
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
https://duw.pl/pl/dla-mediow/aktualnosci/17840,Polski-Lad-Bezpieczenstwo-finansowe-seniorow.html
2023-05-22, 16:57
27 września 2021

Polski Ład. Bezpieczeństwo finansowe seniorów
Zmiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa sprawiają, że coraz bardziej istotne stają się pytania o jakość życia osób
starszych  w  Polsce.  Potrzebne  są  kompleksowe  rozwiązania  zapewniające  tej  grupie  wiekowej  odpowiednie  wsparcie  i
opiekę.

Według  danych  Eurostatu  w  państwach  Unii  Europejskiej  stale  wzrasta  odsetek  osób  starszych.  Polska  nie  jest  tutaj
wyjątkiem. W latach 2010-2020 nastąpił  wzrost odsetka osób powyżej 65 roku życia o 4,6 punktu procentowego w Polsce.
Seniorzy stanowili w 2020 r. 18,2 proc. społeczeństwa.

–  Solidarność  międzypokoleniowa  –  na  tym  powinniśmy  opierać  naszą  politykę  społeczną.  Potrzebne  są  konkretne
rozwiązania,  które  będą  stanowiły  odpowiedź  na  najbardziej  palące  potrzeby  osób  starszych  –  mówi  minister  rodziny  i
polityki  społecznej  Marlena  Maląg.  –  Dlatego  rząd  Zjednoczonej  Prawicy  konsekwentnie  prowadzi  kompleksową  politykę
senioralną mającą na celu zarówno zapewnienie bezpieczeństwa finansowego osób starszych,  jak i  wspieranie ich szeroko
pojętej aktywności.

Emerytura bez podatku to realna korzyść

Kwestia  bezpieczeństwa  finansowego  seniorów  jest  głównym  założeniem  Emerytury  bez  podatku,  rozwiązania  będącego
elementem  reformy  podatkowej  zapowiedzianej  w  Polskim  Ładzie.  Projekt  ustawy  trafił  już  do  Sejmu.  Dzięki  zwolnieniu  z
podatku  emerytów  i  rencistów  otrzymujących  świadczenie  do  2500  zł  brutto,  aż  65  proc.  seniorów  w  ogóle  nie  zapłaci
podatku, a w ich kieszeniach co roku zostanie nawet o 2250 zł więcej.

Rozwiązanie jest korzystne również dla osób otrzymujących wyższe świadczenia, ponieważ zapłacą podatek jedynie od kwoty
przekraczającej 2500 zł brutto.

Na nowych przepisach zyska ponad 8 milionów osób. W połączeniu z już działającymi rozwiązaniami takimi jak waloryzacja
świadczeń,  13.  i  14.  Emerytura  (która  zostanie  wypłacona  pod  koniec  br.)  czy  program  „Mama  4+”,  stanowi  to  realne
finansowe wsparcie dla osób starszych.

–  Emerytura  bez  podatku  to  więcej  pieniędzy  w  portfelach  ośmiu  milionów  emerytów  i  rencistów  w  Polsce.  To  realne
wsparcie będące odpowiedzią na codzienne problemy seniorów, a także przejaw podatkowego fair-play – podkreśla minister
Marlena Maląg.

Aktywny senior

Bardzo istotna jest także aktywizacja seniorów. Stąd wsparcie finansowe rządu dla programów „Senior+” oraz „Aktywni+”,
na które w 2021 roku przeznaczonych zostało 100 mln zł. W sumie w latach 2021-2025 będzie to pół miliarda złotych.

Wprowadzenie w życie nowej ustawy podatkowej, której elementem jest Emerytura bez podatku, zostało zaplanowane na
1 stycznia 2022 r.
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