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Warszawa, 9 marca 2018 r. 

KOMENTARZ 

 

 

Dwie propozycje ustawowe PO na rzecz przedsiębiorców 

 
– komentarz głównego ekonomisty BCC  

 
W czwartek, 8 marca, kierownictwo PO poinformowało na konferencji prasowej o zgłoszeniu 

do Laski Marszałkowskiej Sejmu RP propozycji dwóch ustaw, które powinny być odnotowane 

przez przedsiębiorców: 

1. Powrót do limitu 30 przeciętnych pensji, w określeniu wysokości składki emerytalnej, 

wprowadzonego przez rząd Jerzego Buzka w 2000 roku, a zniesionego ustawą PIS z 

końca 2017 r., 

 

2. Uznanie składek ubezpieczeniowych przekazywanych do OFE za własność prywatną 

składkowiczów, a nie własność publiczną. Podkreślanym celem tej drugiej propozycji 

jest przywrócenie wiarygodności dla kapitałowego filara systemu emerytalnego, 

zniszczonej przez  rząd PO-PSL ustawą o przejęciu przez rząd wszystkich obligacji 

skarbowych w portfelu OFE, stanowiących połowę ich wszystkich środków na 

rachunkach składkowiczów. 

 

Te propozycje, gdyby zostały wprowadzone w życie, byłyby realizacją postulatów BCC  

i – generalnie – środowiska przedsiębiorców. W przypadku drugiej propozycji mamy ponadto  

w uzasadnieniu krytykę przejęcia przez rząd Donalda Tuska obligacji skarbowych. Ta, w 

rzeczy samej, samokrytyka PO jest interesującym sygnałem, świadczącym o gotowości tej 

partii do dystansowania się wobec polityki, którą BCC uważał za błędną. 

 

Kontakt: 
 

prof. Stanisław Gomułka 
główny ekonomista BCC 
minister finansów w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC 
tel. 609 556 506 
e-mail: stanislaw.gomulka@bcc.org.pl 
 

http://www.bcc.org.pl/
mailto:stanislaw.gomulka@bcc.org.pl


Emil Muciński 
rzecznik, Instytut Interwencji Gospodarczych BCC 
tel. 602 571 395, 22 58 26 113 
e-mail: emil.mucinski@bcc.org.pl; instytut@bcc.org.pl 
 
 
Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju, 

ustawową organizacją indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku 
Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, 
obroty firm sięgają 20 miliardów złotych. Wśród członków BCC znajdują się największe korporacje krajowe i 
zagraniczne. Członkami Klubu są także uczelnie wyższe, wydawnictwa, szpitale, prawnicy, dziennikarze, 
naukowcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC prowadzi działania w blisko 250 miastach i 23 lożach regionalnych 
na terenie całej Polski. Koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i pomocy przedsiębiorcom. 
BCC jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest Marek Goliszewski. 
Kontakty prasowe: http://www.bcc.org.pl/Eksperci.244.0.html 
Więcej: http://www.bcc.org.pl oraz: http://www.facebook.com/pages/Business-Centre-Club/301754142096 
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