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 Przyłączają 
   się do akcji

zbieranie PodPisów

sYsTeM eMerYTaLnY

co cię czeka

reFerendUM

Internetowa petycja do premiera

Kolejne organizacje przyłączają 
się do akcji zbierania podpisów 
pod wnioskiem o referendum.

W ostatnich dniach poparcie dla 
akcji zadeklarowały Ogólnopolski 
Związek Zawodowy Inicjatywa 
Pracownicza oraz Ogólnopolski 
Zwiazek Zawodowy "Fizjoterapia", 
Wolny Związek Zawodowy Pra-
cowników Poczty oraz Związek 
Zawodowy Jedności Górniczej. 
Akcję wsparli też kibice piłkar-
scy - Stowarzyszenie "Klub Sym-
patyków Górnika Zabrze" oraz 
Stowarzyszenie Kibiców Lechii 
Gdańsk "Lwy Północy". Wcześniej 
poparcie dla zbierania podpisów 
pod wnioskiem o referendum za-
powiedziały Związek Zawodowy 
Kolejarzy Śląskich, Solidarni 2010, 
Katolickie Stowarzyszenie Mło-
dzieży Diecezji Drohiczyńskiej 
oraz Akcja Katolicka w Polsce.

Wsparcie dla akcji za-
deklarowały też pozostałe 
centrale związkowe – Forum 
Związków Zawodowych 
oraz Ogólnopolskie Poro-
zumienie Związków Zawo-
dowych. Przewodniczący 
NSZZ „Solidarność” Piotr 
Duda oraz Jan Guz (OPZZ) 
i Tadeusz Chwałka (FZZ) 
poinformują o tym na kon-
ferencji prasowej, która w 
poniedziałek 16 stycznia 
odbędzie się w Warszawie. 
Podczas tego wydarzenia 
ma też paść deklaracja wy-
łączenia się związkowców 
z prac w zespołach Komisji 
Trójstronnej oraz zapowiedź 
ogólnopolskiej akcji protesta-
cyjnej wszystkich związków 
zawodowych.

Solidarność przygoto-
wała specjalny klip 
rysunkowy promujący 

akcję zbierania podpisów pod 
wnioskiem o referendum w 
sprawie utrzymania obecnego 
wieku emerytalnego.

Klip przedstawia historię 
przeciętnego Polaka, który 
pełen zapału mija kolejne etapy 
swojego życia. Stopniowo sta-
rzeje się i zwalnia. Nie potrafi 
dotrzeć do miejsca odpoczyn-
ku, bo tajemnicza ręka odsuwa 
wciąż ławeczkę, która ostatecz-
nie ląduje na etapie “67”. Bo-
hater dociera do niej skrajnie 
wyczerpany, z więzienną kulą 
u nogi. Głos z offu informuje, 
że warto poprzeć wniosek o 
referendum emerytalne, jeśli 
nie chce się pracować aż do 
śmierci.

Film wyprodukowało Video 
Studio Gdańsk. Realizatorem 
filmu i autorem koncepcji scena-
riusza jest Grzegorz Karbowski. 

Klip jest już dostępny na 
fanpage’u związku na facebo-
oku (www.facebook.com/soli-
darnosc oraz www.facebook.
com/referendumemerytalne ). 
Można go też obejrzeć na stro-

nie www.referendumemerytal-
ne.pl oraz na kanale youtube 
“Solidarności” (www.youtube.
com/tvsolidarnosc).

Tygodnik Solidarność przy-
gotował specjalny 16-stronico-
wy numer gazety poświęcony 
wyłącznie referendum oraz 
zmianom w systemie emery-
talnym proponowanym przez 
Donalda Tuska. Wydrukowany 

w nakładzie 200 tys. egzem-
plarzy Tygodnik trafił już do 
wszystkich struktur związku. 
Będzie wspomagał prowadzo-
ne w regionach i komisjach 
zakładowych akcje zbierania 
podpisów pod wnioskiem o 
referendum. Tygodnik w wersji 
elektronicznej jest do pobrania 
ze strony www.referendume-
merytalne.pl.                          •

ZOBACZ

 Klip rysunkowy promujący referendum emerytalne

Wszyscy, którzy nie zgadzają się na wydłużenie wieku 
emerytalnego i chcą w tej sprawie ogólnokrajowego re-
ferendum, mogą ze strony www.referendumemerytalne.pl 
wysłać w tej sprawie petycję do premiera Donalda Tuska.

