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Lewica składa projekt ustawy zamrożeniu WIBOR
Lewica składa projekt ustawy o tymczasowym sposobie ustalania stopy oprocentowania w umowach
o kredyt hipoteczny ze zmienną stopą oprocentowania.
Ustawa zamraża oprocentowanie kredytów ze zmienną stopą oprocentowania na poziomie z 1
grudnia 2019 r., tj z momentu gdy WIBOR 6M wynosił 1,79%. Ustawa ponadto rozszerza zakres
wsparcia kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji
finansowej, a także zwiększa partycypację banków w finansowaniu tej pomocy. Jest to ustawa, która
zamrozi raty kredytów mieszkaniowych za pierwsze mieszkanie.
Projekt zamraża na 12 miesięcy stawkę WIBOR na poziomie z grudnia 2019 roku. Oznacza to znaczne
obniżenie rat milionów polskich rodzin. Dziś zyski banków są rekordowe, a polskie rodziny z miesiąca
na miesiąc są w coraz gorszej sytuacji. W czasie rosnącej inflacji banki nie powinny nabijać sobie
zysków kosztem zwykłych ludzi.
Nasza ustawa chroni rodziny, które płacą raty za mieszkanie, w którym mieszkają. Nie można ich
traktować jak inwestorów kapitałowych. Mieszkanie to dla nich nie inwestycja tylko po prostu dach
nad głową. Jak jest dzisiaj? Przy każdej podwyżce stóp procentowych stawka WIBOR rośnie. Banki
przerzucają całe ryzyko na kredytobiorców. To dla nich czysty zysk - nie podnoszą oprocentowania
lokat i kont oszczędnościowych, a dostają coraz więcej pieniędzy za kredyty. Podwyżka stóp
procentowych nie musi oznaczać wzrostu rat dla zwykłych ludzi.
W większości krajów zachodu wysokość stóp procentowych, ustalana przez bank centralny, nie
przekłada się automatycznie na ratę kredytu. Kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu to
ogromne ryzyko, o którym kredytobiorcy często nie byli informowani. Nasze rozwiązanie obniży raty
kredytów mieszkaniowych i uchroni polskie rodziny przed bankructwem i eksmisjami.
Sejm przegłosował poprawkę Lewicy o zakazie propagowania symboli wspierających rosyjską
agresję na Ukrainę
Posłowie Maciej Kopiec i Marek Rutka zaapelowali w środę do wszystkich parlamentarnych frakcji o
poparcie dla poprawki do Ustawy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
ochronie bezpieczeństwa narodowego, która spowoduje, że używanie symbolu rosyjskiej agresji „Z”
będzie zakazane w polskiej przestrzeni publicznej. Zmiana pozwoli nie tylko karać osoby korzystające
z tej symboliki, ale również znacząco utrudni szerzenie dezinformacji na temat rosyjskiej agresji w
Ukrainie.
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Polski parlament ponadpartyjnie uznał, że Putin jest zbrodniarzem wojennym, że to co się dzieje w
Ukrainie to zbrodnie wojenne. Teraz czas na czyny i działanie, które uniemożliwi pewnym ludziom
propagowanie putinowskich zbrodni!
Nie możemy się zgodzić na to, aby skrajnie nacjonalistyczne i proputionowskie ruchy chodziły po
ulicach polskich miast z symbolem „Z” i pokazywały go kobietom i dzieciom, które uciekły przed
rosyjskimi rakietami. Nie ma na to naszej zgody!
UNIA EUROPEJSKA
Pieniędzy z Funduszu Odbudowy UE póki co nie będzie. KE: „Polska musi spełnić warunki”
Szefowa KE Ursula von der Leyen zdementowała medialne doniesienia, jakoby podczas sobotniej
wizyty w Polsce miała ogłosić zatwierdzenie polskiego Krajowego Planu Odbudowy, co pozwoli na
uruchomienie wypłat z unijnego Funduszu Odbudowy.
