STANOWISKO
z dnia 25.11.2011
KOMISJI KRAJOWEJ
KNSZZ SOLIDARNOŚĆ'80
W SPRAWIE: proponowanych zmian w sprawie wieku emerytalnego

Komisja Krajowa KNSZZ Solidarność'Bf
odrzuca wszelką możliwość podniesienia
wieku emerytalnego. Kolejny już raz władza chce próbować ratować tragiczną sytuację
finansową państwa kosztem najbiedniejszych i naj słabszych. Zamiast szukać realnych
pieniędzy i oszczędności tam, gdzie nie uderzyło by to w obywateli, rządzący kosztem
cierpień i wysiłku narodu, chcą szukać naj łatwiej szych rozwiązań. Trudno nam sobie
wyobrazić 67-letną pielęgniarkę czy 67-letniego kierowcę. Rząd zdaje się chce
doprowadzić do ratowania systemu ubezpieczeń społecznych poprzez zmniejszanie
drastyczne osób, które z tego sytemu skorzystają - w myśl zasady "Im mniej emerytów
tym mniej pieniędzy państwo wydaje"!
W naszej opinii duże lepszym rozwiązaniem, który także przyniósł by budżetowi
oszczędności, jest:
1. System dobrowolności - przy zachowaniu dotychczasowych progów przejścia na
emeryturę, pozwolić tym, którzy chcą nadal pracować" żeby do 67 roku mogli
nadal na zasadzie swobody podjąć konsekwentną decyzje o dalszym wykonywaniu
pracy zarobkowej i pobierania wynagrodzenia z tego tytułu, natomiast dla tych,
którzy nie mogą albo nie chcą dalej pracować moment nabycia uprawnień
emerytalnych pozostałby na dotychczasowym poziomie,
oraz
2. Uzależnić przejście na emeryturę od długości opłacania składek emerytalnych w
polskim systemie ubezpieczeń społecznych, który wyniósł by 35 lat dla kobiet i 40
lat dla mężczyzn.
Przyjęcie powyższych zasad nie powodowało by powstanie wynaturzeń - ci którzy
chcą mogli by pracować dłużej, a jednocześnie przedłużenie wieku emerytalnego nie
spowodowało by zablokowanie miejsc pracy dla młodych - duża grupa na pewno
korzystała by z możliwości przejścia na emeryturę, po osiągnięciu obecnych limitów
wiekowych, a tym samym powstawały by wolne miejsca pracy.
Wzywamy rząd do społecznej dyskusji nad tym ważnym problemem, tak aby ci
których problem ten będzie dotyczył mogli się w temacie wypowiedzieć, a rząd podjął
decyzje w oparciu nie tylko o rachunek ekonomiczny, ale i odczucia społeczne!
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