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Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wielka reforma emerytalna, rozpoczêta w dniu 1 stycznia 1999 r., mia³a na celu uzdrowienie syste-

mu emerytalnego, który okaza³ siê zupe³nie niewydolny. Ówczesne ubezpieczenia spo³eczne dzia³a³y
wy³¹cznie jako system oparty na tak zwanej umowie pokoleniowej. W istocie oznacza³o to, ¿e sk³adki
p³acone przez osoby pracuj¹ce przeznaczane by³y na wyp³aty œwiadczeñ dla aktualnych emerytów i ren-
cistów. Jednak¿e starzej¹ce siê spo³eczeñstwo polskie nie podo³a³o temu systemowi. Dlatego te¿, aby
zwiêkszyæ bezpieczeñstwo systemu emerytalnego, zapewniono wyp³aty œwiadczeñ z filaru otwartych
funduszy emerytalnych, konkretnie wybieranych przez samych œwiadczeniobiorców.

W chwili obecnej, a wiêc zaledwie po 10 latach od wdro¿enia ww. systemu emerytalnego, pojawiaj¹
siê propozycje ponownej zmiany systemu emerytalnego, zmierzaj¹ce w istocie do tego, ¿eby pieni¹dze
z funduszy znowu przesun¹æ do ZUS. Jak ju¿ wczeœniej dowiedziono, ZUS nie sprosta³ poprzedniemu
systemowi emerytalnemu, dlaczego wiêc uwa¿a siê, ¿e sprosta mu teraz?

Wprowadzenie tak drastycznych zmian w istocie mo¿e oznaczaæ zakwestionowanie reformy emery-
talnej. Nie po to przecie¿ przez 10 lat przekazywano œrodki OFE, aby teraz znów pozostawiæ je w ZUS.
Ponadto wprowadzenie tych zmian wi¹zaæ siê bêdzie ze zmniejszeniem zysków bran¿y emerytalnej,
a w konsekwencji negatywnie odbije siê na wysokoœci wyp³acanych emerytur.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na poni¿sze pytania.
1. Czy prawd¹ jest, ¿e Pana resort pracuje nad wprowadzeniem zmian w systemie emerytalnym, na

mocy których œrodki przeznaczone na œwiadczenia ponownie trafi³yby do ZUS zamiast do wybranych
przez œwiadczeniobiorców otwartych funduszy emerytalnych? Na czym dok³adnie polega³yby te zmiany?

2. Sk¹d wzi¹³ siê pomys³, aby po zaledwie 10 latach od wdro¿enia nowego systemu emerytalnego,
wprowadzaæ w nim tak drastyczne zmiany? Czy nie bêdzie to, Pana zdaniem, krok wstecz, w kierunku
starego systemu emerytalnego?

3. Czy uzasadnieniem tych zmian nie s¹ k³opoty bud¿etowe pañstwa? Rozumiem, ¿e efektem by³aby
przede wszystkim poprawa kondycji finansowej ZUS, przez co zmniejszy³by siê deficyt finansów publi-
cznych, jednak¿e nie powinno siê to odbywaæ kosztem obywateli i ich przysz³ych œwiadczeñ emerytal-
nych. Pytanie tylko, czy w przysz³oœci nie zabraknie pieniêdzy na emerytury.

4. Jak¹ gwarancjê otrzymaj¹ nasi obywatele, ¿e w przysz³oœci, wskutek wprowadzonych zmian, nie
zmniejszy siê wysokoœæ ich œwiadczeñ emerytalno-rentowych, a ZUS nie bêdzie mia³ znowu k³opotów
z wyp³at¹ tych œwiadczeñ?
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