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Wniosek

o podjgcie czynno6ci przez Flzecznika Praw Obywatelskich

Na podstawie art. 9 ust. 1 iart, 10 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

(Dz.U. z2OO1r: Nr 14, poz, 147 zezm.),lzba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, dziaNalqc w celu

ochrony konstytucyjnych praw i wolno5ci obecnych, jak i przyszlych czlonk6w Otwartych Funduszy

Emerytalnych, a takze funkcjonujqcych na rynku pzedsigbiorc6w, zwtaca sig do Rzecznika Praw

Obywatelskich z wnioskiem o dokonanie analizy zgodno6ci z Konstytucjq RP:

przepis6w Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niekt6rych ustaw w zwiqzku z okre6leniem

zasad wyplaty emerytur ze Srodk6w zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

(Dz.U. poz.1717 22013 r., dalej: Ustawa nowelizujqca system OFE lub Ustawa), atakle
przebiegu prac legislacyjnych w Sejmie RP, zwiqzanych z uchwaleniem Ustawy nowelizujqcej

system OFE, w szczeg6lno5ci pod wzglgdem naruszenia zasad racjonalnego prawodawcy,

zasady rozpatrywania projektu ustawy w trzech czytaniach, a takze prawa posl6w do zglaszania

poprawek do projektu ustbwy

otaz - pzypadku podzielenia pzez Rzecznika Praw Obywatelskich wqtpliwo6ci dotyczqcych

zgodnoSci z Konstytucjq RP Ustawy nowelizujqcej system OFE - o podjgcie przewidzianych



prawem dziaNah majqcych na celu ochronq praw jednostki oraz pzywr6cenie stanu zgodnoSci z

Konstytucjq RP, w tym w szczeg6lno6ci:

. rozwa2enie zlo2enia wniosku do Trybunalu Konstytucyjnego obejmujqcego zakresem

zaskarzenia Ustawq nowelizujqcq system OFE lub jej poszczeg6lne pzepisy.

Niniejszy wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich stanowi konsekwencjg licznych skarg i wniosk6w

kierowanych do Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz do lzby przez obywateli i przedsigbiorc6w,

kt6rzy obawiajq sig negatywnych konsekwencji wprowadzanych zmian dla ich bezpieczefstwa

emerytalnego (kopie list6w przedstawiamy w zalqczeniu), a tak2e wqtpliwo6ci konstytucyjnych

sygnalizowanych w toku prac legislacyjnych nad Ustawq nowelizujqcq system OFE (w zalqczeniu

przedstawiamy Raport regulacyjny Kancelarii Domafski Zakzewski Palinka sp.k. po5wigcony

przedmiotowej ustawie).

W niniejszym wniosku - z uwagi na zakres kompetencji i rolq ustrojowq Rzecznika Praw Obywatelskich

- podnosimy przede wszystkim te wqtpliwo6ci konstytucyjne, kt6re dotyczq bezpo6redniej ingerencji w

prawa i wolno6ci konstytucyjne obywateli. Pragniemy jednak zwr6ci6, uwagq Rzecznika, 2e

konsekwencjq Ustawy jest takZe dalece wqtpliwa konstytucyjnie ingerencja w prawa i wolno6ci

konstytucyjne przedsigbiorc6w dzialalqcych na rynku OFE.

UZASADNIENIE WNIOSKU

Ustawa nowelizujqca system OFE od poczqtku prac legislacyjnych wzbudzala liczne wqtpliwo6ci

konstytucyjne, kt6re dotyczyly zar6wno jej podstawowych rozstrzygnigd normatywnych (1), jak i byty

zwiqzane z niebywalym po5piechem prac legislacyjnych oraz powstaNymi w jego rezultacie blqdami

legislacyjnymi i konstytucyjnymi (2).

1. Z punktu widzenia ochrony konstytucyjnych praw i wolno5ci obywatela do najistotniejszych

rozwiqzah normatywnych Ustawy naleZy zaliczyA przede wszystkim:

o pfz€widziane w ar1. 23 Ustawy umorzenie 51% aktywow znajdujqcych sig w OFE i przekazanie

ich do ZUS;

o pt"z€widziany w aft. 11 Ustawy mechanizm ,,pozornej swobody" wyboru migdzy OFE a ZUS;

. wprowadzenie zakazu inwestowania Srodk6w OFE w instrumenty finansowe cechuiqce siq

niskim ryzykiem inwestycyjnym, w szczeg6lnoSci w obligacje emitowane przez Skarb Paristwa

(art. 141 ust. 2 Ustawy o OFE w bzmieniu nadanym Ustawq), na rzecz inwestycji w

instrumenty o wysokim ryzyku (akcje). Przewidziana w Ustawie radykalna zmiana polityki

inwestycyjnej OFE prowadzi do zwiqkszenia ryzyka inwestycyjnego obejmujqcego Srodki OFE,

co z kolei istotnie oslabienia ochronq prawa do zabezpieczenia emerytalnego obywateli.