Na stronie www.referendu-
memerytalne.pl znajduje się 
specjalny formularz, za pomo-
cą którego można wysłać mail 
na adres Kancelarii Premiera 
Rady Ministrów. Na podpis in-
ternautów czeka gotowa treść 
petycji do szefa rządu "Proszę 
o wstrzymanie prac nad ustawą 
o podniesieniu wieku emerytal-
nego do czasu przeprowadzenia 
ogólnokrajowego referendum w 

tej sprawie. Polacy mają prawo 
do wypowiedzenia się w tej 
sprawie." Do maila można też 
dołączyć własne uwagi w sprawie 
zmian w systemie emerytalnym.

Na stronie www.referendu-
memerytalne.pl znajduje się też 
kalkulator emerytalny, dzięki 
któremu można obliczyć wiek 
przejścia na emeryturę według 
zasad zapowiedzianych przez 
Donalda Tuska w expose. Wy-
starczy podać płeć i swoją datę 
urodzenia. Z tej strony można 
też pobrać druki poparcia wnio-
sku o referendum w sprawie za-
chowania obecnych rozwiązań 
emerytalnych, a także elektro-
niczne wersje plakatów i ulotek 
promujących akcję zbierania 
podpisów.                                    •

Fragmenty listów inter-
nautów do Donalda Tuska

۷ W pierwszej kolejno-
ści proszę spowodować aby 
firmy nie zwalniały pod byle 
pretekstem osób w wieku 
50+. Osoby w tym wieku nie 
mogą znaleźć nowej pracy, ja 
poszukuję pracy od 7 m-cy i 
nikt mnie nie chce przyjąć 
do pracy (Anna,Warszawa) 
۷ Jestem Pana rówieśni-
kiem, od piętnastego roku 
życia pracuję, jeżeli dotrwam 
(dożyję) do emerytury to będę 
maił przepracowane 52 lata! 
Proszę miej Pan litość nad 
takimi galernikami jak ja i 
wielu urodzonych w latach 50 
(Werner S., Tarnowskie Góry) 
۷ Zastanów się Pan 2 razy, 
myślenie nie boli (Maciej 
M., Elbląg)
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słUżbY MUndUrowe  warszawa

Różne barwy,
jedna służba  

 sTan wojennY 

ZOSTALIŚMY   
siłą wyrzuceni 

Protest służb mundurowych to odpowiedź na decyzję rządu

< www.solidarnosc.org.pl

Po  pewnym czasie dowódca 
policji poinformował nas, 
że naruszyliśmy prawo, 

popełniliśmy przestępstwo z art. 
193 KK i zostaniemy usunięci siłą 
i tak się stało - opowiada Mirosław 
Miara, przewodniczący KZ NSZZ 
"Solidarność" Polfa Warszawa S.A.

W grudniu związki zawodowe 
działające w Polfie tj. NSZZ So-
lidarność  oraz MZZ Chemików, 
zwróciły się do Ministra Skarbu 
Państwa o zorganizowanie spo-
tkania z ministrem Mikołajem 
Budzanowskim, podczas które-
go przedstawiono by przebieg 
dotychczasowych negocjacji z 
Polpharmą S.A. W piśmie zasu-
gerowano 10 stycznia 2012 roku 
lub inny dogodny dla ministra 
termin. Odpowiedź odmowna 
nadeszła 9 stycznia w godzinach 
popołudniowych. Mimo tego 
związkowcy udali się do MSP, 
uprzednio uprzedziwszy o tym 
fakcie również faksem.

