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Protokół  dziewiątego posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego 

Rozwoju  

 

 

W dniu 18 lutego 2022 r. w gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Senackiego Zespołu 

ds. Zrównoważonego Rozwoju, poświęcone sytuacji emerytów w obliczu Polskiego Ładu  

i szalejącej inflacji. W spotkaniu wzięli udział eksperci Instytutu Emerytalnego oraz 

specjaliści prawa ubezpieczeń.  

Rozpoczynając spotkanie Wicemarszałek Senatu, pani Gabriela Morawska-

Stanecka  wspomniała, że jednym z obiecywanych elementów Polskiego Ładu miała być 

emerytura bez podatku. Tak się jednak nie stało, gdyż w podatek przekształcona została  

składka zdrowotna. Poprzednio podlegała ona odliczeniu od PIT, tymczasem dziś obciąża 

każde wypłacone świadczenie. Pani Marszałek dodała, że zgodnie z wyliczeniami, na Polskim 

Ładzie stracą osoby pobierające emerytury powyżej 4900 zł brutto. Taka zmiana nie będzie 

preferować pozostawania na rynku pracy, ponieważ wypracowana dodatkowa kwota zostanie 

wchłonięta przez obowiązujący podatek.  

Oskar Sobolewski, ekspert Instytutu Emerytalnego zaprezentował kluczowe dla 

emerytów obszary Polskiego Ładu, takie jak wprowadzenie kwoty wolnej od podatku  

w wysokości 30.000 zł, podniesienie progu podatkowego do 120.000 zł, brak możliwości 

odliczenia składki zdrowotnej od PIT czy wprowadzenie liniowej składki zdrowotnej  

w wysokości 9%. W odpowiedzi na pytanie, czy obecnie emerytura jest faktycznie bez 

podatku przekazał, że w ramach Polskiego Ładu wprowadzono 9% składkę zdrowotną bez 

możliwości odliczania jej od podatku dochodowego, a także wprowadzono brak kwoty wolnej 

od podatku dla składki zdrowotnej, z czego wynika, że od każdego 1 zł świadczeniobiorca 

zapłaci 9 gr. Poinformował, że emeryci z minimalną wysokością świadczeń nie zyskają nic 

lub zyskają minimalnie, stracą za to, o czym wspominała Pani Wicemarszałek, emeryci ze 

świadczeniem wyższym niż 4900 zł brutto.   

Oskar Sobolewski przedstawił tematy, które mają być przedmiotem dyskusji na 

obecnym posiedzeniu przez zaproszonych ekspertów. Jednym, z nich jest zwiększenie 

waloryzacji emerytur w roku 2022 do 107%, w odpowiedzi na bardzo wysoką inflację. 



Kolejnym tematem jest zapowiedź 14. emerytury.  Jako alternatywę dla niej przedstawił 

propozycję drugiej waloryzacji, dającej szansę na zrekompensowanie strat związanych z 

rosnącą inflacją. Propozycją Polskiego Ładu do omówienia na posiedzeniu Zespołu jest też 

zerowy PIT dla osób w wieku emerytalnym, nie pobierających emerytury i pracujących, 

mający być zachętą do pozostania na rynku pracy. Ale i w tym przypadku okazuje się, że 

dużo korzystniejszym wariantem jest pobieranie emerytury i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy.  

Zagadnienie, któremu należy się przyjrzeć jest również przeliczanie od 1 stycznia  

2022 r. świadczeń raz w roku, a nie jak poprzednio co kwartał. W praktyce daje to niższe 

świadczenie dla emeryta i kredytowanie państwa, gdyż odprowadzane co miesiąc składki nie 

wchodzą do wartości świadczenia, lecz czekają na zakończenie okresu karencji. 

Ostatnim zagadnieniem jest spadająca od 2014 roku stopa zastąpienia, czyli relacja 

przeciętnej emerytury do przeciętnej pensji (z 52% w 2014 r. do 45 % w roku 2021).  

