Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiada za przegląd polskiego systemu emerytalnego.
W ramach tegorocznego przeglądu w całym kraju odbywają się debaty i konsultacje społeczne
pod hasłem „Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”.

Przegląd emerytalny musi być przeprowadzany nie rzadziej niż co 3 lata. Ostatni miał miejsce
w 2013 roku. W tym roku odbędzie się on z udziałem społeczeństwa. Dlatego już 29 września Oddział
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie wraz z partnerami organizuje debatę ekspercką.
Przedstawiciele różnych grup społecznych - pracodawców i pracowników, naukowców i specjalistów
podzielą się swoimi wnioskami, spostrzeżeniami oraz wynikami badań. Zapraszamy na niewątpliwie
ciekawe wystąpienia w tym ważnym temacie.

Celem debaty jest ocena obowiązujących rozwiązań w systemie emerytalnym i reform
wprowadzonych w 2011 i 2013 roku. Wyniki prac zespołu (tzw. zielona księga) zostaną przedstawione
ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej. Na tej podstawie Rada Ministrów opracuje
"Białą Księgę" z rekomendacjami i planem wprowadzania niezbędnych zmian do systemu
emerytalnego.

System emerytalny dotyczy każdego z nas, tak więc przegląd systemu emerytalnego ma charakter
otwarty. Wszyscy mają prawo wyrazić swoją opinię, przedstawić propozycje rozwiązań.
Jest
to
możliwe
dzięki
uruchomieniu
przez
ZUS
specjalnej
skrzynki
emailowej: przeglademerytalny@zus.pl. Serdecznie zapraszamy!

Przegląd systemu emerytalnego 2016 r. – Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności
Szczecin, 29 września 2016 r.
Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie
ul. J. Matejki 22, sala 160 (II piętro).
Harmonogram debaty:
10 -10

00

15

powitanie uczestników
dr inż. Zbigniew Zalewski Dyrektor Oddziału ZUS w Szczecinie

10 -10

15

45

„Aktualne problemy systemu emerytalnego”
prof. dr hab. Gertruda Uścińska Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
dyskusja uczestników

10 -11

45

15

„Prognozy demograficzne dla Polski”
dr Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
dyskusja uczestników

11 -11

15

45

„Problemy ubezpieczeń społecznych w Polsce w świetle zmian systemowych
– nadzieje i zagrożenia”
Anna Kornacka - Prezeska Zarządu ZPPZ Lewiatan
dr Mariusz Tarhoni - ekspert ZPPZ Lewiatan ds. organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia
dyskusja uczestników

11 -12

45

15

„Emerytury wypłacane przez ZUS”
Gabriela Gancewska Naczelnik Wydziału Wypłaty Emerytur i Rent Oddziału ZUS w Szczecinie
dyskusja uczestników

12 -12

15

45

przerwa kawowa

12 -13

45

15

„Ubezpieczenie opiekuńcze - nieuniknione wyzwanie polskiego systemu ubezpieczeń
społecznych”
dr Natalia Marska-Dzioba Katedra Finansów, Instytut Finansów
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
dyskusja uczestników

13 -13

15

45

„Konsekwencje przemian w stanie i strukturze ludności. Perspektywa 2016-2060"
dr Piotr Obidziński Katedra Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych, Instytut Finansów
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
dyskusja uczestników

13 -14

45

15

„Świadczenia rentowe z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w orzecznictwie sądów okręgu
szczecińskiego”
Mieczysław Jurek Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”
Wojciech Chmurak Radca Prawny Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”
dyskusja uczestników

15

30

podsumowanie debaty
dr inż. Zbigniew Zalewski Dyrektor Oddziału ZUS w Szczecinie

14 -14

Moderator dyskusji
Karol Jagielski Rzecznik Prasowy Oddziału ZUS w Szczecinie
Organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa
na adres: sekretariats@zus.pl
lub telefonicznie: 91 459 69 00, 91 459 69 10
w terminie do 16 września 2016 r.

