
 Stanowisko Koła Wolni i Solidarni w sprawie 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 

2017 r. (tekst niewygłoszony): 

 

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w 

sprawie 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 2017 r. 

    1 marca br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z jej 

zapisami przeprowadzona została waloryzacja wszystkich wypłacanych 

świadczeń oraz, co najważniejsze, podwyższone zostało minimalne świadczenie 

emerytalne i rentowe niezależnie od wskaźnika waloryzacji. Najniższa wysokość 

świadczeń emerytalnych wynosi teraz 1000 zł, a świadczeń rentowych z tytułu 

np. częściowej niezdolności do pracy - 750 zł. 

    Jednak pomimo podwyższenia tych kwot zarówno emerytury, jak i renty nadal 

kształtują się na bardzo niskim poziomie, poniżej którego zaczyna się niedostatek 

czy wręcz ubóstwo. To powoduje, że osoby pobierające najniższe świadczenia z 

każdym rokiem są w coraz gorszej sytuacji materialnej. Nie stać ich na 

zabezpieczenie swoich podstawowych potrzeb, takich jak np. wykupienie 

niezbędnych leków, ogrzewanie mieszkania czy nawet regularne odżywianie. 

    Dlatego też propozycja przyznania osobom najbardziej potrzebującym 

jednorazowego dodatku pieniężnego do świadczeń emerytalnych lub rentowych 



jest przyjmowana przez nas z zadowoleniem. Tym bardziej że podobne 

rozwiązanie zostało przyjęte przez Wysoką Izbę już w roku 2016. 

    Według omawianego dziś projektu dodatek, o którym mowa, podobnie jak w 

roku poprzednim przysługiwał będzie osobom uprawnionym, których 

świadczenia nie przekraczają 2000 zł. W roku 2016 wysokość wypłacanego 

jednorazowego dodatku, w zależności od należnych rent i emerytur, wahała się 

od 50 do 400 zł. W tym projekcie proponuje się jednak, aby kwota ta uległa 

podwyższeniu i wynosiła od 200 do 500 zł. Ponadto dodatek ma być zwolniony 

od podatku dochodowego, składki na ubezpieczenie zdrowotne i będzie 

wypłacany z urzędu. 

    Maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem 

wprowadzenia w życie ww. ustawy określony został na kwotę 1,8 mld zł. Zdajemy 

sobie sprawę, że dla budżetu państwa jest to duże obciążenie. Jednakże w naszej 

ocenie ten jednorazowy dodatek do rent czy emerytur będzie dla osób 

najuboższych istotnym wsparciem dla ich domowego budżetu. 

    Koło Poselskie Wolni i Solidarni będzie głosować za przyjęciem tego projektu. 

 

 

 

 


