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Apel do Prezydenta Rzeczypospolitej
w sprawie zmian w systemie emeryta
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Dnia 6 grudnia 2013 r. Sejm prz;v4E+ ustawq o zmianie niekt6rych ustaw w zwiqzku
z okre6leniem zasad wyptaty emerytur ze Srodkdw zgromadzonych w otwafich funduszach
emerytalnych.

Zdaniem organizacji reprezentujqcych rynek kapitalowy ustawa ta doprowadzi do
marginalizacji II filaru systemu emerytalnego poprzezznaczne ograniczenie puli oszczgdnoSci
emerytalnych zgromadzonych przez t6 milion6w Polak6w - uczestnik6w OFE, a nastgpnie -
do calkowitej likwidacji II filaru, kt6ry jest nam dziS wszystkim bardzo potrzebny.

Od poczqtku dyskusji na temat zmian w systemie emerytalnym postulowali6my o to, by
sprawa zostala potraktowana z nalezytE powagE, a perspektywa dlugoterminowa - wla5ciwa
dla tego typu - wziqla 9619 nad bardziej doralnymi celami budzetowymi i politycznymi. Dzi6,
po przyjqciu przez Parlament ustawy, musimy z niepokojem przyzna(, 2e nasze nadzieje na
temat treSci przepis6w i formy ich uchwalenia okazaly sig plonne.

Podzielamy obawy wielu wybitnych ekonomist6w i prawnik6w, kt6rzy podkreSlajq, 2e
wprowadzane zmiany dlugofalowo zmniejszq bezpieczefistwo emerytalne obywateli naszego
kraju. Zdanie siq gl6wnie na system transfer6w migdzypokoleniowych jest bardzo ryzykowne
wobec negatywnych tendencji demograficznych i niekorzystnej zmiany proporcji migdzy
pracujqcymi a emerytami. Podzielamy tez opinie samych obywateli - uczestnik6w OFE,
zwlaszcza pokolenia obecnych 30- i 40-latk6w, kt6rych tym samym pozbawi sig du2ej czg6ci
zgromadzonych oszczgdnoSci, i kt6rzy najmocniej odczujq skutki zmian demograficznych,
mierzqc sig w przyszloSci z problemem sfinansowania Swiadczeri emefialnych.

Reforma emerytalna wprowadzona w 1999 roku zostala powszechnie traktowana jako rodzaj
umowy spolecznej. Z jednej strony silniej uzale2niha wysoko66 przyszlych emerytur od
skladek danej osoby w okresie jej aktywnoSci zawodowej. Z drugiej - wprowadzila OFE jako
kapitalowy mechanizm gromadzenia pieniqdzy na sfinansowanie czgSci przysztrych emerytur.
JesteSmy przeciwni wypowiedzeniu tej umowy spolecznej w zaproponowanym trybie.
Argumenty przedstawicieli rzqdu, z kt6rych wynika, 2e oszczqdzanie pieniqdzy w OFE przez
minione 14 lat bylo pozbawione sensu - sE naszym zdaniem niezrozumiale. Obawiamy sig,
ze takie argumenty, uzasadniajqce marginalizacjq OFE, jeszcze bardziej oslabiq sklonnoS6
szerokich grup spolecznych do wzigcia odpowiedzialnoSci za swojq przyszlE emeryturq,
wzmacniajqc postawy typu ,jako6 to bqdzie" i ,,to sprawa pafstwa, nie moja".

Niepokoi nas latwo56, z jakq rzqd wprowadza tak daleko idqce zmiany w systemie
emerytalnym, majqc na wzglgdzie przede wszystkim kr6tkoterminowe cele bud2etowe. Nasz
sprzeciw budzi r6wniez wprowadzenie istotnych zmian w warunkach prowadzenia
dzialalno6ci gospodarczej przy zignorowaniu wigkszoSci glos6w wyraZonych przez r62ne
organizacje podczas konsultacji spolecznych i przy niebywale kr6tkim vacatio legis.
Bulwersuje tak2e kampania atakujqca podmloty zarzqdzajqce OFE, zainicjowana przez rzqd i

czqS( ekspert6w, majqca charakter nagonki wobec przedsigbiorc6w, prowadzqcych swojq
dzialalnoSi zgodnie z prawem, pod Scislym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

Wielokrotnie podkreSlali6my w czasie tej debaty, ze jeste6my gotowi do rozmowy na temat
przyszloSci systemu emerytalnego, w tym OFE, z uwzglqdnieniem problem6w , przed jakimi
stojq finanse publiczne. Byli6my gotowi do akceptacji wielu zmian w dzialalnoSci OFE,
r6wnie2 takich, kt6re ograniczaly dochody zarzqdzajqcych funduszami. ZglaszaliSmy r6wniez
wlasne propozycje, kt6re niestety nie zostaly wzigte pod uwagq w toku prac nad ustawq. Po
takich do5wiadczeniach trzeba ze smutkiem stwierdzii, 2e konsultacje spoleczne w duzym
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stopniu byly pozorne i, w przypadku prac nad tq ustawq nie byly przestrzegane standardy
prawidlowej legislacji. Swiadczq o tym nastgpujqce fakty:

pomimo wielu krytycznych uwag zgloszonych do projektu rzqdowego na etapie
konsultacji spolecznych nie tylko przez instytucje publiczne, ale i przez rozne
stowarzyszenia, izby branzowe, wiele z nich nie zostalo w og6le wziqtych pod uwagg
przez autora regulacji,
uwagi partner6w spolecznych i innych podmiot6w zostaly kompletnie zignorowane,
prace w parlamencie trwaly zaledwie 7 dni.

