
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Wzrost cen przyspieszył jeszcze bardziej. To najwyższa inflacja w XXI wieku

Ceny  dóbr  i  usług  były  w  kwietniu  średnio  o  12,3  proc.  wyższe  niż  rok  wcześniej  -  wynika  ze
wstępnych wyliczeń opublikowanych przez GUS.  Mimo różnych działań rządu i  NBP drożyzna nie
odpuszcza, a wręcz przybiera na sile. Inflacja w kwietniu wyraźnie przebiła wynik z marca. Co więcej,
jest na poziomie najwyższym od 1998 roku. Gigantyczny 4,2-proc. wzrost w skali zaledwie miesiąca
zaliczyły ceny żywności.

Komentarz Lewicy:

To najwyższe od 24 lat inflacja. PiS przez swoje partactwo w rządzie,  przez wielomiesięczny brak
Ministra Finansów, przez złego i nieudolnego prezesa NBP doprowadziło do tego, że portfele Polek i
Polaków pustoszeją  w  niesamowitym tempie.  Nie  widać  też  ze  strony  rządu  recepty  na  wysoką
inflację.

Wszelkie prognozy NBP zostały wyrzucone do kosza i wszystko wskazuje, że ta inflacja będzie rosła.
PiS zamiast szybko reagować,  nie robi nic, aby udowodnić, że w interesie rządu jest ochrona portfeli
Polaków.

Współodpowiedzialnym za wysoką inflację jest prezes NBP Adam Glapiński, który tylko 2021 r. za
pracę na tym stanowisku zainkasował zainkasował 1 115 739 zł brutto. Panu Glapińskiemu możemy
pogratulować pensji, a ludziom w Polsce możemy złożyć kondolencje z powodu nieudolności tego
rządu. Nie możemy więcej rozważać jego kandydatury na drugą kadencję, ponieważ kompletnie nie
sprawdził się na tym stanowisku. To co należy mu wręczyć to dyscyplinarne zwolnienie. 

Każdy promil inflacji w górę to jest mniej pieniędzy w kieszeniach Polek i Polaków, to mniej środków
na opłacenie rosnących rachunków i zakup podstawowych produktów. Aby zahamować wzrost cen
Lewica  położyła  na  stole  pakiet  bardzo  ważnych  rozwiązań  –  Bezpieczne  Rodzina.

Bezpieczna Rodzina – antyinflacyjny pakiet Lewicy

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
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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.

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.

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.
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.

UNIA EUROPEJSKA

KE: kary nałożone na Polskę w sporach o praworządność to ponad 160 mln euro

Suma kar nałożonych na Polskę za niezastosowanie się do nakazu zawieszenia Izby Dyscyplinarnej
Sądu Najwyższego sięgnęła już  ponad 160 mln euro -  poinformował we wtorek komisarz  UE ds.
sprawiedliwości i konsumentów Didier Reynders podczas debaty w Parlamencie Europejskim.

Źródło: Polsat News
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Państwa  UE  płacą  za  gaz  w  rublach,  omijając  sankcje?  Bruksela  twierdzi,  że  nie  zna  takich
przypadków

Po  odcięciu  dostaw  gazu  z  Gazpromu  do  Polski  i  Bułgarii,  wszystkie  kraje  UE  deklarują  dalszą
gotowość do trzymania się wskazań Brukseli, by nie płacić Rosji w rublach. - Komisja Europejska "nie
ma wiedzy o żadnej płatności łamiącej sankcje" - przekonuje Kadri Simson, komisarz UE ds. energii. 

Źródło: Gazeta.pl

Embargo na import ropy z Rosji w nowym pakiecie unijnych sankcji

Komisja  Europejska  przekazała  krajom członkowskim  UE  projekt  nowego  — szóstego  — pakietu
sankcji wymierzonych w Rosję za inwazję na Ukrainę, przewidującego przede wszystkim embargo na
import rosyjskiej ropy naftowej — podała w nocy z wtorku na środę agencja APA, powołując się na
źródła dyplomatyczne 

Źródło: Onet.pl

Morawiecki: "Pomożemy Czechom odciąć rosyjską pępowinę". Wspólnie poprosimy KE o środki dla
uchodźców

Polska i Czechy wystąpią wspólnie do Komisji Europejskiej w sprawie pozyskania nowych funduszy na
wsparcie  dla  uchodźców -  zapowiedział  premier  Mateusz Morawiecki.  Ogłosił  również,  że  Polska
pomoże  Czechom  przejść  przez  okres  odcinania  się  od  zależności  energetycznej  Rosji  

Źródło: Gazeta.pl

KRAJ

Matura 2022. Język polski na początek

Dziś pierwszy dzień matur. Absolwenci liceów i techników zaczynają od części pisemnej egzaminu z
języka polskiego na poziomie podstawowym. Obowiązkowej części ustnej w tym roku nie będzie.

