Waloryzacja świadczeń obniżonych represyjną ustawą

Panie Europośle nurtuje nas problem:
Czy emerytury-renty mundurowych podlegających ustawie represyjnej (dezubekizacja) będą waloryzowanie z dniem 1
marca 2018?
Proszę o odpowiedź.
-emeryt mundurowy (dane adresowe do wiadomosci posła J. Zemke),
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Odpowiedź: Z dniem 1 marca 2018 r. waloryzowane będą wszystkie emerytury i renty policyjne, również świadczeniobiorców
objętych ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016 r.
Podstawą waloryzacji jest art. 6 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji...(Dz.U. z
2016 r. poz.708), który stanowi, że emerytury i renty oraz podstawy ich wymiaru podlegają waloryzacji na zasadach i w
terminach przewidzianych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Ustawa o FUZ w art. 88 stanowi, że:
– emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji od dnia 1 marca.
– waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji.
W wyniku przeprowadzonej waloryzacji kwota świadczenia nie może ulec obniżeniu.
Wskaźnik waloryzacji ustalany jest corocznie na podstawie komunikatów GUS o wysokości inflacji i wzroście przeciętnych
wynagrodzeń. Komunikaty takie publikowane są w połowie lutego.
Na wskaźnik składa się procentowa wysokość inflacji plus co najmniej 1/5 procentowego wzrostu wysokości wynagrodzeń.
W 2017 r. wskaźnik waloryzacji wynosił 0,44 %, zaś na 2018 rok szacowany jest wstępnie na 2,7 % (2,1 % inflacji i 0,6 ze
wzrostu wynagrodzeń).
Dla ustawy represyjnej, w której zgodnie z art. 15c postanowiono, że emerytura nie może być wyższa niż miesięczna kwota
przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS istotne jest, że kwota ta podlega corocznej waloryzacji na zasadach i w terminach
określonych w art. 88 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
Waloryzowanie tej kwoty uregulowane jest w emerytalnej ustawie policyjnej:
*w art. 15c ust. 9 i 10 w odniesieniu do emerytur,
*w art. 22a ust. 8 i 9 w odniesieniu do rent inwalidzkich,
*w art. 24 ust. 8 i 9 w odniesieniu do rent rodzinnych.
23 stycznia 2018 r.
***

strona 1 / 1