- Czekaliśmy w holu mini-
sterstwa ponad 3 godziny na 
spotkanie, więc przekroczyliśmy 
barierki i zajęliśmy salę na parte-
rze oczekując na ministra - opo-
wiada Miara - Po jakimś czasie 
przyszła  pani rzecznik, która  
poinformowała nas, że minister 
się z nami nie spotka. Odmówili-
śmy opuszczenia pomieszczenia 
i jednocześnie obserwowaliśmy 
jak gromadzą się siły policyjne. 
Związkowców przewieziono na 
komendę policji, gdzie zostali 
przesłuchani. Wieczorem wrócili 
do domów.

- Tak wygląda opis wydarzeń 
z działalności związków zawodo-
wych w wolnym demokratycz-
nym kraju - komentuje Miara 
- Zamiast być wysłuchani, bo 
przyszliśmy bronić miejsc pracy 
i istnienia firmy, zostaliśmy siłą 
wyrzuceni  i będziemy skazywani 
jak przestępcy.

Polfa Warszawa S.A. to jedna 
z największych firm farmaceu-
tycznych w kraju. W paździer-
niku Polfa została sprzedana 
Polpharmie Jerzego Staraka.  Do 
ustalenia wciąż pozostaje pakiet 
socjalny. Związkowcy zarzucają 
inwestorowi, że rozmowy są  tylko 
pozorowane. Żadna propozycja 
przedstawiona przez Komisję 
Zakładową nie została zaakcepto-
wana. „Solidarności” szczególnie 
zależy na gwarancji zatrudnienia. 
KZ wykazała się podczas rozmów 
gotowością do ustępstw, negocja-
torzy nie podjęli jednak dysku-
sji. Związkowcy obawiają się, że 
w momencie wygaśnięcia tzw. 
umowy społecznej, która obowią-
zuje do grudnia 2014 roku, inwe-
stor zwolni część załogi, a reszta 
zostanie przeniesiona do innych 
zakładów.                                         •

 
Mirosław Miara

„Różne barwy, jedna służ-
ba” to jedno z haseł pod jakimi 
funkcjonariusze straży pożarnej, 
straży granicznej, służby wię-
ziennej i policji protestowali 12 
stycznia w Warszawie, Gdańsku, 
Wrocławiu i Poznaniu przeciwko 
przyznaniu jednej tylko grupie 
zawodowej – policji. 

W samym Wrocławiu pro-
testowało ponad 2 tys. osób. 
Przed pomorskim urzędem wo-
jewódzkim zebrało się około 1,5 
tys. przedstawicieli służb mun-
durowych. 

Wszystkie miasta, w których 
odbyły się protesty to organi-
zatorzy Euro 2012. Pikiety za-
kończyły się wręczeniem woje-
wodom petycji skierowanej do 
premiera Donalda Tuska, w której 
związkowcy protestują przeciw-
ko finansowemu różnicowaniu 
funkcjonariuszy poszczególnych 
służb oraz podkreślają, że już 4 
lata pozostają bez waloryzacji 
wynagrodzeń. 

Związkowcy zapowiadają dal-
sze protesty, jeśli dotychczasowe 
działania nie przyniosą skutku. 
- 17 stycznia komitet protestacyj-

ny służb mundurowych podej-
mie decyzje w sprawie dalszych 
form protestu – zapowiada Rober 
Osmycki, przewodniczący Sek-
cji Krajowej Pożarnictwa NSZZ 
“Solidarność. 

Na podwyżki dla policjantów 
w tym roku zarezerwowano w 
budżecie państwa ponad 200 mln 
zł. Zapowiadał to w swoim expose 
premier Donald Tusk. Wyższych 
płac nie otrzymają natomiast stra-
żacy i pozostałe służby munduro-
we. Dlatego 19 grudnia  związki 
zawodowe zrzeszające policjantów, 
strażaków, strażników granicz-
nych, a także funkcjonariuszy 
i pracowników więziennictwa 
powołały ogólnopolski komitet 
protestacyjny. 

