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Tak będzie wyglądało wsparcie dla kredytobiorców. Rząd przyjął projekt nowych przepisów 

Rząd  przyjął  we  wtorek  projekt  pomocy  dla  kredytobiorców.  Zapowiadany  przez  premiera
Morawieckiego plan zakłada wakacje kredytowe, wyższy budżet Funduszu Wsparcia Kredytobiorców i
rezygnację ze wskaźnika WIBOR na rzecz POLONIA. 

Ważna zmiana w pomocy dla kredytobiorców. Jedno rozwiązanie będzie ograniczone

W rządowym projekcie pomocy dla kredytobiorców, który wpłynął we wtorek do Sejmu, pojawiła się
istotna zmiana w stosunku do pierwotnego dokumentu. Dotyczy ona osób, które posiadają kredyty
na więcej niż jedną nieruchomość. 

Komentarz Lewicy:

Propozycje  rządu  nie  wprowadzają  systemowych  zmian,  które  uwolniłyby  kredytobiorców  od
problemów wahań wzrostu rat, ale odsuwają ten problem na czas po wyborach w 2023 r. 

Czy WIBOR zostanie zastąpiony przez stawkę POLONIA czy inną opracowaną na jej  podstawie to
problem zmienności  wysokości  rat pozostanie, skala może być inna, ale to będzie można określić
dopiero po poznaniu szczegółów propozycji rządu. 

Czym różni  się WIBOR od POLONII? POLONIA to wskaźnik według, którego banki pożyczają sobie
pieniądze na 1 dzień. WIBOR 3M czy WIBOR 6M to stawka pożyczek międzybankowych na 3 i  6
miesięcy.  

Codziennie  na  stronie  NBP  publikuje  się  aktualną  wysokość  POLONII,  a  także  dzienny  obrót
międzybankowych pożyczek, który czasem sięga wielu miliardów złotych. Czyli  niekiedy jest większy
od tego, który ma miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych. 

Obecne  oprocentowanie  POLONII  jest  niższe  od  WIBORu,  więc  teoretycznie  raty  kredytów
zaciąganych na podstawie POLONII  będą niższe,  jednakże nie jest  to zagwarantowane.  Dlaczego?
Ponieważ każda z tych stawek to jest obliczenie stopnia ryzyka udzielenia kredytu, jeżeli to ryzyko
wzrośnie to i stawka POLONII, bądź jakiejkolwiek innej stawki opracowanej na podstawie POLONII
może wzrosnąć, a zatem i raty kredytów również mogą być większe. 

Zamiana stawki WIBOR na stawkę POLONIA będzie zgodne z przepisami Unii Europejskiej. 
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Wakacje kredytowe to nie pomoc, tylko gra na czas. Z każdych wakacji trzeba wrócić. Premier jedyne
co ma teraz do zaproponowania tym, którym raty kredytów urosły do monstrualnych rozmiarów, to
przeczekanie, a nie ulgę w problemie, a już na pewno nie rozwiązanie problemu. Te ogromne raty
kredytów i tak trzeba będzie spłacić, tyle, że nieco później, czyli wtedy gdy inflacja będzie jeszcze
wyższa  niż  dziś,  gdy  ceny jeszcze  bardziej  poszybują w górę,  gdy jeszcze  trudniej  będzie  związać
koniec  z  końcem, gdy zaczną się  kłopoty  z  pracą,  bo już  widać  pierwsze sygnały,  że  gospodarka
zaczyna spowalniać. 

Premier nadal nie ma pomysłu i woli,  żeby zmusić banki do tego, by nie żerowały na tych, którzy
zaciągnęli kredyty, tylko dlatego żeby móc zapewnić sobie i swojej rodzinie dach nad głową. Mateusz
Morawiecki bardziej troszczy się o interes banków niż Polek i Polaków. 

Raty kredytów za mieszkania wzrosły nawet o tysiąc - dwa tysiące miesięcznie. Zyskują na tym banki,
a dla polskich rodzin oznacza to strach, czy będzie ich stać na spłatę rat za mieszkanie i czy tych
mieszkań nie stracą. Połowa polskich rodzin nie ma żadnych oszczędności, a ogromne raty kredytów
trzeba spłacać dziś. Coraz więcej rodzin już ponad połowę swoich dochodów przeznacza na spłatę rat
za swoje mieszkania.  Dla nich rozwiązanie,  które sprowadza się do słów “przeczekajcie”,  nie jest
żadną pomocą. Dla takiej rodziny, która ma do spłaty dwa razy większą ratę niż rok temu, dla rodziny,
której  wielokrotnie  wzrosły  rachunki  za  prąd  i  ogrzewanie,  dla  rodziny,  która  widzi  jak  wzrosły
wszystkie ceny nie ma czasu na czekanie. Takie rodziny potrzebują pomocy i wsparcia już tu i teraz. 

