
Stanowisko koła Wolni i Solidarni do poselskiego projektu ustawy o stałym dodatku 

pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia 

przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie 

świadczenia kompensacyjne  (tekst niewygłoszony) 

 

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 

W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie 

poselskiego projektu ustawy o stałym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, 

rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, 

emeryturę pomostową albo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. 

    Dodatek, który według projektodawców ma zostać ustalony na podstawie niniejszej 

ustawy, będzie przysługiwał tym uprawnionym, których wysokość świadczeń nie będzie 

przekraczała 2 tys. zł miesięcznie. W tym miejscu trzeba podkreślić, że na wysokość 

świadczenia będą się składały łącznie dodatek pielęgnacyjny, dodatek dla sierot zupełnych 

oraz inne dodatki lub też inne świadczenia pieniężne, które są wypłacane przez organy 

emerytalno-rentowe. 

    Projekt ustawy przewiduje trzy przedziały, od których będzie zależała wysokość 

pobieranego dodatku. Osoby, które są uprawnione, i suma ich świadczeń lub świadczenie nie 

przekracza 1 tys. zł, miałyby otrzymać dodatek w wysokości 500 zł. Jeśli świadczenie - lub 

suma świadczeń - będzie się mieściło w przedziale od 1 tys. zł do 1,5 zł, osoba uprawniona 

otrzymałaby dodatek na poziomie 400 zł. Uprawnieni, którzy pobierają świadczenie, lub 

suma ich świadczeń mieści się w przedziale od 1,5 tys. zł do 2 tys. zł, mieliby dostać 

dodatkowo 300 zł. 

    Uważam, że nie jest to dobre rozwiązanie. Pomijając kwestię progresji dodatku, która nie 

jest sprawiedliwa, mam wrażenie, że projekt został przedstawiony, bo dobrze jest wykazać 

się troską o obywateli, zwłaszcza jeśli moglibyśmy rozdawać pieniądze bez ponoszenia 

odpowiedzialności za budżet. 

    Pamiętajmy, że w tym roku rząd znacznie podniósł wysokość najniższych rent i emerytur. 

Wiem, że każdy chciałby otrzymywać więcej i mam nadzieję, że jeśli będzie to tylko możliwe, 

to kwoty te zostaną ponownie podniesione. 



    Zaznaczę, że jest to dla mnie temat szczególnie ważny, ponieważ dotyczy osób starszych, w 

dużej części potrzebujących dodatkowej troski państwa. Wiem jednak, że budżet to nie 

worek bez dna. Uważam, że w przypadku rozważania, co zrobić z ewentualnymi nadwyżkami 

finansowymi, powinniśmy większą pomoc przeznaczać dla tych osób, które rzeczywiście 

znajdują się w najtrudniejszej sytuacji materialnej, i dodatkowo dla tych, które najbardziej 

zasłużyły się dla Polski. Taką grupą osób są bez wątpienia, przynajmniej w sporej części, 

osoby posiadające status osoby represjonowanej, i o takich osobach powinniśmy pomyśleć 

w pierwszej kolejności. 

    Mimo że sama idea podnoszenia świadczeń obywatelom jest według mnie słuszna, ten 

konkretny projekt uważam za populistyczną zagrywkę. 

    Koło Wolni i Solidarni nie poprze procedowanej ustawy. 

 

 


