P # Ł ffi ffi

§ tr--ry

§ĄĘ

ffi ffi. ffi

§-ffi

ffi ffi "fl T-

,;t-5,]

#fu*d, ffi

ffi F€ ffi

§

S§ #Ra

: #aisz*,#*, *lackł 5 i+r

*

§

ruW€&L

$

ffi

t

-*ąn§

,]i

T*i, !22! 8ł7-,;t-.15, E27- j*-56. *ź7-ai5-,3!
,

z

i1:?,:

tl

li;r Eźi ]Ł -łi

t,,1g.płłlii

uił

$-f:a:i, z!Ęądgicl+!v,.@pzgi; łl1;

Ął ij i, i-t,.ĄĄ\iY
Ę:alszarr,a.

ttl-;!a

281iśt'ópada' 2018

BłURO PODAWCZE

Pani Elżbieta RAFALSKA

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

szanowna pani Minister

W odpowiedzi na przesłany projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Spolecznych oraz niektórych innych ustaw przekazuję poniższą
opinię.

Projektowana ustawa ma na celu modyfikację zasad waloryzacji świadczeńemerytalnorentowych poprzez wprowadzenie gwarantowanej, minimalnej podwyżki. Zgodne z

proponowanym rozwiązaniem, osoby o nizszych emerfiurach/rentach otrzymają kwotę
waloryzacji wyższą, niz wynika to ze wskaźnika procentowego (minimum 70 złotych),
natomiast pozostali świadczeniobiorcy otrzymają waloryzację w wysokości wskaźnika inflacji
powiększonego o 20%o wzrostu płac. Takie rozwiązanie, według projektodawców, wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom znacznej częściemerytów i rencistów, a zarazem chroni realną

wartośćwszystkich świadczeń. Tym samym pozostaje

w

zgodzle

z

wartoŚciami

konstytucyjnymi i z dotychczasowym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego.

W opinii

Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów

i

lnwalidów

projektowana ustawa stanowi krok w dobrym kierunku.

Wielokrotnie sygnalizowaliśmy trudną sytuację materialną osób starszych, utrzymujących
się z niskich emerytur/rent. Z satysfakcją przyjęliśmy ubiegłoroczną podwyżkę najniższych
świadczeń, choć skala podwyżki nie w pełni odpowiadała oczekiwaniom. 7 tym większą
nadzieją seniorzy oczekują corocznej waloryzacji. Waloryzacja, jak słusznie zauważają
autorzy projektu w uzasadnieniu, budzi w środowisku emerytów ogromne ernocje i skrajnie
odmienne opinie. Nie ma zapewne rozwiązania godzącego tak rożne stanowiska. Jednak
w opinii Związku nowe zasady wychodzą naprzeciw oczekiwaniom znacznej częściemerytów.

Uwzględniają zarówno podstawową funkcję waloryzacji, jaką jest utrzymanie siły nabywczej
świadczeń (wszystkich), jak i funkcję socjalną, wyrażającą się relatywnie większą podwyżką

nizszych emerytur/rent. Tym samym projekt rodzi pozytywne skutki społeczne i zasługuje na

poparcie.
Niezależnie od pozytywnej oceny nowych przepisów pragnierny wskazaĆ, Że coroczne zmianY
zasad waloryzacji rodzą w środowiskuosób starszych poczucie niepew,nOŚci i niePokojU, Nie
jest też jasne, czy proponowane obecnie przepisy mają charakter jednorazowY, czY będą
stałym elementem systemu ubezpieczeniowego. Zasadne wydaje sie wypracowanie
rozwiązan, które będą - w miarę mozliwości - społecznie akceptowalne i zarazem stabilne.

pragniemy też podkreślić,że waloryzacja 2019,

problemu niskich świadczeń. Emeryci

i

choć wyjątkowo wysoka, nie

rozwiązuje

renciściw dalszym ciągu oczekują rozwiązań

systemowych, umożliwiających im godne życie.
Z wyrazami szacunku

