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Raty kredytów w górę. WIBOR 3M najwyżej od 2004 roku
Wskaźniki WIBOR, od których zależy wysokość rat kredytów, idą w górę. WIBOR 3M (trzymiesięczny)
dotarł do poziomu 7 procent i jest najwyżej od września 2004 roku.
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.
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
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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.
Lewica proponuje: zamrozić wysokość rat kredytów na poziomie z 1 grudnia 2019 r.!
Nasz projekt zamraża na 12 miesięcy stawkę WIBOR na poziomie 1,79%. 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.
Ustawa Lewicy 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.
UNIA EUROPEJSKA
Posiedzenie TSUE ws. Polski. KE zastrzegła, że "ustawa Dudy" nie usuwa wszystkich zaskarżonych
wad
Władze Polski wciąż nie wnoszą do TSUE o zawieszenie kary narastającej o milion euro dziennie.
Komisja Europejska zastrzega, że "ustawa Dudy" nie usuwa wszystkich zaskarżonych wad z ustawy
kagańcowej.
Źródło: Gazeta.pl
Czy sędzia po nowej KRS to legalny sędzia? Sprawą zajmie się unijny Trybunał Sprawiedliwości
W środę unijny Trybunał Sprawiedliwości (TSUE) zajmie się pytaniami dwóch polskich sędziów
znanych z obrony praworządności — prezesa Iustitii Krystiana Markiewicza i Waldemara Żurka ze
Stowarzyszenia Themis. Obaj zapytali, czy sędziowie rekomendowani przez nową, politycznie
powołaną KRS są sędziami niezawisłymi w świetle prawa Unii. Stawką jest tu to, czy wyroki takich
sędziów będą powszechnie uznawane.
Źródło: Onet.pl
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Opinia rzecznika TSUE w sprawie systemu dyscyplinarnego w sądownictwie w Polsce - 15 grudnia
Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE wyda opinię dotyczącą skargi Komisji Europejskiej
w sprawie systemu dyscyplinarnego sędziów w Polsce 15 grudnia. KE podczas wtorkowej rozprawy
podtrzymała swoje zarzuty wobec polskich przepisów, wskazując, że są niezgodne z prawem UE.
Polska podkreślała, że zakwestionowane przepisy są zgodne z prawem UE, a skarga jest bezzasadna.
Źródło: Polsat News
Ustawa wiatrakowa utknęła w rządzie. Pieniądze na realizację KPO zagrożone
Do 30 czerwca Polska powinna znowelizować tzw. ustawę odległościową i odblokować możliwość
realizacji nowych projektów lądowych farm wiatrowych. To jeden z kamieni milowych, od których
zależy, czy Polska otrzyma miliardy złotych na inwestycje zapisane w Krajowym Planie Odbudowy.
Tymczasem projekt zmiany przepisów wciąż nie został zaakceptowany przez Radę Ministrów. Jak
wynika z informacji Business Insider Polska, głównym hamulcowym w rządzie jest Solidarna Polska,
ale przeciwników wiatraków na lądzie nie brakuje także wśród polityków PiS.
Źródło: Businessinsider
KRAJ
Incydent w Inowrocławiu. Policja składa "wniosek o ściganie sprawców". Prok. Wrzosek punktuje
Bydgoska policja złożyła zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa znieważenia policjantów podczas działań w Inowrocławiu. "Złożyliśmy także wniosek o
objęcie tego postępowania ściganiem sprawcy z urzędu" - poinformowała KWP w Bydgoszczy. "Ten
wpis byłby nawet zabawny gdyby nie to, że odzwierciedla poziom znajomości przepisów i procedur" wytknęła pod wpisem prokurator Ewa Wrzosek, punktując błędy merytoryczne.
Źródło: Gazeta.pl
Polsat News nieoficjalnie: Jest porozumienie z kontrolerami ruchu lotniczego
Osiągnięto porozumienie między kontrolerami ruchu lotniczego a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej
- ustalił nieoficjalnie Polsat News. Na umowie brakuje tylko podpisu ministra infrastruktury Andrzeja
Adamczyka. Rozstrzygnięcie kończy wielomiesięczny spór i odsuwa wizję strajku.
Źródło: Polsat News
Sąd: uchwały "anty-LGBT" naruszają godność i dobre imię. Pierwsze prawomocne wyroki
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił we wtorek skargi kasacyjne od orzeczenia lubelskiego sądu
administracyjnego unieważniającego uchwałę gminy Serniki w sprawie "ideologii LGBT". Na
posiedzeniach niejawnych oddalił skargi w analogicznych sprawach Klwowa, Istebnej i Osieka. To
pierwsze prawomocne uchylenie takich uchwał samorządowych.
Źródło: Onet.pl
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Prezydent Duda ułaskawił kobietę, która rozprowadzała narkotyki. Decyzji przeciwny był sąd
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił Paulinę P. skazaną za rozprowadzanie co najmniej dwóch
kilogramów substancji psychotropowych. Prezydent skorzystał z prawa łaski, pomimo sprzeciwów
sądu oraz Prokuratura Generalnego. Swoją decyzję umotywował m. in. trudną sytuacją rodzinną
kobiety.
Źródło: Interia.pl
Płot na granicy z Białorusią prawie gotowy
- Wykonawcy deklarują, że skończą prace do czwartku. Na ponad 160 kilometrach ustawione są już
przęsła, a prawie wszystkie z tych odcinków odebraliśmy — poinformowała rzeczniczka Straży
Granicznej por. Anna Michalska. Już ruszyła także budowa bariery elektronicznej.