Dr Tomasz Lasocki  z Katedry Prawa Ubezpieczeń Uniwersytetu Warszawskiego 

potwierdził słowa przedmówców, że emerytura „bez podatku” nie jest całkowicie od niego 

wolna, bowiem składka zdrowotna jest oczywistym rodzajem nałożonej daniny. Wspomniał, 

że zadając sobie pytanie, czy faktycznie Polski Ład jest dla emerytów korzystny, trzeba 

pamiętać, iż z jednej strony patrzy się na miesięczne korzyści finansowe, z drugiej  

na niekorzystne dla emerytów przeliczanie świadczeń raz w roku. Wspomniał też, że jeszcze 

gorszym rozwiązaniem dla wszystkich rencistów i emerytów tzw. starego systemu jest 

uniemożliwienie aktualizacji kwoty bazowej emerytury, bowiem w ich przypadku nawet 

dalsza aktywność zawodowa tej kwoty nie zwiększy. Ponadto, w opinii dr Lasockiego, 

wprowadzenie zmian dotyczących składki zdrowotnej zachęciło przedsiębiorców chcących 

płacić mniejszą składkę do zmiany formy opodatkowania na ryczałtowe. Te zmiany wraz  

ze zwiększeniem kwoty wolnej od podatku spowodują zmniejszenie dochodów jednostek 

samorządu terytorialnego. Dla emeryta oznaczać to będzie konieczność wyższych opłat  

za usługi, oferowane przez jego gminę. Na koniec dr Lasocki wspomniał, że Polski Ład 

wprowadził bardzo dużą progresję podatku wśród emerytów. Przy kwocie świadczenia  

w wysokości 2500 zł brutto obciążenia daninami publicznymi wynoszą 9%, ale już przy 

kwocie ok. 5000 zł brutto jest to 18%. W bardzo niewielkim przedziale dochodowym ta 

danina zostaje podwojona. Nasuwa się pytanie, czy faktycznie redystrybucja dochodów u 

emerytów powinna być aż tak duża. Bo niska emerytura nie wynika tylko z  niskich 

zarobków, ale bardzo często z krótkiego okresu pracy, a więc z niewielu środków 

odprowadzonych do systemu. I trzeba się zastanowić, czy na pewno należy premiować taką 



postawę. Odnosząc się do waloryzacji emerytury, dr Lasocki przekazał, że jest ona 

dokonywana wstecz – wylicza się ją na podstawie spadku wartości świadczenia  

z poprzedniego roku. Tym samym świadczeniobiorcy niejako kredytują państwo. Przyznał, że 

im częstsze waloryzacje, tym jest to korzystniejsze dla emerytów. Dla państwa jest to jednak 

gorsze rozwiązanie, ponieważ trzeba znaleźć sposób na pozyskanie środków na waloryzację, 

chociażby z kredytów, które z kolei będą napędzać inflację. Waloryzacja dla emerytów 

częściej niż raz w roku nie jest traktowana jak rozdawnictwo, natomiast może być tak 

postrzegana czternasta emerytura. Jest to bowiem świadczenie dla osób o najniższych 

emeryturach, premiujące osoby, które wniosły do systemu emerytalnego najmniej. 

Dodatkowo kryterium jego przyznawania jest wysokość otrzymywanego świadczenia,  

a nie dochód na członka rodziny, co dla wielu osób może być krzywdzące.  

Odnosząc się do zerowego PIT dla seniorów, dr Lasocki wspomniał, że zamierzeniem 

ustawodawcy było wydłużenie czasu aktywności zawodowej obywateli. Niestety, tego efektu 

nie ma prawa osiągnąć w taki sposób skonstruowana ulga. Jej przepisy będą korzystne 

jedynie dla zamożnych seniorów, takich jak np. nauczyciele akademiccy czy sędziowie, 

zarabiających ok. 18000-20000 zł, którzy i tak pozostaliby na rynku pracy.  

