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Wielce Szanowny Panie Premierze 

Uprzejmie informuję, że z dużym zadowoleniem przyjąłem do wiadomości 
deklarację Pana Premiera z 20 lipca br., że do końca sierpnia zakończone zostaną 
prace rządowe nad pakietem ustaw emerytalnych, złożonym z ustawy 
o emeryturach pomostowych, ustawy o zakładach emerytalnych oraz ustawy 
o świadczeniach rentowych. Deklaracja Pana Premiera wyjaśnia wątpliwości w 
kwestii zakończenia prac ustawodawczych nad tymi ustawami w terminie, 
zapewniającym możliwość wprowadzenia nowego stanu prawnego od 1 stycznia 
2009 r. 

Śledząc przebieg prac nad tymi ustawami przedstawiłem Ministrowi Pracy i 
Polityki Społecznej obszerne stanowisko z dnia 19 lutego br. w sprawie emerytur 
pomostowych, podkreślając jednocześnie konieczność pilnego zakończenia prac 
nad brakującymi regulacjami ustawowymi zamykającymi proces reformowania 
systemu emerytalnego. Stanowisko to zostało także przedstawione do wiadomości 
Panu Premierowi Ludwikowi Dornowi, pełniącemu w tym czasie funkcję 
Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nadzoru Ubezpieczeń 
Społecznych. 

Jedną ze szczególnie kontrowersyjnych kwestii okazała się w ostatnich 
tygodniach sprawa rodzajów świadczeń, wypłacanych przez zakłady emerytalne. 
Dużo dyskusji wywołała także kwestia utworzenia zakładów o charakterze 
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prywatnym i publicznym oraz rola ZUS przy realizacji zadania wypłaty świadczeń 
z otwartych funduszy emerytalnych. 

Z zapowiedzi Pana Premiera wynika, że zakłady emerytalne wypłacać będą 
trzy rodzaje świadczeń, a mianowicie indywidualne emerytury dożywotnie, 
indywidualne emerytury z gwarantowanym okresem wypłaty (10 lat) oraz 
emerytury małżeńskie. 

Sprawa emerytur małżeńskich wzbudza także liczne wątpliwości ekspertów, 
upowszechniane w środkach masowego przekazu. W opinii sformułowanej przez 
Panią dr Irenę Wóycicką (Gazeta Wyborcza z 23 lipca br.) pojawiły się 
zastrzeżenia wobec emerytur małżeńskich, których nie dostaną rodziny 
najbiedniejsze (niewiele zarabiający mąż po podzieleniu się składką z niepracującą 
żoną miałby emeryturę poniżej minimalnego świadczenia, co oznaczałoby, że po 
jego śmierci żona pozostawałaby bez środków do życia). 

Biorąc powyższe pod uwagę uprzejmie proszę Pana Premiera 
o przedstawienie stanowiska w tej sprawie oraz informacji o szacunkowych 
wyliczeniach wysokości świadczeń po wprowadzeniu trzech rodzajów emerytury 
wypłacanej ze środków gromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. 

Łączę wyrazy szacunku 
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