Źródło: Euractive.pl
Kraje, które przyjęły najwięcej uchodźców dostaną z unijnego funduszu 3,4 mld euro
PE 549 głosami "za", przy jednym "przeciw" i ośmiu głosach wstrzymujących się, wyraził zgodę na
natychmiastowe uwolnienie około 3,4 mld euro (z dostępnych 10 mld euro) z funduszy REACT-EU i
przyspieszenie dostępu rządów UE do środków na opłacenie infrastruktury, mieszkań, sprzętu,
zatrudnienia, edukacji, opieki zdrowotnej i opieki nad dziećmi dla uchodźców.
Źródło: Forsal
Bułgaria ma już zatwierdzony KPO. Polska wciąż w przedsionku
Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, poinformowała o ostatecznym zatwierdzeniu
przedstawionego przez Bułgarię Krajowego Planu Odbudowy. Plan został zaaprobowany po wielu
korektach i zmianach. Opiewa na 6,5 mld euro z unijnego Funduszu Odbudowy. Pierwsze środki mają
zostać uruchomione latem. Polski rząd wciąż negocjuje warunki.
Źródło: Money.pl
KRAJ
Majątki Rosjan w Polsce będą zamrażane. Sejm przyjął ustawę
Posłowie przyjęli rządowy projekt umożliwiający zamrażanie polskich majątków obywateli i
podmiotów wspierających Rosję. Zablokowane będą wszystkie aktywa, które znajdą się na specjalnej
liście zarządzanej przez MSWiA. Za było 445 posłów, żaden nie był przeciw, jednak jedenastu
wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu.
Źródło: Money.pl
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Wojna w Ukrainie. Sejm chce powołania międzynarodowej komisji śledczej ds. ludobójstwa w
Ukrainie
"Oczekujemy powołania międzynarodowej komisji śledczej ws. ludobójstwa na Ukrainie i pilnego
osądzenia zbrodniarzy wojennych; domagamy się zawieszenia Rosji w organizacjach
międzynarodowych stojących na straży porządku prawnego i bezpieczeństwa" - mówi uchwała, którą
przyjął Sejm.
Źródło: Polsat News
Projekt prezydenta o SN w komisji. Partia Ziobry przeciw. PSL może poprzeć, ale ma trzy warunki
Sejmowa komisja sprawiedliwości zaczyna prace nad projektem prezydenta likwidującym Izbę
Dyscyplinarną. Przy sprzeciwie Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. PSL-Koalicja Polska przedstawia
trzy warunki poparcia ustawy, m.in. wysłanie neo-sędziów z ID w stan spoczynku
Źródło: OKO.press
Urzędnicy odchodzą do biznesu, urzędy mogą mieć problem z wykonaniem zadań
Urzędnicy odchodzą z pracy. W sektorze prywatnym zarobią więcej i będą mieli szansę na awans.
Źródło: rp.pl
Strach przed zaległościami i brak zastępstwa. Co druga osoba pracowała na kwarantannie
Blisko co druga osoba w Polsce pracująca z domu wykonywała swoje obowiązki podczas kwarantanny
– wynika z raportu Pracuj.pl. Co czwarta osoba z tej grupy musiała to robić, ponieważ wymagał od
niej tego przełożony. Choć obowiązek izolacji został zniesiony po ponad dwóch latach, wciąż brakuje
przepisów regulujących pracę zdalną.
Źródło: Bankier.pl
Ludwik Dorn nie żyje. Polityk miał 67 lat
Dorn watach 1997-2015 był posłem na Sejm III, IV, V, VI i VII kadencji. Był też współzałożycielem partii
Prawo i Sprawiedliwość i jej wiceprezesem w latach 2001-2007, w latach 2005-2007 wicepremierem
oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława
Kaczyńskiego.
