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Stopy procentowe w górę. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała

Rada Polityki Pieniężnej podniosła w czwartek stopy procentowe o 50 pkt. bazowych. Oznacza to, że
główna  stopa  procentowa  NBP,  referencyjna,  wzrośnie  do  6,5  proc.  To  dziesiąta  podwyżka  od
października. Po raz kolejny wzrosną raty kredytów. Główna stopa procentowa jest najwyższa od
2003 r.

Komentarz Lewicy:

Adam Glapiński po raz dziesiąty oszukał Polki i Polaków!

Co oznacza dzisiejsza podwyżka stóp procentowych? Przed nami recesja! Oznacza to, że Rada Polityki
Pieniężnej  zorientowała  się,  że  podwyższanie  stóp  procentowych  to  potencjalne  zagrożenie  dla
polskiej gospodarki. To potencjalne zagrożenie miejsc pracy oraz dla produkcji.

Recesja  się  zbliża.  Dzisiaj  rząd,  ani  Rada  Polityki  Pieniężnej,  ani  nikt  w  Polsce  nie  jest  w  stanie
przedstawić rzeczywistego planu, jeżeli chodzi o walkę z inflacją. Dzisiaj oprócz PR-owych zagrań, że
to jest inflacja związana z wojną, rząd nie przedstawił żadnych rozwiązań. 

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. 

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 – trzy 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
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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. 

Zamrozić WIBOR

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.

Glapiński  powinien  podać  się  do  dymisji.  A  prezydent  Andrzej  Duda,  który  rekomendował  jego
kandydaturę na kolejne sześć lat, powinien tę kandydaturę wycofać. Promowanie dzisiaj obecnego
szefa NBP na drugą kadencję, to jakby wyjść do milionów obywateli i napluć im w twarz i powiedzieć,
że  właśnie  spadł  wiosenny  deszcz.  Żądamy  wycofania  kandydatury  Adama  Glapińskiego,  dość
kompromitacji i nieudacznictwa. 

Inflacja

Jeżeli  polski  rząd  poważnie  chciałby  walczyć  z  inflacją,  to  zrobiłby  wszystko,  aby  Krajowy  Plan
Odbudowy został zaakceptowany. Od momentu zatwierdzenia KPO każdego dnia rząd powinien być
rozliczany z realizacji projektów w nim zapisanych. 
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Lewica  jest  za  tym,  żeby  pieniądze  w ramach  Krajowego Planu  Odbudowy/Funduszu  Odbudowy
przyszły  do  Polski.  Umożliwiliśmy  to  już  rok  temu,  głosując  za  ratyfikacją  Funduszu.  Komisja
Europejska  ma  wątpliwości  i  nie  chce  zaakceptować  zgniłego  porozumienia  w  sprawie  Izby
Dyscyplinarnej.

Lewica  złożyła  projekt  ustawy  o  likwidacji  Izby  Odpowiedzialności  Zawodowej,  która  wypełnia
założenia zawarte w kamieniach milowych KPO. Lewica od samego początku przestrzegała, że żadne
sztuczki  nie pomogą. Udawanie,  że się likwiduje Izbę Dyscyplinarną nie jest  jej  likwidacją. Lewica
ponad rok temu jak lew walczyła,  żeby pieniądze z Unii  Europejskiej  trafiły do Polski.  Dziś  PiS te
pieniądze blokuje. 

UNIA EUROPEJSKA

Eurostat: Polska udzieliła ochrony tymczasowej największej liczbie osób z Ukrainy

W maju 2022 roku Polska przyznała ochronę tymczasową największej liczbie osób uciekających przed
wojną na Ukrainie spośród wszystkich państw członkowskich UE - podał w czwartek Europejski Urząd
Statystyczny (Eurostat). 

