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Dala wp!yWu ... ~ ...... Qcł ..... ~..5cr ... Adam Pod16rskl 
Zutępc:a Szefa KanceJarU Sejmu 

SI'GirOwrQ' Panie lłiiRfltrze, 

W odpowiedzi na pismo znak GMS-WP-173·266/lS z dnia 2 grudnia 2015 roku przekazuję 
panlżej uwagt samonądu rolniczego, dotyczące przedstawionego prezydenckiego proJektu 
ustawy o zmianie ustQwy o emeryturach ; rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spałecznych oru 
nlekP1r,ych Innych ustaw. 

Zdaniem samorządu rolniczego obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i do 65 lat dla 
mężayzn jest zasadne, jednak konieczne jest rozważenie skutków ekonomicznych takiej zmiany 
dla przyszłych emerytów. 

W uzasadnieniu do ustawy brak szczeg6łowycll anall'Z finansowych ł oceny w postacf anaUzy 
SWOT nie pozwala na wnioskl w zakresie malany ustawy, nte podano wylt~zenia, o ile ntżne 
moaą być świadczenia emerytalne dla kobiet w porównaniu z obecnie o bowtązującym 
ro~wlązanlem. NieJasny jest zapis; "Ukończenie wieku emerytalnego daje kobietom możliwość 
decydowania o zakot\czeniu ich aktywności zawodowej, nawet jeżeli wiąże się to z 
otrzymywaniem niższych świadczeń emerytalnych, lecz jest rekompensowane innymi 

· korzyściami osobistymi lub rodzinnymi. 

Zdaniem samorządu rolniczego zmiana ustawy o ube~pieuentu społecznym rolnlk6w powinna 
.doprowadzić do uszczelnienia tego systemu. 

Proponuje się następujące b~mienie Art 3 ust 7 b) wprowadzającego zmiany w art 28 ustawy o 
ubezpieczeniu spDłsQ:'UJm rolnik6w: "2a) W pnypadku, gdy rencista lub emeryt prowadzi 
działalność rolniczą z małżonkiem który nie ma ustalonego prawa do emerytUry albo renty i nie 
spełnia warunków do uzyskanta emerytury rolnlczej albo renty rolniczej z tytułu niexdolnoścl 
do pracy, jeżeli mattonek ten podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy 
wypłata Dłe uJeea z.ąwtegeplu" Zawieszenie wypłaty pozbawia bowiem rencistę bącli emeryta 
źródła dochodu. W przypadku rencisty - jest to szczególnie watne - nierzadko zdrowie me 
pozwala mu na pomoc w prowadzeniu gospodarstwa małionkowt 

. Pr"&edstawJając powytsze 

Pozostajr; z powQźanlem 
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