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Ważna wiadomość dla milionów kredytobiorców. Następca WIBOR-u coraz bliżej 

Niedługo powinniśmy poznać następcę stawki WIBOR. Nowy wskaźnik będzie w przyszłości kluczowy
przy naliczaniu wysokości rat kredytów. Zmiana dotknie zatem miliony obywateli. 

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 też inną 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. Ten sam mechanizm może mieć
miejsce przy każdej innej stawce.

Zamiana stawki WIBOR na inną będzie zgodne z przepisami Unii Europejskiej. Jednakże osoby, które
już  zaciągnęły  kredyt  na  podstawie  stawki  WIBOR,  dalej  będą  go  spłacać  na  jego  podstawie.
Przyczyną  jest  unijna  dyrektywa  dotycząca  wskaźników  referencyjnych,  która  pozwala  ona  na
zastąpienie jednego wskaźnika drugim, ale warunki umów już zawartych muszą zostać dotrzymane. 

Lewica ma gotowe rozwiązanie na szybujące o tysiące złotych raty kredytów. 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
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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

"Nie do zniesienia, że Rosjanie spędzają wakacje w Europie". Co z wizami?

W dyskusji na temat wiz turystycznych dla Rosjan rzecznik niemieckiego rządu oświadczył, że kanclerz
Olaf  Scholz  "nie  jest  za  wprowadzeniem  ogólnego  zakazu".  Za  to  politycy  opozycyjnej  chadecji
uważają, że wizy dla Rosjan "muszą zostać wstrzymane". 

Źródło: TVN 24

Szef dyplomacji UE: rozważamy utworzenie wojskowej misji szkoleniowej dla armii ukraińskiej

Unia Europejska rozważa znaczne zwiększenie wsparcia wojskowego dla Ukrainy poprzez utworzenie
misji  szkoleniowej  dla  ukraińskiej  armii  w  krajach  sąsiednich  -  poinformował  w  poniedziałek
przebywający w Hiszpanii szef europejskiej dyplomacji Josep Borrell. 

Źródło: wnp.pl

Ani eurocenta nowego wsparcia dla Ukrainy. Największe kraje UE zakręcają kurek z pieniędzmi

Żaden duży kraj Unii Europejskiej nie zadeklarował w lipcu nowej pomocy dla Ukrainy, wynika z analiz
niemieckiego think tanku Kiel Institute. Polska w lipcu spadła w tym zestawieniu na szóste miejsce.

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

2



Wyprzedziła nas Kanada, która zadeklarowała nową pomoc o wartości 342 mln euro. Dzięki temu
łącznie z Kanady płynie na Ukrainę 3 mld euro w porównaniu do 2,9 mld euro z Polski. 

Źródło: 300gospodarka.pl

KRAJ

Ważą się losy zawieszonych sędziów. Kluczowy czas w Sądzie Najwyższym

Przez cały wrzesień tymczasowa Izba Odpowiedzialności  Zawodowej  (IOZ),  jaką w SN utworzyła  I
prezes  tego  sądu,  będzie  zajmować  się  sprawami  sędziów,  których  na  miesiąc  zawiesili  w
obowiązkach  prezesi  ich  sądów  czy  minister  sprawiedliwości  oraz  tymi,  których  w  I  instancji
bezterminowo  zawiesiła  w  czynnościach  zlikwidowana  już  Izba  Dyscyplinarna  SN.  Łącznie  IOZ
podejmie decyzje dotyczące przyszłości kilkunastu sędziów. .

Źródło: Onet.pl

Jest pozew przeciwko fuzji Orlenu z Lotosem

Dwaj mniejszościowi akcjonariusze złożyli do Sądu Okręgowego w Łodzi pismo liczące ponad 3 tys.
stron, w którym wnioskują o stwierdzenie nieważności  uchwały o połączeniu polskich koncernów
paliwowych. 

Źródło: rp.pl

Zdjęcia satelitarne potwierdzają "masowy zakwit glonów" w Odrze

Z pomocą zdjęć satelitarnych naukowcy udowodnili, że w Odrze rzeczywiście doszło do "masowego
zakwitu  glonów".  Specjalny  obiektyw  satelitarny  analizował  kolor  wody.  Jednak  związek  z
umieraniem ryb w rzece nie mógł być jeszcze jednoznacznie potwierdzony - pisze portal RND. 

Źródło: Dziennik

Jest porozumienie marszałków w sprawie ratowania Odry

Marszałkowie  czterech zachodnich województw podpisali  w poniedziałek  w Cigacicach (Lubuskie)
porozumienie w sprawie współpracy w celu przygotowania wspólnego, kompleksowego programu
odbudowy  ekosystemu  rzeki  Odry  –  poinformował  rzecznik  Zarządu  Woj.  Lubuskiego  Paweł
Kozłowski. 

