Stanowisko koła Wolni i Solidarni do sprawozdania Komisji Polityki
Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych
innych ustaw (tekst niewygłoszony).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w
sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Nie było jeszcze rządu w III Rzeczypospolitej, który w tak dużym stopniu
troszczyłby się o swoich rodaków jak rząd Zjednoczonej Prawicy. Nie mam
wątpliwości, że efektywna polityka społeczna jest jednym z jego priorytetów.
Świadczy o tym szereg podjętych przez obecnie rządzących działań, w tym
również omawiany dziś projekt ustawy.
Z zadowoleniem obserwuję wywiązywanie się obecnego rządu z kolejnych
obietnic wyborczych: realizacja programu 500+, który praktycznie likwiduje
ubóstwo wśród polskich dzieci, podniesienie płacy minimalnej czy obniżenie
wieku emerytalnego.
Jednak równie duże zadowolenie wywołuje u mnie fakt, że praca naszych
ministrów nie kończy się jedynie na wypełnianiu już złożonych obietnic, ale
wiąże się z ciągłym wymyślaniem kolejnych, możliwych do realizacji rozwiązań,
których celem jest poprawa warunków życia Polaków.
Omawiany projekt ustawy przewiduje zastosowanie w przyszłym roku
nowego sposobu waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Wedle
zawartych w nowelizacji regulacji w 2019 r. najniższa emerytura, renta z tytułu
całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna mają wynieść

1100 zł, zaś najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 825 zł.
Proponuje się, aby oprócz tego, że wedle prognoz świadczenia emerytalnorentowe zostaną podwyższone w wyniku waloryzacji o 3,26%, podwyżka ta nie
była niższa niż 70 zł.
Jak słusznie wskazują wnioskodawcy, mimo wielu dokonanych w ostatnich
latach zmian idących w kierunku poprawy sytuacji osób pobierających
świadczenia emerytalno-rentowe - takich jak podniesienie wysokości
najniższych rent i emerytur, wypłata w 2016 r. jednorazowych dodatków czy
zastosowany w 2017 r. najwyższy w okresie ostatnich 5 lat wskaźnik waloryzacji
- wysokość tych świadczeń wciąż nie jest wystarczająca, by ludzie je pobierający
mogli spokojnie żyć, bez zastanowienia opłacić mieszkanie, jedzenie czy leki.
Dlatego też ciągła inicjatywa i praca ekipy rządzącej jest tak istotna i w mojej
opinii konieczna. Koło Poselskie Wolni i Solidarni oczywiście w pełni popiera
zaproponowane w tym projekcie rozwiązania.
Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2015 r. wraz ze stanowiskiem Komisji
Polityki Społecznej i Rodziny