Źródło: Forsal

„Każdy  ma  prawo  do  legalnej  aborcji”.  Europarlament  chce  takiego  zapisu  w  Karcie  Praw
Podstawowych UE

324  europosłów  i  europosłanek  zagłosowało  za  rezolucją,  która  proponuje  wpisanie  prawa  do
bezpiecznej i legalnej aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. PiS był przeciw. Kto z
Polski był za? Europarlament zwraca też uwagę na finansowanie ruchów anty-gender 

Źródło: OKO.press

Europosłowie stanowczo o funduszach dla Węgier. "UE powinna wszystko zamrozić"

Komisja Europejska powinna zawiesić wszystkie fundusze unijne dla Węgier — twierdzą niektórzy
europosłowie, powołując się na analizę prawną. Stwierdzili, że węgierskie naruszenia praworządności
są "tak fundamentalne, że stanowią całkowitą porażkę systemu wdrażania i monitorowania budżetu
w państwie członkowskim" Unii Europejskiej.  

Źródło: Onet.pl

Zielony atom i gaz. Austria zaskarży unijną taksonomię do TSUE

Władze  w  Wiedniu  ostro  zareagowały  na  wyniki  głosowania  w  Parlamencie  Europejskim  ws.
taksonomii UE. Europosłowie zdecydowali,  że pojęcie zrównoważonych źródeł energii  obejmie też
atom i gaz. Austria zapowiada, że zaskarży o to Unię do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Źródło: Euractive.pl
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KRAJ

Ceny prądu dla domów w PGNiG rosną o 300% – do 1,70 zł/kWh

Ceny  prądu  dla  gospodarstw  domowych  w  ofercie  PGNiG  wzrosły  z  0,42  zł/kWh  na  początku
ubiegłego roku do 1,70 zł/kWh od jesienie tego roku Poza trzykrotnym wzrostem samej stawki za
prąd, gazowy gigant podniósł też opłatę handlową – z 6 do 35 zł miesięcznie. Spółka ma kilkadziesiąt
tysięcy  odbiorców,  ale  podobne  podwyżki  już  wprowadzają  lub  planują  energetyczne  giganty
sprzedające prąd do milionów gospodarstw domowych. 

Źródło: Wysokie Napięcie

System na krawędzi kryzysu. Prąd drożeje, elektrownie w remoncie, węgla brakuje

Rekordowe ceny energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii to efekt m.in. remontów bloków
węglowych w kraju. 

Źródło: rp.pl

Sejm nie zgodził się na zmianę ustawy o dopłatach do węgla. Poprawki senatorów odrzucone

Sejm w czwartek (7 lipca) głosował nad senackimi poprawkami do ustawy, która ustala maksymalną
cenę tony węgla dla odbiorców indywidualnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na 996,60 zł.
Posłowie zdecydowali o odrzuceniu wszystkich siedmiu zmian zaproponowanych przez senatorów.
Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. 

Źródło: Money.pl

Zrobieni w PESEL. Przyjęłaś uchodźców bez numeru? Masz 14 dni na wniosek o zaległe wypłaty

Sąd najpierw odebrał prawo do świadczeń za przyjęcie uchodźców z Ukrainy bez numeru PESEL, teraz
naprawia błąd i daje dwa tygodnie na wnioski o zaległe wypłaty. Ale wsparcie na dłużej niż 120 dni
dostaniesz tylko w wyjątkowych sytuacjach  

Źródło: OKO.press

"Lex maluchy za kraty" przegłosowane. Sejm poparł kontrowersyjne przepisy

Sejm  przyjął  w  czwartek  kontrowersyjną  ustawę  o  resocjalizacji  nieletnich.  W  świetle  nowych
przepisów do poprawczaków trafią już dziesięciolatki. W tych samych placówkach będą przebywać
24-letni  dorośli.  W projekcie  ustawy  znalazły  się  różne  "środki  wychowawcze",  które  mają  mieć
zastosowanie w szkołach. 