Źródło: Money.pl
Rabaty Orlenu przeraziły właścicieli stacji. "Jak splajtujemy, to będą wokół same Orleny, jak za
PRL"
Koncern PKN Orlen zaskoczył branżę paliwową rabatami. - Orlen może sobie pozwolić nawet na
"dumpingowe" ceny. My nie. Jak splajtujemy, to będą wokół same Orleny - powiedział właściciel
jednej z niezależnych polskich stacji w rozmowie z Business Insiderem. Eksperci uważają, że większość
małych stacji prawdopodobnie przetrwa promocję paliw na Orlenie, ale rabat, tak jak tarcza
antyinflacyjna, może zostać przedłużony.
Źródło: Gazeta.pl
Poseł Franciszek Sterczewski zatrzymany przez policję. Odmówił badania alkomatem
Policja interweniowała wobec posła KO Franciszka Sterczewskiego — informuje RMF FM.
Funkcjonariusze twierdzą, że parlamentarzysta pijany jechał rowerem. Polityk zasłaniał się
immunitetem i odmówił badania na obecność alkoholu. Później wystosował w tej sprawie
oświadczenie na Twitterze.
Źródło: Onet.pl
Wezwali rezerwistów na ćwiczenia. Nie zapłacili. Winna ustawa Kaczyńskiego?
W marcu Sejm przegłosował ustawę o obronie ojczyzny. Projekt, który pilotował ówczesny
wicepremier Jarosław Kaczyński, zmienił zasady wypłaty dla rezerwistów biorących udział w
ćwiczeniach. Niektórzy wciąż czekają na pieniądze.
Źródło: Gazeta.pl
"Mieszkanie bez wkładu własnego" zmienia się w "Rodzinny kredyt mieszkaniowy". Będą nowe
zasady
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26 maja w życie wszedł program "Mieszkanie bez wkładu własnego", w ramach którego wkład własny
zostaje zastąpiony gwarancją BGK. Dziś ogłoszone zostały rozwiązania, które fundamentalnie
zmieniają zasady programu. Ma on otworzyć się także na osoby posiadające wkład własny,
promować kredyty o stałej stopie procentowej oraz zachęcać do powiększania rodzin. Nadal jednak
nie wiadomo, kiedy kredyty bez wkładu własnego, zarówno na starych, jak i nowych zasadach, będą
dostępne na rynku.
Źródło: Businessinsider
Nauczycielka z Sosnowca prowadzi jeden z największych antyukraińskich profili? "Ta pani jest
typowym zombie informacyjnym
Jedna z największych antyukraińskich stron na Facebooku zamilkła, gdy tropiący rosyjskich trolli
bloger zdemaskował jej prawdopodobną administratorkę. Z jego analizy wynikało, że odpowiada za
nią nauczycielka z Sosnowca. Sprawą zainteresowała się prokuratura, a kobietę czasowo zawieszono
w pracy.
Źródło: Onet.pl
Polacy zaciskają pasa. Zaczęło się już ostre oszczędzanie na zakupach
Rynek spożywczy już nie rośnie mimo napływu milionów Ukraińców, a złe sygnały płyną również od
sprzedawców elektroniki, materiałów budowlanych czy ubrań. Polacy łapią się za kieszenie
Źródło: rp.pl
ZAGRANICA
Prezydent Finlandii: Turcja zgodziła się na członkostwo Szwecji i Finlandii w NATO
Prezydent Finlandii Sauli Niinistö powiedział, że w pierwszym dniu szczytu NATO w Madrycie Turcja
zgodziła się na członkostwo Finlandii i Szwecji w Sojuszu - poinformował Reuters.
Źródło: Polsat News
Blokada Kaliningradu działa. Rosja nie może wysłać promów z dostawami
Kiedy Litwa zablokowała transport do Kaliningradu, Rosjanie w panice zaczęli skupować materiały
objęte sankcjami. Obwód Kaliningradzki czekają jeszcze większe problemy, ponieważ Rosji brakuje
wystarczającej liczby promów, które mogłyby dostarczać towary do tej enklawy. A na horyzoncie
widać kolejne restrykcje, tym razem dotyczące m.in. transportu paliw.
Źródło: Obserwatorgospodarczy.pl
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Nieoczekiwany ruch Węgier. Rośnie presja na RPP
Narodowy Bank Węgier podniósł we wtorek stopy procentowe aż o 185 pkt bazowych. To duże
zaskoczenie, gdyż ekonomiści spodziewali się podwyżki o 50 pkt bazowych. Główna stopa
procentowa znalazła się na poziomie 7,75 proc
Źródło: Businessinsider
Stellantis i Volkswagen wstrzymały produkcję aut. Półprzewodniki znów nie dopłynęły
Od 28 czerwca do 2 lipca Stellantis nie będzie produkował aut w swojej włoskiej fabryce w Melfi.
Linie montażowe zostały zatrzymane także we Francji. Z taśm nie zjadą fiaty, jeepy, peugeoty i
citroeny. Volkswagen wstrzymał z kolei co najmniej na tydzień produkcję elektrycznego modelu
id.buzz. Winny ponownie brak półprzewodników i problemy z akumulatorami.
Źródło: Bankier.pl
Jak Niemcy zrujnowali swoją reputację w Polsce. "Nie wykazują nami zainteresowania"
Zaufanie do Niemiec wśród Polaków jest niższe niż kiedykolwiek w ostatnim czasie. Z badania
udostępnionego portalowi WELT wynika jednak, że nie dzieje się tak tylko z powodu
wstrzemięźliwości Berlina w pomocy Ukrainie. Wyraźnie negatywny wpływ na dwustronne relacje
mają też inne kwestie polityczne.
Źródło: Onet.pl
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