Protesty rozpoczęły się w grud-
niu, od oflagowania budynków. 5 
stycznia w samo południe na kilka 
minut włączono syreny i sygnalizację 
świetlną w pojazdach służbowych 
Państwowej Straży Pożarnej, Służ-
by Więziennej i Straży Granicznej 
w wielu miejscach w kraju. Dzia-
łania protestacyjne - na znak soli-
darności – popiera również NSZZ 
Policjantów.                                      •

- Sąd w stosunku do Czesława 
Kiszczaka wydał sprawiedliwe 
orzeczenia. Uznał jego winę, 
nazwał zbrodnie, orzekł karę - 
komentuje wydany 12 stycznia 

wyrok w sprawie wprowadzenia 
stanu wojennego, przewodni-
czący KK NSZZ "S", Piotr Duda. 

Zdaniem szefa "Solidarności" 
sąd uznając Czesława Kiszczaka 
winnym wprowadzenia stanu 
wojennego w 1981 r. potwierdził 
powszechną wiedzę, umocnioną 
już przez Trybunał Konstytucyjny, 
że dekrety i uchwała w sprawie 
stanu wojennego były nielegalne. 
- Teraz jednak wskazał konkret-
ne osoby odpowiedzialne za to. 
Zabrakło wśród nich Wojciecha 

Jaruzelskiego, którego sprawę 
z powodu złego zdrowia sąd 
wyłączył z tego postępowania 
i zawiesił - uważa Duda. 

Przewodniczący "S" uważa, 
że uznanie winy Czesława Kisz-
czaka jest również uznaniem 
winy Wojciecha Jaruzelskiego.  
- Dlatego moralnie Wojciech 
Jaruzelski również został dziś 
skazany - stwierdza Piotr Duda. 

Sąd Okręgowy w Warszawie 
ogłosił, że Wojciech Jaruzelski, 
Czesław Kiszczak, Florian Siwic-

ki i Tadeusz Tuczapski stanowili 
związek przestępczy o charakte-
rze zbrojnym, który przygotował 
i z zaskoczenia doprowadził do 
nielegalnego wprowadzenia 
stanu wojennego w PRL. Kisz-
czak został skazany na karę 4 lat 
więzienia, ale na mocy przysłu-
gującego mu prawa do amnestii 
wyrok zmniejszono o połowę, a 
kara 2 lat więzienia została za-
wieszona na okres próby 5 lat. 
Wyrok jest nieprawomocny, 
zaś samego Kiszczaka nie było 
w sądzie. 86-letni dziś generał 
Czesław Kiszczak w 1981 roku 
był szefem Wojskowej Służby 
Wewnętrznej i Ministrem Spraw 
Wewnętrznych.                         •

Sprawiedliwe orzeczenie

http://www.solidarnosc.org.pl
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komercjalizacja 
a akcje pracownicze

Prawnik Michał Jaszewski
Mirosław O. (Warszawa): Firma, w której pracuję, jest przygotowywana do komercjali-

zacji. Po przekształceniu w spółkę ministerstwo ma zbywać akcje pracownikom. Proszę 
o informację, jaka procedura obowiązuje w takich przypadkach i czy pracownicy będą 
mieli prawo złożenia odwołań w razie nieprzyznania im akcji?

Komercjalizacja polega na 
przekształceniu przed-
siębiorstwa państwo-

wego w spółkę. Co do zasady, 
uprawnionym pracownikom 
przysługuje prawo do nieod-
płatnego nabycia do 15 proc. 
akcji objętych przez skarb pań-
stwa w dniu wpisania spółki do 
rejestru (art. 36 ust. 1 ustawy z 
30.08.1996 r. o komercjalizacji 
i prywatyzacji?