Źródło: gazeta.pl
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Afera Pegasusa. Nowe informacje w sprawie inwigilowanych

CBA inwigilowało programem szpiegowskim Pegasus między innymi osoby z rządu PO-PSL powiązane
z prywatyzacją firmy chemicznej CIECh. Nowe informacje w sprawie afery Pegasusa publikuje dziś
"Gazeta Wyborcza".    

Źródło: Onet.pl

100 tys. ton nieczystości. Nielegalne składowisko odpadów w Wielkopolsce

Na terenie gminy Zbąszyń (woj. wielkopolskie) odkryto nielegalne składowisko odpadów. Wstępne
pomiary  wskazują,  że  złożono  w  nim  około  100  tys.  ton  nieczystości.  W  związku  ze  sprawą
zatrzymano trzy osoby.

Źródło: Polsat News

"Tłuste koty do roboty". Protest w Warszawie, a na transparentach Putin 

Rolnicy  wyszli  na  ulice  Warszawy w geście  protestu  przeciwko polityce  rządu,  wysokim cenom i
podwyżkom stóp procentowych. Kilkaset osób skandowało: "Tłuste koty do roboty". Na banerach
pojawiło się hasło porównujące banki do Władimira Putina. 

Źródło: Innpoland

Miliony z podatku cukrowego i od małpek. Ministerstwo Finansów pokazało, ile zyskuje na nich
budżet

143 mln 842 tys. zł - tyle w maju br. wyniosły wpływy do budżetu państwa z podatku cukrowego,
dotyczącego również tzw. małpek, czyli alkoholu sprzedawanego w maksymalnie 300-mililitrowych
butelkach. To zbliżona kwota do tej sprzed roku - poinformowała Agnieszka Borek z Ministerstwa
Finansów. Przekazała ponadto, że resort opracował projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym
w odniesieniu do regulacji opłaty cukrowej 

Źródło: Money.pl

ZAGRANICA

Akcesja Szwecji i Finlandii do NATO. Jest decyzja Sejmu

Sejm wyraził zgodę na ratyfikację przez prezydenta RP akcesji Szwecji i Finlandii do NATO. Decyzja
zapadła  w  czwartek  w drugim dniu  posiedzenia.  Teraz  o  losach ustaw zdecyduje  Senat.  Choć  w
głosowaniu  dotyczącym  Szwecji  wszyscy  posłowie  byli  "za",  w  przypadku  Finlandii  nie  było
jednomyślności. Jeden poseł był "przeciwko".

Źródło: Polsat News
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Zatrważające słowa Putina. "Jeszcze niczego na poważnie nie zaczęliśmy"

W swoim najnowszym przemówieniu do Dumy Państwowej Władimir Putin w kontekście wojny w
Ukrainie stwierdził, że "każdy powinien wiedzieć, że tak naprawdę jeszcze niczego na poważnie nie
zaczęliśmy". Odniósł się także do kwestii negocjacji pokojowych. — Ci, którzy ich odmawiają, powinni
wiedzieć, że im dalej pójdą, tym trudniej będzie im z nami negocjować — powiedział Władimir Putin. 

Źródło: Onet.pl

MSZ potwierdza. Białoruski resort spraw zagranicznych wezwał polskiego dyplomatę

Pełnomocnik ambasadora Polski na Białorusi Marcin Wojciechowski został wezwany przez białoruskie
MSZ - potwierdził  rzecznik polskiego resortu dyplomacji Łukasz Jasina. Kilka dni temu zrównano z
ziemią kwaterę żołnierzy AK poległych w 1944 roku.

Źródło: Polsat News

Białoruś grozi Polsce. Absurdalne słowa białoruskiego generała

"Siły  białoruskie  uderzą  w  polską  infrastrukturę  w  przypadku  prowokacji  ze  strony  Zachodu"  -
oświadczył, cytowany przez państową białoruską agencję BiełTA, zastępca szefa Sztabu Generalnego
Sił Zbrojnych Białorusi generał dywizji Rusłan Kosygin. 

Źródło: Dziennik
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