
Waloryzacja rent i emerytur 2019

W związku z pytaniami kierowanymi do Komisji Prawnej FSSM RP, zawierającymi obawy, że
osoby objęte regulacjami art. 15c oraz 22a i 24a ustawy emerytalnej nie będą miały prawa do
tzw. średniej z ZUS, a może nawet do waloryzacji podstawy emerytury/renty, Federacja
przedstawia swoje ustalenia w tej sprawie.

  

  

INFORMACJA PRAWNA

  

Dotyczy waloryzacji  emerytur i rent  byłych policjantów i funkcjonariuszy objętych
regulacjami art. 15c  policyjnej ustawy emerytalnej w 2019 r.
(Stan na 14.01.2019 r.)

  

W związku z pytaniami kierowanymi do Komisji Prawnej FSSM RP, zawierającymi  obawy, że
osoby  objęte regulacjami  art. 15c oraz 22a i 24a ustawy emerytalnej nie będą miały prawa do
tzw. średniej z ZUS, a może nawet do waloryzacji podstawy emerytury/renty, przedstawiamy
swoje ustalenia w tej sprawie:

    
    1. W Dzienniku Ustaw  z dnia 9 stycznia 2019 r., pod pozycją 39, opublikowano Ustawę z
dnia 14 grudnia 2018 r.  o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz innych
ustaw . Została ona uchwalona w trybie ekspresowym w oparciu 
o  druk sejmowy nr 3093 z dnia 11 grudnia 2018 r.   
    2. Przyjęto założenie że minimalna emerytura od 1 marca 2019 r.  wynosić  będzie 1100 zł., 
a minimalna kwota podwyżki  nie będzie niższa od  niż 70 zł.  Ma to zapewnić  wzrost 
świadczeń najniższych w stopniu większym niż  pomnożenie  aktualnej ich wysokości przez
przewidywany wskaźnik waloryzacji na rok 2019 w wysokości 103,26%. Dla osób tych ustalono
na 2019 r. odrębny sposób  waloryzacji poprzez dodanie kwoty 70 zł. do otrzymywanej  ostatnio
miesięcznej kwoty świadczeń.
 
    3. W oparciu o ww. kryteria ustalono na rok 2019  sposób waloryzacji świadczeń
emerytalno-rentowych emerytom i rencistom policyjnym, którym obniżono świadczenia na
podstawie ww. przepisów policyjnej ustawy emerytalnej. Jednocześnie zawieszono na rok
stosowanie przepisów o ogłaszaniu  przez Prezesa ZUS informacji o tzw. średniej wypłacanej
przez ZUS.   
    4. Należy przypomnieć  że tzw. średnia nie jest zależna od  aktualnego poziomu  emerytur
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w kraju a jest ustalana na warunkach określonych  w art. 15c policyjnej ustawy emerytalnej.
Faktycznie  jest to  średnia z września 2016 r., dotychczas  co roku  mnożona przez wskaźnik 
waloryzacji.   
    5. Od marca 2019 r. emeryci i renciści policyjni, którzy otrzymują tzw. średnią  w wysokości 
2130,68 PLN będą  mieli dodane 70 zł., co daje  łączną kwotę  2200,68 zł.. W przypadku
pomnożenia kwoty 2130,68 zł. przez  wskaźnik 103,26%  uzyskuje się 2200,14 zł. Wynik ten 
wskazuje, że na nowym sposobie waloryzacji  zyskują  54 gr.

Waloryzacja kwotowa jest korzystniejsza dla osób, które otrzymują świadczenia poniżej
?średniej?, bo wprawdzie będą wyższe od aktualnych również o 70 zł. ale gdyby były obliczane
wg wskaźnika procentowego, kwota waloryzacji byłaby w ich przypadku niższa.   

  

(Wszystkie dane kwotowe podane są jako wartości brutto).

W ocenie Komisji, w decyzji o waloryzacji (tak jak w poprzednich latach), będzie informacja o 
wysokości podstawy wymiaru emerytury /renty po jej waloryzacji  (pomnożenie przez 
103,26%),  o czym stanowi treść art. 5 ust 3 ww. ustawy.

  

Komisja Prawna FSSM

  

 2 / 2


