
Stanowisko koła Wolni i Solidarni do pierwszego czytania rządowego projektu ustawy                      

o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.  (tekst 

niewygłoszony). 

 

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 

 

W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec rządowego 

projektu ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów                                  

w 2019 r. 

    Omawiany projekt przewiduje przyznanie tzw. emerytury+ prawie 10 mln emerytów                              

i rencistów. Jednorazowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury, czyli 1100 zł brutto, 

ma trafić do uprawnionych już w maju br. 

    Co istotne, pieniądze mają być wypłacane ˝z urzędu˝, bez konieczności wypełniania                                

i składania dodatkowych wniosków. Jest to w moim przekonaniu duże ułatwienie, zarówno dla 

administracji, która musiałaby te wnioski przetworzyć, jak i dla osób zainteresowanych, które 

musiałyby je w odpowiednim urzędzie złożyć. 

    ˝Emerytura+˝ to kolejny, zaraz po ˝Lekach 75+˝, po zwiększeniu najniższych rent i emerytur 

i obniżeniu obowiązującego wieku emerytalnego, wyraz tego, że obecny rząd w swoich 

działaniach zauważa wszystkich Polaków i ich potrzeby, również osoby starsze. 

    Rządy koalicji PO-PSL to lata zaniedbań i zaległości. W obszarze polityki społecznej zostało 

zrobione bardzo niewiele. Cieszy mnie, że dziś Zjednoczona Prawica stara się te zaległości 

nadrobić. 

    W marcu br. została ogłoszona kolejna piątka działań, które wspomóc mają Polaków. 

˝Emerytura+˝ jest częścią tego planu, a oprócz tego rząd przewiduje także rozszerzenie 

programu 500+ na pierwsze dziecko, przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych, zerowy 

PIT do 26. roku życia i obniżenie kosztów pracy. 

    Totalna opozycja nie może się zdecydować, czy jest to rozdawnictwo, czy może                                       

w rzeczywistości są to ich pomysły, które obecny rząd realizuje. Podkreślenia jednak wymaga, 

że dziś procedujemy nad kolejnym zapowiedzianym przez PiS rozwiązaniem, realizujemy 

kolejną obietnicę. 

    Wiem, że te regulacje nie mają charakteru systemowego, są jedynie doraźnym wsparciem. 

Mam jednak solidne podstawy do tego, żeby sądzić, że nie jest to ostatnie zdanie obecnie 



rządzących. Że ich dalsza praca skupiać będzie się na tym, by polepszać codzienność wszystkich 

Polaków, wsłuchiwać się w ich potrzeby i odpowiadać na nie. Na wszystko jednak potrzeba 

czasu, co wielokrotnie już w tej Izbie nie tylko ja powtarzałam. 

    ˝Emerytura+˝ to świadczenie w wysokości 888, 25 zł, które do ręki dostaną polscy emeryci 

i renciści. Dla osób, których miesięczny dochód jest niewiele wyższy od tego świadczenia, jego 

przyznanie jest niezwykłą ulgą. Ufam, że wbrew swoim rozterkom politycy totalnej opozycji 

również to dostrzegą i zagłosują za tym rozwiązaniem. 

    Koło Poselskie Wolni i Solidarni oczywiście popiera ten projekt w całości. 

 


