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Szanowny Pan 

Marek Kuchemski 

Marszałek Sejmu RP 

W załączeniu przesyłam decyzje ·Prezydium Komisji Krajowej NSZZ 

"Solidarność" nr 5/16 ws. opinii o poselskim projekcie ustawy KP PiS 

o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób 

pobierających świadczenie przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe 

albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 roku oraz 6/16 ws. opinii 

o poselskim projekcie ustawy KP PSL o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych 

emerytów~ rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne, zasiłki 

przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne 

w 2016 roku, z prośbą o zapoznanie się z ich treścią i uwzględnienie podczas dalszych prac 

nad projektami. 

Do wiadomości: 

l. Klub Parlamentarny Prawo I Sprawiedliwość, 

Z poważaniem 

SEK~TARZ 
KK NSZZ " o~· . nolt"' 

C~t.,C' . 
Ewa tsd rek 

2. Klub Parlamentarny Folskiego Stronnictwa Ludowego. 



Decyzja 

Prezydium KK 

nr 6/16 

ws. opinii o poselskim projekcie ustawy KP PSL o jednorazowym dodatku pieniężnym dla 

niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne, 

zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe 

albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 roku 

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następujące uwagi do 

poselskiego projektu ustawy Klubu Parlamentarnego PSL o jednorazowym dodatku 

pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie 

przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie 

świadczenia kompensacyjne w 2016 roku (przedstawiciel wnioskodawców: poseł 

Mieczysław Kasprzyk). 

Prezydium KK NSZZ "Solidarność" od lat zabiega o stworzenie odpowiedniego 

systemu waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, który U'-vzględnia prawa 

świadczeniobiorców do poprawy ich sytuacji dochodowej, proporcjonalnie do tempa 

wzrostu gospodarczego kraju. Tymczasem w 20 16 roku ponownie pojawia się potrzeba, jak 

zauważają projektodawcy, zrekompensowania nieznacznej, a dla osób otrzymujących 

najniższe świadczenia niezauważalnej, waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. 

Projektowany jednorazowy dodatek do świadczeń nie wyższych niż 2000 zł., nie 

rozwiązuje problemu zachowania realnej wartości najniższych świadczeń emerytalno

rentowych, ani nie poprawia trudnej sytuacji najuboższych świadczeniobiorców w sposób 

trwały. Prezydium KK NSZZ "Solidarność" po raz kolejny postuluje o stworzenie 

systemowego rozwiązania waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych zapewniającego 

odpowiednią ochronę przed ich deprecjacją i uwzgledniającego prawo świadczeniobiorców 

do korzystania ze wzrostu gospodarczego kraju, a najlepszym forum do przedyskutowania 

odpowiednich rozwiązań jest Rada Dialogu Społecznego. 



Prezydium KK NSZZ "Solidarność" przypomina także o potrzebie rozpoczęcia prac 

nad zniwelowaniem rozbieżności między najniższymi świadczeniami emerytalno

rentowymi, a przeciętnymi świadczeniami, które wynikają z dotychczas stosowanego 

wskaźnika waloryzacji (CPI), nie gwarantującego zachowania realnej wartości tych 

świadczeń wśród najuboższych grup emerytów i rencistów 

Warszawa, 5 stycznia 2016 r. Prezydium KK 

NSZZ "Solidarność" 
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