Szczegółową procedurę usta-
lania kręgu osób uprawnionych 
do nieodpłatnego nabycia akcji 
zawiera rozporządzenie ministra 
skarbu państwa z 29.01.2003 r. 
w sprawie szczegółowych zasad 
podziału uprawnionych pracow-
ników na grupy (…). Zgodnie z 
rozporządzeniem, w terminie 
miesiąca od komercjalizacji 
spółka jest obowiązana wezwać 
uprawnionych pracowników do 
złożenia oświadczenia o zamia-
rze nieodpłatnego nabycia akcji. 
Wezwanie podlega ogłoszeniu w 
prasie oraz wywieszeniu w sie-
dzibie spółki i we wszystkich jej 
oddziałach i zakładach. Pracow-
nicy mogą skorzystać z prawa 
do nabycia akcji nieodpłatnie, 
o ile w ciągu 6 miesięcy od dnia 
wpisania spółki do rejestru złożą 
pisemne oświadczenie o zamia-
rze nabycia akcji. Niezłożenie 
oświadczenia w terminie powo-

duje utratę tego prawa (art. 38 
ustawy). Dochowanie terminu 
jest więc bardzo ważne, po-
nieważ ustawa nie przewiduje 
możliwości jego przywrócenia. 

Rozporządzenie określa, jakie 
dane powinny się znaleźć w 
oświadczeniu. Trzeba dodać, 
że prawo do nieodpłatnego 
nabycia akcji może być wyko-
rzystane tylko w jednej spółce, 
a fakt nieskorzystania z niego 
wcześniej powinien być potwier-
dzony oświadczeniem złożonym 
przez uprawnionego (art. 38 ust. 
5 ustawy). 

Po upływie 6-miesięczne-
go terminu spółka ma 
miesiąc na sporządzenie 

listy uprawnionych pracowni-
ków, którzy złożyli oświadczenie. 
Listę tę wywiesza się na okres 
miesiąca. Osoby pominięte na 
liście lub którym błędnie okre-
ślono okres zatrudnienia usta-
lony dla potrzeb nabycia akcji, 
mogą w tym terminie złożyć 
reklamację. Rozpatruje ją spe-
cjalna komisja, którą pracodaw-
ca jest obowiązany powołać. W 
przypadku oddalenia reklamacji 
pracownikowi, który nie zgadza 
się z podjętą decyzją, pozostaje 
oddanie sprawy do sądu pracy, 
oczywiście, jeżeli są ku temu 

podstawy prawne. Należy pod-
kreślić, że obowiązujące przepisy 
nie zobowiązują pracodawcy do 
indywidualnego powiadamiania 
pracowników o ich uwzględ-
nieniu lub nieuwzględnieniu 
na liście uprawnionych (wyrok 
SN z 12.05.2005 r. I PK 245/04, 
OSNP 2006/1-2/10). Ponadto 
rozporządzenie nie przewiduje 
możliwości przywrócenia ter-
minu do wniesienia reklamacji. 
Dlatego pracownicy powinni 
we własnym interesie dołożyć 
staranności i regularnie dowia-
dywać się, na jakim etapie jest 
procedura dotycząca ustalania 
osób uprawnionych. 

Komercjalizacja przedsiębior-
stwa (przekształcenie go w spół-
kę) nie oznacza automatycznie 
rozpoczęcia zbywania akcji pra-
cownikom. Skorzystanie z prawa 
do nieodpłatnego nabycia akcji 
jest uzależnione od podjęcia przez 
ministra skarbu państwa decyzji 
o zbyciu pierwszych akcji spółki. 
Prawo to powstaje po upływie 
3 miesięcy od dnia zbycia przez 
skarb państwa pierwszych akcji 
na zasadach ogólnych i wygasa 
z upływem 24 miesięcy (art. 38 
ust. 2 ustawy).

Po otrzymaniu od ministra 
skarbu państwa informacji o 

liczbie akcji przeznaczonych do 
udostępnienia, spółka w opar-
ciu o wcześniej zgromadzone 
dane sporządza uzupełnioną 
listę uprawnionych pracow-
ników, na której dodatkowo 
uwzględnia okresy zatrudnie-
nia przypadające w spółce (a 
nie tylko w przedsiębiorstwie 
państwowym). 