Źródło: TVN 24

1,8 miliona pustych mieszkań, a koszty najmu dalej rosną. Raport z rynku nieruchomości

W przeciągu dwóch ostatnich miesięcy koszt  najmu w wielu polskich miastach wzrósł o około 10
proc. W Gdyni nawet o 11 proc. Mimo to zaobserwowano znaczny wzrost popytu na mieszkania.
Analitycy  Expandera  i  Rentier.io  łączą  to  bezpośrednio z  napływem uchodźców z  Ukrainy.  Wciąż
jednak 1,8 mln mieszkań w Polsce stoi pustych 

Źródło: Gazeta.pl
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"Czołgi T-72 w znacznej liczbie". Paweł Soloch o polskim wsparciu dla Ukrainy

- Polska przekazała Ukrainie czołgi w znacznej liczbie - powiedział w "Graffiti" szef BBN Paweł Soloch,
odnosząc się do medialnych doniesień w tej sprawie. Skomentował też decyzję prezydenta USA o
przeznaczeniu 20 mld dolarów na pomoc wojskową dla Ukrainy. W jego ocenia może oznaczać to, że
"według Amerykanów wojna będzie trwać wiele miesięcy a może lat".

Źródło: Polsat News

PGNiG zafundowało firmom prawdziwy rollercoaster. Teraz idą do sądu

Na początku  roku  napisaliśmy  o  szokujących  podwyżkach  gazu  dla  firm w lubuskim,  którym gaz
dostarcza PGNiG.  Przedsiębiorcy argumentowali,  że tak duży wzrost  cen nie ma uzasadnienia,  bo
chodzi o krajowy gaz. Po naszym tekście firmy wielokrotnie spotkały się z PGNiG. Jednak ostatecznie
do porozumienia nie doszło. - PGNIG nas zwodził, a teraz my musimy zwalniać ludzi. Postawiono nas 
pod ścianą. Jesteśmy zmuszeni wejść w spór zbiorowy – mówią 

Źródło: Money.pl

Może być problem z wypłatą 40 zł dla przyjmujących uchodźców

Jeśli  osoba  z  Ukrainy  nie  podała  numeru  PESEL  gospodarzowi,  nie  otrzyma  on  świadczenia  za
udzielenie schronienia i wyżywienie.

Źródło: rp.pl

Bank polskiego milionera ma problem. Na giełdzie krach

Getin  Noble  Bank  kontrolowany  przez  polskiego  milionera  Leszka  Czarneckiego  przeżył  w piątek
giełdowe chwile próby. Notowania banku w piątek załamały się i spadły o prawie 40 proc. Handel pod
koniec sesji  musiał zostać zawieszony. Skąd ten krach? Spółka zawiązała dużą sumę pieniędzy na
kredyty frankowe, co spowodowało stratę za 2021 r. rzędu 1 mld zł. Ale co najważniejsze, bank sam
przyznał, że grozi mu upadek.

Źródło: Money.pl

Próba sił na rynku mieszkaniowym. "Skraca się ławka kupujących za pieniądze pożyczone w banku"

Na rynku widać wyczekiwanie, sprzedający wstrzymują się ze zbyciem mieszkań, a klienci - z zakupem
- uważa Wojciech Kuc z Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Ma to związek z rosnącymi stopami
procentowymi, spadkiem zdolności kredytowej oraz sytuacją gospodarczą. Ożywienie i  związany z
tym wzrost cen widać na rynku najmu.

Źródło: TVN 24 BiS
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ZAGRANICA

Wojna w Ukrainie. Sankcje odwetowe Rosji. Władimir Putin podpisał dekret

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał we wtorek dekret o odwetowych sankcjach gospodarczych
w odpowiedzi na "nieprzyjazne działania niektórych obcych państw i organizacji międzynarodowych"
- poinformowała agencja Reuters, powołując się na Kreml.

Źródło: Polsat News

NATO ostrzega: Wojna może trwać jeszcze latami. "Ale jesteśmy gotowi dalej wspierać Ukrainę"

- Istnieje absolutna możliwość, że wojna w Ukrainie będzie się przeciągać i trwać miesiącami i latami -
powiedział sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg. Jak dodał, NATO jest
jednak gotowe, aby wsparcie dla Ukraińców w wojnie z Rosją utrzymywać przez dłuższy czas.

Źródło: Gazeta.pl

Stany Zjednoczone odetchnęły z ulgą. Chiny posłuchały ostrzeżeń w sprawie Rosji

Jest  pierwszy  pozytywny  sygnał  w  napiętych  stosunkach  amerykańsko-chińskich.  Administracja
Białego  Domu  po  ponad  dwóch  miesiącach  wojny  w  Ukrainie  przyznaje,  że  do  tej  pory  nie
odnotowano wojskowego i gospodarczego wsparcia Rosji, jakiego na początku wojny obawiano się 

Źródło: Money.pl
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