To są problemy, które trzeba rozwiązać natychmiast.  Lewica ma takie gotowe rozwiązania. Nasza
ustawa dotycząca zamrożenia WIBOR-u jest gotowa i można nad nią pracować. Trzeba ją przyjąć, a
dzięki  temu  realnie  ulżyć  tym,  którzy  boją  się,  że  nie  będzie  ich  stać  na  spłatę  rat  za  własne
mieszkanie. Premier swoimi propozycjami pokazuje, że jedyne na co liczy, to na kupienie sobie czasu i
odłożenie problemu. PiS próbuje przeczekać kryzys, który zgotował wszystkim swoją fatalną polityką
gospodarczą przez ostatnie 7 lat. 

UNIA EUROPEJSKA

Komisja Europejska planuje stworzenie funduszu odbudowy Ukrainy

Komisja  Europejska  planuje  stworzenie  międzynarodowego  programu  pomocy  do  odbudowy
zniszczeń wojennych Ukrainy, powiązanego z reformami. "Wojna w Ukrainie trwa, ale UE już planuje
odbudowę"  –  pisze  we wtorek  portal  dziennika  "Sueddeutsche Zeitung" (SZ),  który  dotarł  do 8-
stronicowego projektu KE. Wg dokumentu, odbudowa mogłaby zająć nawet "ponad dekadę".

Źródło: Polsat News

Pieniądze z KPO dla Polski. W czerwcu decyzja, w lipcu wniosek

Wygląda na to,  że jesteśmy coraz bliżej  uzyskania środków z KPO. Minister rozwoju i  technologii
Waldemar Buda poinformował, że liczy na to, że Komisja Europejska polski wniosek zatwierdzi na
początku czerwca. Wówczas rząd złożyłby formalny wniosek w lipcu. 

Źródło: Businessinsider
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Duda twierdzi, że Polska nie dostaje wsparcia na uchodźców. Komisarz UE mówiła co innego.. 

Jak zapewnia komisarz Ylva Johansson, odpowiedzialna za sprawy wewnętrzne, w tym za politykę
dotyczącą  uchodźców,  Polska  pomoc  otrzymała.  Kilka  dni  temu dziennikarz  TVN24 poprosił  ją  o
komentarz wobec stanowiska polskiego rządu, który twierdzi, że Unia nie przekazuje pieniędzy na
pomoc dla uchodźców z Ukrainy. 

Źródło: Natemat

KRAJ

PKB Polski w górę. Ale prognozy na przyszłość pesymistyczne

PKB Polski urósł w pierwszym kwartale 2022 r. realnie o 8,5 proc. rok do roku, poinformował we
wtorek  Główny  Urząd  Statystyczny.  To  drugi  najwyższy  wynik  w  XXI  wieku.  Polska  gospodarka
wchodzi już jednak w fazę wyraźnego hamowania, przekonują ekonomiści.

Źródło: Euractive.pl

Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie czternastych emerytur

Rada Ministrów przyjęła  we wtorek projekt  ustawy o kolejnym w 2022 r.  dodatkowym rocznym
świadczeniu  pieniężnym,  czyli  czternastej  emeryturze  –  poinformowało  Ministerstwo  Rodziny  i
Polityki Społecznej. W 2022 r. na czternaste emerytury zostanie przeznaczonych ok. 11,4 mld zł. 

Źródło: Onet.pl

Polski rynek pracy wciąż jest rozpędzony po koronakryzysie. Ale widać już efekty wojny

Rynek pracy utrzymuje dobrą formę - wynika z raportu firm Grant Thornton oraz Element,  które
zbadały 50 największych portali rekrutacyjnych w Polsce. W kwietniu liczba ofert wzrosła o 9 proc.
rok  do  roku.  Eksperci  dostrzegają  jednak  niepokojące  sygnały.  Mocno  zmalała  jednak  dynamika
wzrostu w porównaniu z marcem 2022 r. Wpływ na to miała m.in. wojna w Ukrainie 

Źródło: Money.pl

PiS grozi "odstrzałem", Ziobro pręży muskuły. A będzie nadal tak jak jest

PiS  groziło,  że  "odstrzeli"  Solidarną  Polskę  i  chce  ordynacji,  na  której  "ziobryści"  stracą.  Ziobro
odwdzięczył się podebraniem bezpartyjnej posłanki z klubu PiS. Mimo ciosów i afrontów SP dopina z
PiS poprawki do ustawy o Sądzie Najwyższym i myślą o wspólnym starcie w 2023 r. W obozie PiS dużo
się dzieje po to, by nie zmieniło się nic. 

Źródło: Gazeta.pl

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

3



Tak źle jeszcze nie było. Ministerstwo opublikowało dane dotyczące postępowań sądowych

Resort sprawiedliwości kierowany przez Zbigniewa Ziobrę przedstawił dane o średnim czasie trwania
postępowań sądowych w 2021 r. Jak wynika z udostępnionych informacji, był to najgorszy rok od
2011 r., czyli od czasu kiedy zaczęto zbierać informacje na ten temat. 