Następnie ogłasza 
w prasie, w siedzi-
bie oraz we wszyst-

kich oddziałach i zakładach 
o terminie wywieszenia listy, 
sposobie składania reklama-
cji itp. W terminie 14 dni od 
wywieszenia listy uprawnieni 
pracownicy mogą złożyć rekla-
mację. Dopiero po ustaleniu 
ostatecznej listy następuje po-
dział uprawnionych pracow-
ników na grupy w zależności 
od stażu pracy, a także – w 
porozumieniu ze związkami 
zawodowymi działającymi u 
pracodawcy – określenie liczby 
akcji przypadających na każdą 
z grup (§ 12 rozporządzenia). 
Pracodawca przekazuje listę 
uprawnionych ministrowi 
skarbu państwa, wywieszając 
ogłoszenie wraz z listą. Mini-
ster ogłasza w prasie o przy-
stąpieniu do zbywania akcji. 
Dopiero po wyczerpaniu tej 
procedury następuje zawiera-
nie umów zbycia akcji.         •

http://www.solidarnosc.org.pl
http://www.facebook.com/solidarnosc
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Decyzja Prezydium KK 
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ws. poparcia dla strajkujących zatrudnianych 
przez Norbert Dentressangle Polska

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” popiera straj-
kujących kierowców zatrudnianych przez Norbert Dentressangle 
Polska (ND Polska) w Płotach. Zgodnie z filozofią głoszoną przez 
firmę ND każdy pracownik ma wpływ na sukces i rozwój całej 
grupy. Od ich zaangażowania i kompetencji zależy satysfakcja i 
sukces klientów ND. Tego sukcesu nie zbudują źle wynagradzani 
i źle traktowani pracownicy. Strajk dla pracowników to ostatecz-
ność. Fakt, że ponad 370 kierowców ND Polska zdecydowało się 
na tę formę protestu świadczy o ich wielkiej determinacji. Nie 
doszłoby do tego, gdyby od początku rokowań podjęto uczciwe 
rozmowy na temat postulatów zgłaszanych przez kierowców. 

 Wzywamy pracodawcę do uznania legalności protestu. Wie-
rzymy, że w drodze dialogu między pracodawcą i pracownikami 
zrzeszonymi w NSZZ „Solidarność” uda się wypracować kompro-
mis, który służyć będzie obu stronom. 

 === 

  
ws. przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w Ra-
dzie Ubezpieczonych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zgłasza kan-
dydatury Stanisława Szweda i Marcina Zielenieckiego, jako przed-
stawicieli NSZZ „Solidarność”, na członków Rady Ubezpieczonych. 

     ===

ws. przedstawiciela NSZZ „Solidarność” do 
prac w Komitecie Monitorującym Narodowy 
Plan Rozwoju

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyznacza 
Mieczysława Jurka jako przedstawiciela NSZZ „Solidarność” do 
prac w Komitecie Monitorującym Narodowy Plan Rozwoju jako 
członka Komitetu oraz  Daniela Czerwińskiego jako jego zastępcę. 

===

9 stycznia 2012 (1/12)

ws. opinii o projekcie ustawy o zmianie 
ustawy MPiPS o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
oraz niektórych innych ustaw

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie 
ocenia rozwiązania zawarte w przedłożonym projekcie ustawy 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2011 r. o 
zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Proponowane w projekcie nowe zasady podwyższania świadczeń 
emerytalno-rentowych wymagają w pierwszej kolejności oceny z 
punktu widzenia zgodności z Konstytucją R.P. oraz z ratyfikowa-
nymi przez Polskę umowami międzynarodowymi. 

Zgodnie z art. 65 ust. 10 Konwencji Międzynarodowej Organi-
zacji Pracy nr 102 dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia 
społecznego (Dz. U. z 2005 r. Nr 93, poz. 775) wysokość bieżących 
wypłat periodycznych udzielanych na starość, w razie wypadku przy 
pracy i choroby zawodowej (z wyjątkiem przypadku niezdolności 
do pracy), w razie inwalidztwa i śmierci żywiciela rodziny będzie 
rewidowana w następstwie znacznych zmian ogólnego poziomu 
zarobków, wynikających ze znacznych zmian kosztów utrzymania. 
Art. 12 ust. 2 i 3 Europejskiej Karty Społecznej (Dz. U. z 1999 r. Nr 
8, poz. 67, z późn. zm.) wymaga utrzymywania systemu zabez-
pieczenia społecznego na zadawalającym poziomie, równym co 
najmniej poziomowi niezbędnemu dla ratyfikowania Konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy (nr 102) dotyczącej minimal-
nych norm zabezpieczenia społecznego oraz zabiegania o stopnio-
we podnoszenie poziomu systemu zabezpieczenia społecznego. 

