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IV kadencja

Pan
Józef Oleksy
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani
posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy panią poseł Annę Bańkowską.

(-)   Romuald Ajchler;  (-)   Jolanta Banach; (-) Anna Bańkowska;  (-)   Marek
Borowski;  (-)   Jan Byra;  (-)   Grzegorz Gruszka;  (-)   Stanisław Janas; (-)   Jacek
Kasprzyk;  (-)   Mirosława Kątna;  (-)   Antoni Kobielusz;  (-)   Jerzy Kulej;
(-)   Bogdan Lewandowski;  (-)   Maria Potępa;  (-)   Izabella Sierakowska;
(-)   Władysław Szkop;  (-)   Edward Wojtalik.



projekt

Ustawa z dnia

.......................................

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Art. 1

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych ( Dz. U z 2004 r. nr 39, poz. 353 z pózn. zm.) wprowadza się następujące

zmiany:

1) w art.88 w ust.1 po wyrazach „usług konsumpcyjnych” dodać wyrazy „ ,powiększony

nie więcej niż o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, ”;

2) w art. 89 w ust. 1 po wyrazach „usług konsumpcyjnych” dodać wyrazy „ ,

powiększonemu nie więcej niż o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia,

„;

3)  w art. 89 w ust. 6 po wyrazach  „usług konsumpcyjnych”  dodać wyrazy  „ ,

powiększony nie więcej niż o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, „;

4) w art. 89 skreśla się  ust.7;

5) po art.89 dodaje się art. 90 w brzmieniu:

„Art.90 1. Wskaźnik waloryzacji, o którym mowa w art. 89 ust. 1 jest przedmiotem

negocjacji w ramach Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych;

2. Jeżeli Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych w terminie 2 dni od

daty ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikatu, o którym mowa w

art. 94 ust.1 pkt 1 i 2, uzgodni, w drodze uchwały, wysokość wskaźnika waloryzacji,

wskaźnik ten podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej

„Monitor  Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów;

3. Jeżeli nie nastąpi uzgodnienie stanowiska Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-

Gospodarczych w trybie określonym w ust. 1 i 2, Rada Ministrów określi, w drodze



rozporządzenia, wskaźnik waloryzacji, biorąc pod uwagę wskaźniki, o których mowa w

art.89”;

6) w art.94 dodać ust. 1 a w brzmieniu:

„1 a. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie komunikatu, w

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 9

roboczego dnia lutego średnioroczny wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia w

poprzednim roku kalendarzowym w stosunku do roku kalendarzowego poprzedzającego

rok, w którym przeprowadzono ostatnią waloryzację.”;

Art. 2

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Uzasadnienie

Od momentu powołania Komisji Trójstronnej uchwałą Rady Ministrów w 1994 roku

aż po ustawowe jej umocowanie w 2001 roku w praktyce  partnerzy społeczni negocjowali

wskaźniki waloryzacji emerytur i rent.

Ustawą z marca 2003 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych praktyka ta stała się prawem. Negocjowanie podwyższenia wskaźnika

waloryzacji nie oznacza automatycznego zwiększania wydatków, natomiast respektuje zasadę

dialogu społecznego jako jeden z głównych filarów nie tylko Polskiej, ale i europejskiej

polityki społecznej.

Wprowadzenie do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

zasady negocjowania wskaźnika waloryzacji świadczeń poprzedzone było dyskusją w ramach

zespołów problemowych Komisji Trójstronnej, uzyskało pozytywną opinię wszystkich

partnerów społecznych. Wycofanie się rządu  z tej zasady jest wyrazem lekceważenia

wcześniejszych ustaleń z partnerami społecznymi, a zatem złamaniem zasady dialogu

społecznego.

W sytuacji dynamicznego wzrostu gospodarczego waloryzacja oparta wyłącznie o wskaźnik

cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach poprzednich oznacza spadek relacji

przeciętnej emerytury i renty do przeciętnego wynagrodzenia, a także nieuczestniczenie

emerytów w dystrybucji efektów wzrostu gospodarczego.



Inicjatywa Socjaldemokracji Polskiej umożliwiając podniesienie wskaźnika waloryzacji

powyżej wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych pozwoli  - w przypadku

utrzymywania się po waloryzacji wysokiego wskaźnika inflacji, ale nie wyższego niż 105 % -

na zachowanie wartości nabywczej świadczeń emerytalno-rentowych.

Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej

Omawiana regulacja nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej .










