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List otwarty.
Dotyczy: podwyżek świadczeń emerytalnych i wprowadzenia wyższej kwoty
wolnej od podatku.
W związku z trwającymi pracami nad ustawą dotyczącą podwyżek świadczeń
emerytalnych , wnioskujemy co następuje :
1. podwyżka powinna dotyczyć w zasadzie wszystkich emerytów. W
przypadku braku środków finansowych w budżecie można ograniczyć
ją do emerytów znajdujących się w pierwszej grupie podatkowej,
2. prostym i sprawiedliwym rozwiązaniem jest podniesienie emerytom w
pierwszym etapie kwoty wolnej od podatku do 8 000 złotych / osiem
tysięcy zł/ . Założyć należy coroczny lub co dwa lata wzrost tej kwoty,
3. odstąpienie od wypłat emerytom jednorazowych kwot , jako
nieefektywnego rozwiązania zastępczego ,
4. utrzymanie dotychczasowego mechanizmu waloryzacji , jako
powstrzymującego nadmierne ubożenie emerytów w wyniku
uwarunkowań ekonomicznych / głównie inflacji / .
5. w przypadku możliwości wprowadzenia kwoty wolnej od podatku w
wysokości 8 000 zł w szerszym zakresie ,objąć nią pracowników ,
których dochody kwalifikują do zaliczenia do pierwszej grupy
podatkowej
Uzasadnienie :
1/ w ostatnich dziesięcioleciach otrzymuje się stała tendencja corocznej
obniżki siły nabywczej emerytur – obiektywnie odczuwalna przez tą grupę
społeczna. Rosnące koszty utrzymania emerytów nie znajdują pełnego
odzwierciedlenia w urzędowej metodologii ich obliczania ,
2/ emeryci stanowią znaczący odsetek kilku milionów / szacunek 4-9 mln /
obywateli mieszkających w niedogrzanych mieszkaniach – co jest przyczyną
wzrostu zachorowań i w konsekwencji zgonów . Przypominamy o ponad 230
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tysiącach emerytach byłych pracownikach przemysłu węglowego których
bezprawnie pozbawiono deputatów węglowych w zamian dając jednorazową
rekompensatę równoważną finansowo 3- 4 lat pobierania deputatów, przy
dalszej długości życia przeciętnego emeryta rzędu 20 lat !
3/ propagowana pro rodzinna polityka społeczna jest hipokryzją, bo spycha
dziadków i babcie na ostatnie miejsca w hierarchii rodzinnej , a to za sprawą
ich ubóstwa ekonomicznego , stanu zdrowia i zaniżonej możliwości
wykonywania prac. W praktyce oznacza to pozostawienie seniorów poza
rodziną, jako zbędnych i uciążliwych.
4/ dobre prawo musi zapewniać sprawiedliwe korzystanie z efektów pracy.
Obecni i byli pracownicy /emeryci / muszą w pierwszej kolejności korzystać
z dóbr materialnych , które wytworzyli. Naganne jest nadmierne zabieranie
owoców ich pracy i rozdzielanie przez władzę według swojego widzi mi się celem zapewnienia sobie poparcia w wyborach.
5/ wysokość kwoty wolnej od podatku w odniesieniu do ogółu społeczeństwa
jest skandalicznie niska i odbiega od standardów europejskich,
6/ poziom życia danego obywatela , musi być ściśle powiązany z wkładem
pracy obecnym lub przeszłym na rzecz tworzenia dóbr wykorzystywanych
przez społeczeństwo.
Wnioski końcowe:
I.

II.

program wyborczy partii rządzącej w tym zakresie musi być
zrealizowany . Wymaga tego elementarne poczucie prawa i
sprawiedliwości. Wykazaliśmy to w naszym liście otwartym w sprawie
niezwłocznego uchwalenia ustawy podnoszącej wysokość kwoty
wolnej od podatku z dnia 25 sierpnia 2017 roku.
Uzasadnienie Prezydenta RP dołączone do projektu ustawy – o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – Druk sejmowy nr
51 z 29 listopada 2015 roku oraz powyższe uzasadnienie , uznać należy
za w pełni wystarczające do niezwłocznego przyjęcia stosownej
,samoistnej ustawy regulującej podwyżkę emerytur lub alternatywnie
w ramach ogólniejszych uregulowań.
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