W swoim dotychczasowym orzecznictwie Trybunał Konsty-
tucyjny traktował prawo do waloryzacji świadczeń emerytalno-
-rentowych jako jeden z elementów konstytucyjnego prawa do 
zabezpieczenia społecznego gwarantowanego przez art. 67 ust. 
1 Konstytucji. 

Waloryzacja kwotowa w kształcie zaproponowanym w projek-
cie ustawy nowelizacyjnej narusza istotę prawa do waloryzacji, 
gwarantowanego przez art. 67 Konstytucji RP. Projekt ten zakłada 
bowiem, w istocie rzeczy, trwałe usunięcie z ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mechani-
zmu waloryzacji systematycznej. Choć w projekcie przewiduje 

się  utrzymanie zasady, że emerytury i renty podlegają corocznie 
waloryzacji od dnia 1 marca (art. 88 ust. 1 ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), to jednocześnie 
zakłada się wykreślenie przepisów art. 89 ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określających za-
sady jej przeprowadzania. Wejście w życie ustawy nowelizacyjnej 
w proponowanym brzmieniu spowoduje, że zasady waloryzacji 
nie będą znane świadczeniobiorcom z góry, lecz poprzez określe-
nie kwoty waloryzacji będą one ustalane każdorazowo w ustawie 
budżetowej. 

Projekt ustawy nowelizacyjnej nie określa, choćby w przybli-
żony sposób obiektywnych kryteriów, w oparciu o które będzie 
ustalana tzw. kwota waloryzacji. Oznacza to, że wysokość kwoty 
waloryzacji będzie w całości uzależniona od decyzji politycznej par-
lamentu, a ta będzie zdeterminowana głównie sytuacją finansów 
publicznych. W trudnej sytuacji finansowej państwa ustawodawca 
może zdecydować się na symboliczne podwyższenie świadczeń 
emerytalno-rentowych, które spowoduje, że świadczenia emery-
talno-rentowe nie zostaną utrzymane na odpowiednim poziomie 
wartości realnej, a nawet na ich niepodwyższanie (co będzie miało 
miejsce w sytuacji, w której kwota waloryzacji zostanie określona 
w ustawie budżetowej na poziomie 0 zł). Innymi słowy projekt 
ustawy nowelizacyjnej umożliwia pozorną waloryzację świadczeń 
emerytalno-rentowych. 

Wprowadzenie waloryzacji kwotowej w kształcie zapropono-
wanym w projekcie ustawy nowelizacyjnej oznacza wyelimino-
wanie z polskiego systemu emerytalno-rentowego mechanizmu 
waloryzacji systematycznej i powrót do modelu waloryzacji ad hoc 
realizowanego w Polsce do końca 1982 r. Przeprowadzenie walo-
ryzacji świadczeń emerytalno-rentowych będzie uzależnione od 
uchwalenia budżetu państwa. Jeżeli ustawa budżetowa albo ustawa 
o prowizorium budżetowym nie wejdą w życie w dniu rozpoczę-
cia roku budżetowego, to zgodnie z art. 219 ust. 4 Konstytucji RP, 
podstawę prowadzenia przez Radę Ministrów gospodarki finan-
sowej będzie stanowić przedłożony projekt ustawy budżetowej. 
W takim przypadku kwota waloryzacji byłaby określana nie w 
ustawie a w projekcie ustawy budżetowej posiadającej charakter 
uchwały Rady Ministrów. Wtedy doszłoby do naruszenia zasady 
wyrażonej w art. 67 ust. 1 zdanie 2 Konstytucji RP, zgodnie z którą 
zasady i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa.
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