Źródło: Onet.pl

Immunitet  marszałka  Senatu  Tomasza  Grodzkiego.  Komisja  rekomenduje  odrzucenie  wniosku
prokuratury

Senacka  komisja  regulaminowa zarekomendowała  we  wtorek  odrzucenie  wniosku  prokuratury  o
uchylenie  immunitetu  marszałkowi  Senatu  Tomaszowi  Grodzkiemu.  -  Traktuję  to  wszystko  jako
nagonkę nie tyle na moją osobę, co na Senat RP w celu odzyskania większości przez partię rządząca i
to metodami niedemokratycznymi - mówił Grodzki.

Źródło: Polsat News

Podatek od pustostanów? Morawiecki mówi: "nie" i wskazuje na inną grupę. "Firmy, co kupują po
500 mieszkań"

- Nad podatkiem od pustostanów nie pracujemy - stwierdził we wtorek premier Mateusz Morawiecki.
Nie oznacza to jednak, że wszyscy właściciele nieruchomości mogą spać spokojnie. Szef rządu wskazał
bowiem na określoną grupę, która podatkiem może zostać obciążona.

Źródło: Gazeta.pl

Strzelanina w miejscowości Gorzewo. Dwóch policjantów jest rannych

Napastnikiem,  który  strzelał  do  policjantów  w  miejscowości  Gorzewo  był  53-letni  mieszkaniec
powiatu  czarnkowsko-trzcianeckiego,  w  przeszłości  wielokrotnie  notowany  przez  policję  –
powiedziała PAP podinsp. Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji. 

Źródło: Dziennik

Polacy oszczędzają na chlebie, piekarnie w dołku

Ogromny wzrost kosztów energii i surowców już przekłada się na 30 proc. droższe pieczywo. W tej
sytuacji coraz więcej osób woli tańsze produkty z dużych sieci niż z piekarni. 

Źródło: rp.pl

Tarcza antyinflacyjna na dłużej? Premier odpowiada

-  Inflacja  w  Polsce  jest  na  najwyższym  poziomie  od  maja  1998  roku.  Rząd  rozważa  możliwość
przedłużenia obowiązującej do końca lipca tego roku tarczy antyinflacyjnej w całości lub części -
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powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. 

Źródło: TVN 24 BiS

ZAGRANICA

Putin daje "zielone światło" dla Finlandii

Władimir Putin zasygnalizował, że Rosja będzie tolerować przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO,
ale ostrzegł, że Kreml zareaguje, jeśli sojusz zainstaluje bazy wojskowe lub sprzęt w którymkolwiek z
tych krajów — pisze "Financial Times". 

Źródło: Businessinsider

Indie wstrzymały negocjacje z Rosją na temat zakupu kolejnych śmigłowców Ka-31

Indie  wstrzymały  negocjacje  z  Rosją  w  sprawie  zakupu  10  śmigłowców  pokładowych  wczesnego
ostrzegania Ka-31 (w kodzie NATO - Helix) za 520 mln dolarów - podał portal DefenseNews. Rząd w
Delhi na razie oficjalnie nie potwierdził tych doniesień.

Źródło: Polsat News

Ukraina zawiesiła negocjacje pokojowe z Rosją

Doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak oświadczył, że negocjacje z Rosją zostały
zawieszone. – Rosja nadal nie może się pozbyć stereotypowego myślenia. Przez 82 dni wojny nie
zrozumiała, że sytuacja na Ukrainie jest zupełnie inna, niż wydawało jej się to od samego początku –
powiedział. 

Źródło: Onet.pl

Putin wybronił rubla. Kursy dolara i euro w Rosji spadły do najniższych poziomów od lat

Rosja sztucznie pompuje kurs rubla i jest w tym skuteczna. W pierwszych dniach po wybuchu wojny
w Ukrainie Rosjanie płacili nawet 150 rubli za dolara. Teraz kosztuje już niecałe 65 rubli. To najniższy
kurs wymiany od początku 2020 roku. W relacji z euro i złotym rosyjska waluta jest najmocniejsza od
pięciu lat. Eksperci zauważają, że zupełnie nie oddaje to dramatu rosyjskiej gospodarki. 

Źródło: Money.pl

MOL uzyska przewagę nad Orlenem. Tak Węgry walczą o swoje interesy

Węgry walczą o jak największe przywileje związane z planowanym zakazem importu rosyjskiej ropy
do  Unii  Europejskiej.  Dłuższy  okres  przejściowy  na  wprowadzenie  embarga  to  szansa  dla
węgierskiego koncernu MOL na kupowanie ropy po niższych cenach niż np. polski Orlen. 
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Tymczasem Węgrzy za chwilę umocnią swoją pozycję na polskim rynku, przejmując ponad 400 stacji
paliw od Lotosu. 

Źródło: Businessinsider
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