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Pomysł wicepremiera oznacza
emerytury w wysokości 250 zł
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wicepremiera Waldemara Pawlaka dotyczący emerytur. Proponuje on aby w
referendum zapytać Polaków, czy zgodzą się na niewielką i jednakową dla
wszystkich emeryturę w wysokości 1200 zł, w zamian za niższą składkę do ZUS i
wyższe zarobki. Według Pawlaka, aby dostać świadczenie w takiej wysokości,
wystarczyłoby płacić co miesiąc 120 zł. Ci, którzy chcieliby żyć na wyższym poziomie
musieliby sami zadbać o dodatkowe pieniądze, oszczędzając je w banku lub
inwestując w fundusze.

– Mam wrażenie, że jedynym celem tego typu bezkrytycznych wypowiedzi jest
odwracanie uwagi społeczeństwa od faktycznych problemów związanych z
systemem emerytalnym w Polsce i koniecznością przeprowadzenia jego reformy.
Myślenie, że wystarczy płacić 120 zł. miesięcznie, aby potem otrzymywać 1200
zł jest oderwane od rzeczywistości – uważa Wojciech Nagel, ekspert BCC ds.
ubezpieczeń społecznych.

Załóżmy, że faktycznie płacimy miesięcznie przez 30 lat (średni czas aktywności
zawodowej) po 120 zł na przyszłą emeryturę. W tym czasie zbierzemy w sumie 43,2
tys. zł. Dzieląc ten kapitał przez 17 lat (204 miesiące - średnio przez tyle lat pobierają
emeryturę mężczyźni) lub 22 lata (264 miesiące - kobiety), daje to ok. 212 zł
miesięcznej emerytury w przypadku mężczyzn i ok. 164 zł miesięcznie w przypadku

kobiet. Nawet uwzględniając, że owa 120-złotowa składka byłaby co roku
waloryzowana o wskaźnik inflacji i ewentualnie jakiś dodatkowy procent (pytanie
jaki?), dałoby to i tak nie więcej jak 250 – 270 zł. Oznacza to, że przyszły emeryt
otrzymywałby o 450 zł mniej niż wynosi obecnie najniższa emerytura (706 zł), z
której wielu osobom i tak nie wystarcza na utrzymanie i leki.

Wygląda na to, że Waldemar Pawlak wciąż drąży pomysł zastąpienia ZUS-u
KRUS-em, czyli proponuje finansowanie emerytur przez podatników. Dziwi nas,
że takie rozwiązania przedstawia minister odpowiedzialny za gospodarkę i
oficjalny już kandydat na prezydenta.

Jedynym, realnym sposobem na godne emerytury jest wydłużenie wieku
aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn oraz likwidacja przywilejów
emerytalnych dla poszczególnych grup społecznych.
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Stanowisko BCC dot. przywilejów emerytalnych:
http://www.bcc.org.pl/stanowiska_szczegoly_arch.php?objectID=792

Stanowisko BCC nt. pomysłu zastąpienia ZUS przez KRUS:
http://www.bcc.org.pl/stanowiska_szczegoly_arch.php?objectID=789

Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Jest największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców.
Zrzesza 2500 członków (osób i firm). Wśród członków BCC znajdują się największe międzynarodowe korporacje,
instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe,
koncerny wydawnicze itd.
Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC
koncentruje się na działaniach lobbingowych, których celem jest rozwój polskiej gospodarki, zwiększenie liczby
miejsc pracy i pomoc przedsiębiorcom. Związek Pracodawców BCC jest członkiem Komisji Trójstronnej.
Członkowie Klubu, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski.
Koordynatorem wszystkich działań BCC jest prezes Marek Goliszewski.
Więcej: www.bcc.org.pl Kontakty dla prasy: http://www.bcc.org.pl/kontakty_prasowe_bcc.php