Źródło: Dziennik
Oto nowy minister rozwoju. Nieoficjalnie: zostanie nim Waldemar Buda
Waldemar Buda zostanie nowym ministrem rozwoju - informuje Gazeta.pl. Przejdzie do osieroconego
resortu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Ma zastąpić na stanowisku zdymisjonowanego
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przed dwoma tygodniami Piotra Nowaka, który nadal pełni swoją funkcję. A to dlatego, że prezydent
zwleka z podpisaniem decyzji o jego odwołaniu.
Źródło: Money.pl
Transfer z Energi do PGNiG. Jest nowa prezes
Iwona Waksmundzka-Olejniczak zostanie nowym prezesem PGNiG - poinformowała spółka w
czwartkowym komunikacie. To dotychczasowa prezes Energi. Na czele PGNiG zastąpi Pawła
Majewskiego, który w marcu złożył rezygnację z pełnionej funkcji.
Źródło: TVN 24 BiS
ZAGRANICA
ONZ: Rosja została zawieszona w prawach członka Rady Praw Człowieka
Zgromadzenie Ogólne ONZ opowiedziało się w czwartek za zawieszeniem Rosji w prawach członka
Rady Praw Człowieka. To pierwszy raz, kiedy taki los spotkał stałego członka Rady Bezpieczeństwa
ONZ.
Źródło: Polsat News
Mocne uderzenie w polskie szkoły na Białorusi. Nauka po polsku będzie niemożliwa
Od września w polskich szkołach na Białorusi będą obowiązywały dwa języki. I nie będzie wśród nich
polskiego. Władze postanowiły, że nauczać będzie można jedynie po rosyjsku lub białorusku.
Nauczyciele protestują i twierdzą, że to zabiegi, które mają na celu rusyfikację mniejszości.
Źródło: Onet.pl
Politico: z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę senat USA "wskrzesił" Lend Lease, ustawę z czasów
II wojny światowej
Amerykański senat w środę jednogłośnie reaktywował ustawę Lend Lease z czasów II wojny
światowej, która pozwalała na szybkie zaopatrywanie aliantów w walce z Niemcami - podał w
czwartek portal Politico.
Źródło: Bankier.pl
Stoltenberg: NATO zwiększy wsparcie dla Ukrainy. Ten kryzys ma wymiar globalny
Sekretarz generalny NATO przekazał, że państwa Sojuszu zwiększą wsparcie dla Ukrainy. - Zgodziliśmy
się, że musimy nadal zwiększać nasze wsparcie dla Ukrainy, która zmaga się z rosyjską inwazją przekazał Jens Stoltenberg po drugim dniu dwudniowej narady ministrów spraw zagranicznych NATO
w Brukseli.
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- Propozycja Ukrainy jest prosta - wy zapewniacie nam wszystko, co jest potrzebne, a my będziemy
walczyć o bezpieczeństwo nasze i wasze - powiedział obecny na spotkaniu Dmytro Kułeba.
Źródło: Gazeta.pl
Ketanji Brown Jackson zatwierdzona przez Senat. Będzie pierwszą czarnoskórą kobietą w Sądzie
Najwyższym USA
Sędzia Ketanji Brown Jackson będzie pierwszą czarnoskórą kobietą w Sądzie Najwyższym USA w
historii tego kraju. Jej nominacja została w czwartek zatwierdzona przez Senat. "To kamień milowy
dla Stanów Zjednoczonych i sukces prezydenta Joe Bidena, który spełnił wyborczą obietnicę, by
zwiększyć reprezentatywność w sądownictwie federalnym" - komentuje agencja Reutera.
Źródło: TVN 24
Wypadek autokaru z polskimi turystami w Egipcie. Nie żyją trzy osoby
Pojazd wiózł polskich turystów z Marsa Alam na lotnisko w Hurghadzie. Z niewyjaśnionych przyczyn
autokar przewrócił się na śliskiej drodze — poinformował portal tvn24.pl.
Źródło: Onet.pl
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