Pragniemy zwr6ci6 uwagq, 2e przyjgta 5 grudnia br. ustawa zawiera wciqi
rozwiqzania zdecydowanie niekorzystne dla ubezpieczonych, poniewai np. I

Ogranicza sig obywatelom dostgp do informacji o funkcjonowaniu OFE w okresie tzw.
okienek transferowych, czyli w czasie kiedy ludzie bqdq podejmowali decyzje o tym czy
chcq aby ich przyszle skladki szly dalej do OFE czy ju2 tylko do ZUS, co w polqczeniu
z promocjq ZUSU puez rzqd, uniemozliwi ubezpieczonym dokonanie racjonalnego wyboru
(art. 197a ustawy i art. 36).
Rozwiqzania o dobrowolnym wyborze powinny byd uczciwe, a ludzie powinni mie6 szanse
podjqcia Swiadomej decyzji np. o rezygnacji z przekazywania czgSci skladki emerytalnej
do OFE;

DziS mamy niestety opcjQ domySlnq na rzecz ZUSu; niezlozenie deklaracji
w odpowiednim terminie o tym, ze siq chce pozosta6 w OFE bgdzie skutkowala
przekazywaniem naszej przyszlej skladki w caloSci i z automatu do ZUS;
Na czym polega wg rzqdu dobrowolnoSd wyboru dla os6b kt6rym zostalo mniej
ni2 10 lat do osiqgnigcia wieku emerytalnego a kt6re wybiorq OFE? W ich
przypadku i tak zostanie zastosowany tzw. suwak bezpieczeristwa i ich pieniqdze
zgromadzone w OFE i tak zostanq przesuniqte do ZUS,

Wiele rozwiqzafi przyjgtych w ustawie wciqi budzi nasze powaine wqtpliwoSci co
do ich zgodno5ci z nastqpujAcymi zasadami Konsty'tucji RP czy prawa UE, np.

zasada zaufania obywateli do paristwa i stanowionego przez nie prawa, ze
wzglqdu na tryb i tempo procedowania nad ustawq,

zasada odpowiedniej vacatio legis, poniewaz ustawa nie zapewnia wla6ciwego
okresu vacatio legis,

zasada ochrony prawa wlasno6ci (art. 2I i 64 Konst. RP), poniewaz uzasadnienie do
projektu ustawy z 1997 r. bardzo jasno stanowi jakie byly intencje autora reformy
emefialnej. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy z L997 r. o organizacji
i funkcjonowaniu otwafich funduszy emerytalnych (druk 2297), intencjq ustawodawcy
tworzqcego system, bylo przyjgcie takich rozwiqzah prawnych, kt6re w pzyszlo6ci mialy
a) gwarantowa6 wigksze bezpieczeristwo aktyw6w funduszy emerytalnych b)
wyeliminowai wqtpliwoSci co do tego kto jest wlaScicielem aktyw6w zgromadzonych w
OFE oraz wqtpliwo6ci kwestii odpowiedzialnoSci funduszy. Dlatego jak stanowi
uzasadnienie do ww, projektu z L997 r. na str. LL ,,2 pelnq SwiadomoSciq dokonano
wyboru konstrukcji prawnej funduszu emefialnego jako osoby prawnej.(..) ,,Takie
rozwQzanie pozwala bowiem na jednoznaczne uznanie, 2e wlaicicielem
aktvw6w pochodzecreh ze skladek czlonk6w iest fundusz emervtalnv a tym
samym jest mo2liwe dokladne okreilenie kto za co odpowiada,"
zasada swobody prowadzenia dzialalno6ci gospodarczej (art. 22), ze wzglqdu na
wprowadzonq propozycjqzakazu reklamy OFE w art. t97a i art. 36 ustawy;

zasada proporcjonalno6ci, m.in. przy umorzeniu obligacji SP, pf4y tzw. ,,suwaku",
dobrowolnoSci i przepisach o zakazie reklamy OFE; w ka2dym z tych przypadk6w, autor
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regulacji m6gtr zaproponowai mniej dolegliwe rozwiqzania, aby osiqgnqi zakladane przez
siebie cele;

zasada r6wnego traktowania podmiot6w wobec prawa, poniewaz w okresie
zakazu reklamy dla OFE, ZUS bgdzie m6gl swobodnie prowadzid swojq kampanie
informacyjnq. R6wnie2 w przypadku umorzenia obligacji SP, wafto zwr6cii uwagq iz
umarzane sq tylko te obligacje SP z jednej emisji, kt6re znajdujq siq w posiadaniu OFE,
a inne juz nie,

W zwiqzku z powyiszym, apelujemy do Pana Prezydenta o skierowanie Ustawy
o zmianie niekt6rych ustaw w zwi4zku z okreileniem zasad wyplaty emerytur ze
6rodk6w zgromadzonych w otwafich funduszach emerytalnych do Tlybunalu
KonsSucyjnego w trybie przewidzianym w art, 122 ust. 3 KonsSucji w celu
prewencyjnej kontroli zgodnoSci Ustawy z KonsSucjq Rzeczypospolitej Polskiej.

Warszawa, 23 grudnia 2013 r.
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