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związek Rzemiosła Polskiego otrzymał do konsultacji, pismem z dnia 

7 grudnia br., L.dz. GMS-WP-173-267/15., projekt ustawy o jednorazowym dodatku 

pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia 

przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie 

świadczenia kompensacyjne w 2016 r 

Przedmiotowy projekt ma na celu wprowadzenie jednorazowych dodatków dla 

emerytów i rencistów w roku 2016. Według projektodawców powinno to uzupełnić 

mechanizm waloryzacji świadczeń emerytalno - rentowych określony w ustawie o 

·emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który przewiduje ich 

podwyższanie przynajmniej o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 

oraz o 20 proc. realnego wzrostu płac. 

Celem aktualnie obowiązujących obecnie przepisów corocznej waloryzacji jest 

ochrona siły nabywczej emerytur i rent przed niekorzystnym wpływam procesów 

inflacyjnych. 

Obowiązujący system emerytalny jest systemem repartycyjnym opartym o 

regułę zdefiniowanej składki - wysokość otrzymywanego świadczenia jest 

determinowana kwotą zaewidencjonowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
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na indywidualnym koncie ubezpieczonego oraz oczekiwana długość dalszego trwania 

życia w momencie zakończenia okresu aktywności zawodowej. 

Z uwagi na solidarność pokoleniową oraz poszanowanie miru społecznego 

warunkowo można uznać wypłatę jednorazowych dodatków dla emerytów i rencistów 

w 2016 roku Jednakże uważamy to za doraźne rozwiązanie i postulujemy o podjęcie 

prac nad stworzeniem systemowego rozwiązania problemu jakim jest waloryzacja 

świadczeń emerytalno- rentowych. 

Biorąc powyższe pod uwagę Związek Rzemiosła Polskiego uprzejmie 

informuje, że warunkowo pozytywnie ocenia przedstawiony do konsultacji projekt. 

Prezes 

Związku Rzemiosła Polskiego 

~f 
Jerzy Bartnik 

'• 



OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE 

ZWIĄZKÓW ZA WODO WY CH 

Wiceprzewodnicząca 

Wiesława Taranowska 

OPZZ/ WT/ BG/ 1039 l 2015 
SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS 

Warszawa 23 grudnia 2015 r. 

L dz ............................ -._" .... ,.." .... 2rr15······ 
.) ·-· ( L. J l Adam Podgórski 

Data wpływu .....•....... u.u••••••••u••·· ............... . Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

Dot. pisma nr. GMS-WP-173-267/15 z dnia 7 grudnia 2015 r. odnośnie poselskiego projektu 
ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób 
pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe 
albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. 

OPZZ oświadcza, że system waloryzacji w odniesieniu do najniższych rent i emerytur 
jest wadliwy. Naszym zdaniem system waloryzacji powinien być ponownie 
przeanalizowany. Dostępne dane pokazują, że świadczenia minimalne w stosunku do 
przeciętnych ciągle maleją. Doszło do tego, że minimalne świadczenia zabezpieczenia 
społecznego są niewiele większe od minimum egzystencji. 

W projekcie budżetu państwa na 2016 r. nie przewidziano środków na podniesienie 
najniższych świadczeń emerytalno-rentowych. 

OPZZ negatywnie ocenia jednorazowe dodatki dla niektórych emerytów i rencistów, 
osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne czy nauczycielskie świadczenia 
kompensacyjne, na które zabezpieczono w budżecie l ,41 miliarda złotych.. Uważamy, że 
system w zakresie mechanizmu waloryzacji powinien być tak zmieniony, aby chronić 
najbiedniejszych, a najrozsądniejszym rozwiązaniem powinno być podwyższęnie najniższych 
emerytur i rent. 

Waloryzacja kwotowo-procentowa nie rozwiązuje problemu najniższych świadczeń, 
które wymagają podniesienia przynajmniej do minimum socjalnego - średniorocznie w 
20 14r. minimum socjalne dla jednoosobowego gospodarstwa emeryckiego wyniosło l 070,65 
zł. OPZZ wielokrotnie postulowało i postuluje pozawaloryzacyjną podwyżkę świadczeń. 
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