Źródło: Onet.pl

Energa ma nową prezeskę. Zofia Paryła przyszła z Lotosu. Zastąpi na stanowisku Daniela Obajtka

Rada Nadzorcza spółki Energa powołała w skład zarządu Zofię Paryłę, która od 1 września będzie
pełniła funkcję prezesa. Energa podkreśla w komunikacie, że Paryła jest menedżerką z wieloletnim
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doświadczeniem "w obszarach zarządzania, finansów, księgowości i rachunkowości". Do tej pory była
prezeską Lotosu. 

Źródło: gazeta.pl

Emerytury względem wynagrodzeń są coraz niższe. "Rząd zmarnował siedem lat"

Rząd zapowiada rekordową waloryzację emerytur i chwali się wypłatami dodatkowych świadczeń.
Tymczasem  prezes  Instytutu  Emerytalnego  mówi  o  zmarnowanych  siedmiu  latach  rządów,
nierozwiązanych problemach i  kupowaniu głosów wyborców. Wskazuje,  że z roku na rok średnia
emerytura jest coraz niższa względem przeciętnego wynagrodzenia i będzie tylko gorzej.

Źródło: Businessinsider

Parafianie są wściekli. Proboszcz twierdzi, że przelał sobie 2 mln zł, bo "sam się ich dorobił"

Ciąg  dalszy  głośnej  sprawy  z  Domostawy na  Podkarpaciu,  gdzie  proboszcz  przelał  sobie  z  konta
parafialnego 2 mln zł. Teraz twierdzi, że pieniądze tak naprawdę należały do niego. Parafianie są 
jednak innego zdania. "Był jak komornik" – mówią wściekli. 

Źródło: Natemat

Sprzedaż detaliczna w lipcu 2022 r. rośnie wolniej. "Kolejne słabe dane"

W lipcu sprzedaż detaliczna w cenach stałych była wyższa o 2 proc. niż rok wcześniej — wynika z
danych Głównego Urzędu Statystycznego. To wzrost wolniejszy niż w czerwcu, gdy odnotowano 3,2
proc. "Kolejne słabe dane (...), gospodarka dalej zwalnia po II kwartale" – komentują analitycy BNP
Paribas. 

Źródło: Money.pl

Ksiądz aresztowany za pornografię dziecięcą. Był dyrektorem podstawówki

Grzegorz O., ksiądz i  były dyrektor Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Lubinie, jest podejrzany o
posiadanie  dziecięcej  pornografii.  Mężczyzna  został  aresztowany,  grozi  mu do  5  lat  pozbawienia
wolności. 

Źródło: wp.pl

ZAGRANICA

Finlandia: Test premier Sanny Marin na narkotyki z negatywnym wynikiem

Test  na  obecność  narkotyków  u  fińskiej  premier  Sanny  Marin  dał  negatywny  wynik  -  informuje
tamtejszy rząd. Polityk poddała się testowi po tym, jak do sieci wyciekły nagrania, na których tańczy i
śpiewa na imprezie. 
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36-latka od początku twierdziła, że nigdy nie brała narkotyków i i nie robiła niczego nielegalnego na
przyjęciu.

Źródło: Polsat News

Starlinki płyną z Polski do Ukrainy. "Będziemy mogli pracować w najtrudniejszych warunkach"

Polska  przekazała  Ukrainie  kolejne  5  tys.  sztuk  systemów  łączności  satelitarnej  Starlink,  które
zapewniają łączność na terenach, gdzie infrastruktura telekomunikacyjna uległa zniszczeniu w wyniku
działań wojennych. Do przekazanych 5 tys. jednostek w sierpniu teraz dołączyło 5 tys. kolejnych, co
stanowi połowę wszystkich urządzeń wykorzystywanych obecnie przez rząd Ukrainy. 

Źródło: Onet.pl

Odra. Niemcy zaskoczone reakcją Polski na wyniki badań. "Godne pożałowania"

Ministerstwo  środowiska  Niemiec  przekonuje,  że  nigdy  nie  twierdziło,  iż  to  wyłącznie  pestycydy
doprowadziły do śnięcia ryb w Odrze. Berlin jest zaskoczony ostrą krytyką z Polski.

Źródło: gazeta.pl

Bułgaria nie ma wyjścia. Musi dogadać się z Gazpromem

Dostawy  gazu  dla  Bułgarii  są  zapewnione  tylko  do  końca  września;  w  tej  sytuacji  negocjacje  z
Gazpromem  w  sprawie  wznowienia  eksportu  surowca  są  nieuniknione  -  poinformowali  w
poniedziałek tymczasowy wicepremier Christo Aleksiew i minister energetyki Rosen Christow.

Źródło: Money.pl

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

5


