
 

SENAT  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII KADENCJA 
_______________________________________________________________________________________

 Warszawa, dnia 18 maja 2012 r. Druk nr 122 

_______________________________________________________________________________________

KOMISJA 
RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

 
 

 

Pan 
Bogdan BORUSEWICZ 
MARSZAŁEK  SENATU 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
 

 

Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej 

wnosi projekt uchwały  

w sprawie dalszej reformy powszechnego systemu emerytalnego. 

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem uchwały 

upoważniony jest senator Jan Rulewski. 
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p r o j e k t  

U C H W A ŁA  

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 

w sprawie dalszej reformy powszechnego systemu emerytalnego 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zauważa, że w sprawie prac nad reformą emerytalną, 

w szczególności w pracach nad rządowym projektem ustawy o wydłużeniu wieku emerytalnego 

i zrównaniu praw emerytalnych kobiet i mężczyzn daleko jest do porozumienia. 

Nie ma zarówno zgody politycznej, jak i wśród partnerów społecznych. Ograniczone jest 

także poparcie obywateli - adresatów ustawy. Doszło i nadal, według zapowiedzi niektórych 

środowisk społecznych, dochodzić będzie do znaczących akcji protestacyjnych. Tak niezbędny 

dialog społeczny zastąpiony został różnymi blokadami. 

Dlatego Senat Rzeczypospolitej Polskiej dostrzega potrzebę dalszego przeprowadzania zmian 

w powszechnym systemie emerytalnym tak, aby w warunkach demograficznego deficytu i przy 

zachowaniu równowagi finansów publicznych zapewnić obywatelom godziwe świadczenie na 

starość. 

Potrzebą chwili jest wypracowanie systemu emerytalnego, który zapewni większą 

kompleksowość, spójność i bezpieczeństwo socjalne przyszłych emerytów. Ustawodawstwo 

powinno uwzględniać zatem istniejące zagrożenia dla możliwości zatrudnienia ludzi w podeszłym 

wieku, ich warunki psychofizyczne, zabezpieczyć właściwą ochronę zdrowotną. Z drugiej strony 

winno zabezpieczać ideę solidaryzmu pokoleniowego poprzez utrzymywanie powszechności 

systemu ubezpieczenia społecznego oraz zapobiegać patologiom, na przykład nadmiernemu 

uprzywilejowaniu niektórych, szczególnie zamożnych grup społecznych. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wzywa rząd, partie polityczne, partnerów społecznych, 

przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych uczestników dialogu społecznego, aby 

w terminie do 31 grudnia 2012 roku przedstawiły parlamentowi Rzeczypospolitej Polskiej projekty 

ustaw godzące potrzeby gospodarcze kraju z troskami ubezpieczonych. Niezbędna jest pokorna 

rezygnacja z niektórych własnych racji. Potrzebne jest realne wsparcie dobrostanu ubezpieczeń.  

Senat RP upoważnia marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej do podjęcia w tym celu 

działań inicjujących. 
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