Dr Antoni Kolek, Prezes Instytutu Emerytalnego przekazał, że osoby, które 

wypracowały sobie wysokie emerytury, będą pokrzywdzone na zmianach podatkowych 

wprowadzonych w Polskim Ładzie. W kwestii drugiej waloryzacji emerytur wspomniał,  

że obecny system był skonstruowany w czasie, kiedy inflacja była na dosyć niskim poziomie 

– ok 2,5%. Dzisiaj prognozy osiągniecia tak niskiej inflacji, wyznaczonej przez Narodowy 

Bank Polski, są praktycznie nie do zrealizowania. Dlatego w systemie ubezpieczeń 

społecznych powinno się poszukać alternatywnego mechanizmu, powodującego 

podwyższanie świadczeń, w celu utrzymania ich realnej wartości dla świadczeniobiorców  

w długim okresie czasu. Jednoroczna waloryzacja to dziś zdecydowanie za mało, jej 

zwiększenie do 107% czy wypłacenie czternastej emerytury nie są działaniami systemowymi. 

Docelowym rozwiązaniem mogłaby być systemowo uregulowana druga waloryzacja, która 

funkcjonowałaby od 1 września każdego roku, ale tylko wtedy, gdy poziom inflacji byłby 

wyższy od przyjętego za cel NBP. To oczywiście propozycja, ale potrzeba wprowadzenia 

jakiegoś systemowego narzędzia – przewidywalnego i uregulowanego jest konieczna.  

W kwestii przeliczania świadczeń raz w roku, w przypadku osób posiadających emeryturę  

i dalej pracujących, dr Antoni Kolek poinformował, że dotychczasowy mechanizm, który  

obowiązywał do końca 2021 roku, przewidywał przeliczanie świadczenia raz na kwartał i był 

to mechanizm korzystny dla pracujących emerytów. Obecny mechanizm przeliczania 



świadczeń raz w roku dla wielu osób może stać się bodźcem do odchodzenia z legalnej pracy 

i szukania możliwości dorobienia w szarej strefie. Trzeba pamiętać, że beneficjentem tego 

rozwiązania z pewnością nie są emeryci, lecz finanse publiczne, gdyż dzięki przeliczaniu 

świadczenia raz w roku wydatki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są niższe.  

Senator Wadim Tyszkiewicz poruszył wątek wpływu zatrudniania cudzoziemców na 

system emerytalny. Zapytał czy te osoby, pracujące w Polsce kilka lat i odprowadzające 

składki, mają szanse z nich skorzystać. Dr Tomasz Lasocki wyjaśnił, że z wieloma krajami 

Polska ma tzw. umowy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, więc zarówno 

Polacy pracujący za granicą, jak i cudzoziemcy pracujący w Polsce mogą sumować swoje 

uprawnienia emerytalne.  

Odnosząc się do ostatniego zagadnienia posiedzenia, dr Antoni Kolek stwierdził,  

że mechanizm spadku stopy zastąpienia został zaprogramowany pod koniec lat 90-tych XX 

w. przy okazji reformy emerytalnej. Miał być jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu 

demograficznego. Ale przez ponad 20 lat  nie nauczono społeczeństwa, że najważniejsze  

w nowym systemie emerytalnym jest jak najszybsze przystąpienie do niego. Powinno się 

pracować jak najdłużej, gdyż najważniejsza jest wysokość pierwszego wniosku emerytalnego, 

który powinien być możliwie jak najwyższy. Dr Kolek przypomniał, że system ubezpieczeń 

społecznych daje nam podstawowe ubezpieczenie społeczne. Dodatkową radą jest 

samodzielne oszczędzanie. Musimy bazować na tym, co z jednej strony jest wyrazem 

odpowiedzialności naszego pracodawcy, a z drugiej naszą odpowiedzialnością czyli 

indywidualnym rozsądnym oszczędzaniem i zabezpieczeniem na przyszłość (warto pomyśleć 

o IKE czy IKZE jako formach długoterminowego oszczędzania, pozwalających na 

dywersyfikowanie ryzyka, które w systemie ubezpieczeń społecznych funkcjonuje). 

Podsumowując, dr Antoni Kolek zapewnił, że niezależnie od tego, co państwo będzie nam 

gwarantowało, warto oszczędzać, warto budować swój kapitał jako zabezpieczenie, będące 

wyrazem naszej przezorności.  

 

BSS (D.W.)  

 


