Warszawa, dn. 27 marca 2019 r.
NO-IV/HS/RP/2/19

Pani
Elżbieta Rafalska
Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej

W dniu 12 marca 2019 r. Związek Rzemiosła Polskiego otrzymał przy piśmie znak
DUS.I.500.5.2019.MS z dnia 07.03.2019 r. projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu
pieniężnym dla emerytów i rencistów.
Głównym celem przedstawionego projektu wskazanym przez Ustawodawcę ma być,
obok

pomocy

dla

emerytów

i

rencistów,

zmniejszenie

różnic

majątkowych

w społeczeństwie, przez wypłatę w maju 2019 roku jednorazowego świadczenia pieniężnego
w wysokości 1100 złotych brutto. Prawo do takiej formy wsparcia miałyby posiadać osoby
pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników,
emerytury

służb

mundurowych,

emerytury

pomostowe,

świadczenia

i

zasiłki

przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz inwalidzi
wojenni i wojskowi.
W naszej ocenie:
-

ustalenie jednakowej kwoty dla wszystkich emerytów i rencistów będzie krzywdzące dla
osób otrzymujących najniższe świadczenia;

-

jednorazowe świadczenie nie wpłynie na poprawę sytuacji materialnej emerytów, gdyż
ma być wypłacone tylko raz;

-

koszt wprowadzenia ustawy będzie zbyt obciążający dla budżetu Państwa.
Warto zaznaczyć, że w efekcie obniżenia wieku emerytalnego, liczba emerytów

wzrosła o 300 tys. osób, co wiązało się z wydatkiem ok. 7 miliardów złotych. Całkowity koszt
wdrożenia w życie ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów
i rencistów, będzie oscylował w granicach ok. 11 mld zł. Jak łatwo zauważyć, kwota

ta pokrywa zapotrzebowanie na emerytury ponad 300 tys. osób za cały rok. W świetle
prognoz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z których wynika, iż w okresie do 2060 r. liczba
osób w wieku produkcyjnym ma wynosić około 48,4 proc., natomiast odsetek ludzi
pobierających świadczenia – 35,8 proc. – projektowane świadczenie nieuchronnie prowadzi
do pogłębienia się deficytu FUS.
Ponadto zwracamy uwagę, że argumenty przedstawione w uzasadnieniu projektu
ustawy są zbyt ogólnikowe i mało przejrzyste, a przy tym nie poparte żadnymi badaniami co
do zasadności wprowadzenia w życie takiego aktu normatywnego.
W opinii Związku Rzemiosła Polskiego – organizacji, która reprezentuje interesy
mikro, małych i średnich przedsiębiorców – jeżeli miałoby dojść do wejścia w życie ustawy
o jednorazowym świadczeniu pieniężnym, powinno to nastąpić w myśl zasady gospodarności.
Naszym

zdaniem,

lepszym,

bezpieczniejszym

dla

budżetu

oraz

bardziej

sprawiedliwym rozwiązaniem, byłoby odejście od wypłaty jednolitej kwoty, na rzecz
wprowadzenia kwoty proporcjonalnej, zależnej od wysokości aktualnie otrzymywanej
emerytury lub renty. Wiązałoby się to z ograniczeniem adresatów projektu ustawy, poprzez
wyeliminowanie grona osób, pobierających najwyższe emerytury. Takie rozwiązanie
pozwoliłoby na zaoszczędzenie środków pieniężnych, co przyczyniłoby się do zwiększenia
częstotliwości wypłacanych świadczeń i w efekcie poprawiło sytuację najbiedniejszych.
Biorąc pod uwagę powyższe, Związek Rzemiosła Polskiego nie popiera projektu
ustawy w zaproponowanej formie. Projekt winien zostać doprecyzowany i uwzględniać
różnorodność oczekiwań społecznych oraz dobro budżetu państwa.
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