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BEZPIECZNA RODZINA – pakiet antyinflacyjny Lewicy

1.12 procent podwyżki dla emerytów i rencistów. Druga waloryzacja wysokości świadczeń
we wrześniu 2022 r.

W 2022 r. minimalna emerytura to tylko 1217 zł na rękę. W ocenie Lewicy szalejąca inflacja zjadła już
marcową waloryzację oraz 13. emeryturę. Potrzebna jest druga waloryzacja rent i emerytur, która
powinna  mieć  miejsce  1  września  2022  r.  i  wynosić  około  12  procent.  W  przypadku  średniej
emerytury będzie to oznaczać około 300 zł podwyżki, a najniższe świadczenie wzrosłoby o około 180
zł.

Koszt drugiej waloryzacji to około 10 mld złotych, zdaniem Lewicy państwo ma dziś środki na ten cel.
Z jednej strony są to wyższe dochody budżetu z podatku VAT, z drugiej strony to znakomita kondycja
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który w zeszłym roku zanotował o ¼ wyższe dochody niż w 2020
r. Projekt ustawy w tej sprawie został złożony 20 kwietnia 2022 r.

2.Obniżenie rat kredytów hipotecznych do poziomu z 1 grudnia 2019 r.

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.

Lewica  proponuje  zamrozić  oprocentowanie  kredytów  ze  zmienną  stopą  oprocentowania  na
poziomie  z  1  grudnia  2019  r.,  czyli  do  momentu,  gdy  WIBOR 6M wynosił  1,79%.  Ulga  powinna
dotyczyć wyłącznie osób, które wzięły kredyt na pierwsze mieszkanie i w nim mieszkają.
Kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu to ogromne ryzyko, o którym kredytobiorcy często
nie byli  informowani.  Rozwiązanie Lewicy obniży raty kredytów mieszkaniowych i  uchroni polskie
rodziny przed bankructwem i eksmisjami. Projekt ustawy w tej sprawie został złożony 7 kwietnia
2022  r.  Ustawa  ponadto  rozszerza  zakres  wsparcia  kredytobiorców  z  Funduszu  Wsparcia
Kredytobiorców, poprzez zwiększenie progu, od którego będzie można zabiegać o taką pomoc. 

Zdaniem Lewicy wszyscy kredytobiorcy, dla których raty kredytu przekraczają 30 procent dochodów
powinni móc skorzystać ze środków tego Funduszu.

3.20 procent podwyżki w budżetówce

Lewica stoi po stronie ciężko pracujących Polek i Polaków i domaga się 20 procentowej podwyżki dla
pracowników budżetówki, z wykluczeniem osób, które pełnią kierownicze stanowiska państwowe.

Lewica
ul. Złota 9/4, 
00–019 Warszawa
rzecznik@sld.org.pl

1

Czwartek, 30 lipca 2020 nr 137/2020

BRIEF LEWICA
Piątek, 22 kwietnia 2022 nr 71/2022

BRIEF LEWICA



Premier lubi się chwalić wzrostem płac podawanym corocznie przez GUS. Dane te dotyczą jedynie
sektora przedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających ponad 9 osób, a większość Polek i Polaków w tym
sektorze nie pracuje. Szef rządu musi sobie zdawać z tego sprawę, ponieważ osobiście zamrażał płace
w budżetówce.

Dochody budżetu rosną z powodu wysokiej inflacji, ale zamrożone przez PiS pensje nie nadążają za
inflacją. 11 procentowy wzrost cen to najwyższy czas, aby odmrozić płace w budżetówce.

UNIA EUROPEJSKA

Morawiecki wysłał list do von der Leyen. Apeluje o dodatkowe środki na pomoc dla uchodźców

Rząd oszacował  koszty utrzymania uchodźców ukraińskich na 11 mld euro.  I  poprosił  Brukselę  o
pieniądze z przejętych majątków rosyjskich potentatów. 

Źródło: rp.pl

Inflacja w UE. W Polsce dwucyfrowa, ale do podium nam daleko. Pierwsze miejsce dla Litwy

Inflacja w Unii Europejskiej wzrosła w marcu do 7,8 proc. rok do roku. Obecnie już siedem unijnych
państw notuje dwucyfrowe tempo wzrost cen. Polska również, ale załapaliśmy się na podium. 

Źródło: gazeta.pl

Unia  Europejska  coraz  bliżej  wprowadzenia  uniwersalnej  ładowarki  USB-C.  Apple  nie  będzie
zadowolone

Posłowie  do  Parlamentu  Europejskiego  opowiedzieli  się  za  dyrektywą  dotyczącą  wprowadzenia
wspólnej ładowarki USB-C dla przenośnych urządzeń elektronicznych. Pomysł zyskał spore poparcie,
a to oznacza, że już niedługo może zostać wprowadzony w życie. To z kolei raczej nie spodoba się
Apple, które od dawna krytykuje koncepcję uniwersalnej ładowarki. 

Źródło: Komouterswiat.pl

Solidarna Polska chce wstrzymać płacenie składki do UE

Solidarna Polska złoży na najbliższej radzie ministrów wniosek o wstrzymanie płatności należnej od
Polski składki do Unii Europejskiej - powiedział Michał Wójcik, minister-członek Rady Ministrów, na
konferencji prasowej w Sejmie. Zarzucił Komisji Europejskiej brak instrumentów wsparcia dla państw
pomagających uchodźcom, w tym Polsce. 

Źródło: Money.pl
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KRAJ

Alarmujące dane GUS. Takiego sztormu cenowego w Polsce nie było od 1995 r.

Inflacja producencka (PPI) w Polsce, czyli taka, z którą muszą się borykać krajowe firmy, urosła w
marcu 2022 r. do 20 proc., bijąc na głowę oczekiwania ekonomistów. Kwestią czasu jest, kiedy ceny w
firmach  zostaną  przerzucone  na  końcowe  towary,  co  bezpośrednio  uderzy  w  nasze  portfele.
Olbrzymie problemy z kosztami produkcji mają także Niemcy oraz Czesi. 

Źródło: Money.pl

Kopalnia Pniówek. Kolejny wybuch metanu. Ranni ratownicy

Wyższy Urząd Górniczy poinformował, że w kopalni Pniówek doszło do kolejnego wybuchu. Ranni
zostali ratownicy. - 10 osób zostało poszkodowanych z czego trzy osoby są w stanie ciężkim. Łącznie
do szpitala trafiło siedem osób - poinformował dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego
Łukasz Pach. Wybuch potwierdziła także Jastrzębska Spółka Węglowa. Decyzja o dalszych krokach ma
zapaść w piątek.

Źródło: Polsat News

Polska przedłuży termin wypłaty świadczeń za pomoc uchodźcom

—  Przedłużymy  o  kolejne  60  dni  termin  wypłaty  świadczeń  za  zapewnienie  zakwaterowania  i
wyżywienia  uchodźcom z  Ukrainy  — poinformował  wiceszef  MSWiA Paweł  Szefernaker.  Według
szacunków z gościny u polskich rodzin korzysta 600 tys. uchodźców.

Źródło: Onet.pl

Niespodziewany ruch nowej prezes PAŻP. Deklaruje, że obniżki pensji kontrolerów nie będzie

Już w piątek może zostać podjęta decyzja o ograniczeniu ruchu lotniczego nad Polską. Informację
taką przekazał prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podczas posiedzenia sejmowej podkomisji. Nowa
prezes  PAŻP  tymczasem  ogłosiła,  że  wysłała  do  wszystkich  kontrolerów  ruchu  lotniczego
oświadczenia,  które  przywracają  im  pensje  w  wysokości  sprzed  wybuchu  sporu.  Bo  tylko
porozumienie ze związkowcami może powstrzymać decyzję Brukseli. 

Źródło: Money.pl

Dzieci  z Ukrainy będą zdawać egzaminy.  Nauczycielka:  Jeden z  uczniów czyta polską literaturę,
ładnie wymawia nasze "ł"

-  Mam uczniów, którym jest  wszystko obojętne.  Są rozbici,  tęsknią  za swoim życiem w domu w
Ukrainie. Przychodzą do szkoły i siedzą w telefonach. Wysyłają SMS-y do koleżanek i kolegów, nie
interesuje ich to, co się dzieje na lekcjach. Są nieobecni - nauczycielka języka polskiego z Warszawy
mówi o pracy w klasach, do których dołączyły dzieci z Ukrainy. 
Źródło: Gazeta.pl
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Transport już musi szukać innych dróg. Wielkie straty polskich firm

Branżą, która najmocniej odczuwa skutki napaści Rosji na Ukrainę, jest międzynarodowy transport.
Przede wszystkim ten nastawiony na Wschód. 

Źródło: rp.pl

Prace nad projektem o SN przełożone na wtorek. Trwają negocjacje między PiS a Solidarną Polską

Sejmowa komisja sprawiedliwości i  praw człowieka przerwała do wtorku prace nad prezydenckim
projektem nowelizacji  ustawy o Sądzie Najwyższym. Przewiduje on między innymi likwidację Izby
Dyscyplinarnej i wprowadzenie "testu niezawisłości sędziego". 

Źródło: Gazeta.pl

ZAGRANICA

Wojna w Ukrainie. Premierzy Hiszpanii i Danii z wizytą w Kijowie. Obiecali dalsze wsparcie

Premier  Hiszpanii  Pedro  Sanchez  i  szefowa rządu  Danii  Mette Frederiksen,  którzy  spotkali  się  w
czwartek w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, zadeklarowali dalszą pomoc
dla ukraińskich sił zbrojnych.

Źródło: Polsat News

Nowy szlak transportowy z Chin do Europy omija Rosję

Uruchomiono nowe połączenie  Chin  z  Europą,  które  omija  Rosję.  Trasa  z  Xi'an do Mannheim w
Niemczech wiedzie między innymi przez Kazachstan, Morze Kaspijskie i Morze Czarne. Jest to kolejna
inicjatywa w ramach chińskiego Pasa i Szlaku. 

Źródło: TVN 24 BiS

Wołodymyr Zełenski: Rosja odrzuciła propozycję rozejmu wielkanocnego

– To bardzo dobrze pokazuje, jak przywódcy tego państwa traktują wiarę chrześcijańską, jedno z
najbardziej radosnych i najważniejszych świąt – przekazał prezydent Ukrainy w swoim najnowszym
oświadczeniu opublikowanym na Facebooku. Wołodymyr Zełenski podkreślił jednak, że wciąż wierzy
w pokój.

Źródło: Onet.pl
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Prezydent Chin zabrał głos ws. sankcji na Rosję. "To nie działa"

Taktyka polegająca na izolowaniu państwa objętego sankcjami nie działa — stwierdził prezydent Chin
Xi  Jinping.  Po  raz  kolejny  zadeklarował  również,  że  Państwo  Środka  sprzeciwia  się  nakładaniu
jednostronnych sankcji. 

Źródło: Money.pl

Wojna w Ukrainie. MSZ Rosji grozi USA: Możemy legalnie ostrzelać wasze konwoje z bronią

Wysoki urzędnik MSZ Rosji,  Siergiej Koszelew, ostrzegł USA, że siły rosyjskie "mają prawo legalnie
uznać" dostawy sprzętu wojskowego NATO za "cel wojskowy". Tym samym zapowiedział, że dostawy
te mogą zostać ostrzelane. 

Źródło: Gazeta.pl
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