Ustawa w art. 23 przewiduje obowiqzek umorzenia 51,5% aktyw6w znajdujqcych sig w OFE i

przekazanie ich do ZUS. W toku kr6tkiej debaty publicznej dotyczqcej Ustawy wielokrotnie podnoszono,



2e dzialanie to stanowi nieproporcjonalnq ingerencjq w prawo wtasno5ci oraz inne prawa majqtkowe,

prawa nabyte, ekspektatywy praw oraz interesy w toku, zar6wno OFE, jak i ubezpieczonych (najsilniej

tych obywateli, kt6rzy po wej6ciu w zycie reformy w 1999r. dobrowolnie przystqpili do OFE), a jej

skutkiem bqdzie oslabienie ochrony ich praw emerytalnych obywateli. Nale2y tak2e zauwa2y6, 2e

umorzenie, o kt6rym mowa, prowadzi - z uwagi na dyskrecjonalno66 wprowadzanej zmiany (Srodku

finansowe przekazano w dniu 3.11.2014r.), a tak2e brak wystarcz{qcej oceny skutk6w regulacji oraz

komunikacji spolecznej tych skutk6w - do naruszenia zasady zaufania obywateli do pafistwa i

stanowionego pEez nie prawa. Obywatele nie majq bowiem SwiadomoSci skutk6w wprowadzanej

zmiany dla stopnia ochrony ich praw emerytalnych. Wydaje sig, 2e Swiadomo5ci tej nie ma sam

ustawodawca, kt6ry w zakresie wprowadzanych zmian swojq uwagq skupil gl6wnie na ograniczeniu

dNugu publicznego, tracqc z pola widzenia ochrong praw emerytalnych obywateli.

Zgodnie z art. 11 Ustawy ubezpieczony ma mozliwoS6 wyboru, w kwestii dalszego pozostania

czlonkiem Otwartego Funduszu Emerytalnego, bqdZ przeniesienia zgromadzonych Wzez niego

aktyw6w na rachunek ZakNadu Ubezpieczefi Spotecznych. W naszej ocenie przewidziana przepisami

Ustawy ,,mozliwo56" dokonania swobodnego wyboru przez ubezpieczonego jest pozorna i stanowi w

istocie naruszenie zasady ochrony praw nabytych oraz interes6w w toku, a takle zasady pacta sunt

servanda. Kwestq tg naleZy interpretowa6 odrqbnie dla r6znych grup ubezpieczonych:

Osobv urodzone w okresie miedzv 1.01.1949 a 31.12.1968 r. dobrowolnie wyrazity zar6wno

chgd uczestnictwa w kapitalowej czg6ci systemu emerytalnego, jak i dokonaty wyboru OFE, do

kt6rego mala zostaf przekazana ich sktadka emerytalna. Przyjqty mechanizm nakazujqcy

zNohenie oSwiadczenia co do kontynuacji ubezpieczenia w OFE jest szczeg6lnie niezrozumiaty i

wqtpliwy konstytucyjnie w przypadku tej grupy ubezpieczonych. W momencie wprowadzania

reformy emerytalnej w 1999 r. osoby te podjqly juz bowiem decyzjg o wyborze migdzy ZUS a

OFE, przystgpujqc dobrowolnie do otwartego funduszu. Objecie tych os6b mechanizmem

automatycznego przej6cia do ZUS oznacza zatem brak respektowania przez pafistwo tre5ci

decyzji podjgtej przez te osoby w 1999 r., a lak2e zawartych w celu jej realizacji um6w,

prowadzqc do naruszenia zasady zaufania obywateli do pahstwal.

Osobv urodzone po 31.12.1968r., objgte obowiqzkowym uczestnictwem w ll filaze systemu

emerytalnego, takze dokonaNy swobodnego wyboru otwartego funduszu i zawarhy z nim

odpowiedniq umdwg cywilnoprawnq. R6wnie2 i w tym przypadku istniejq wqtpliwo6ci co do

zgodno6ci z Konstytucjq RP rozwiqzania polegajqcego na automatycznym przeniesieniu

Srodk6w, sluZqcych zabezpieczeniu emerytalnemu tych osob, do ZUS.

W swobodg wyboru migdzy OFE a ZUS kaze wqtpi6 tak2e rozwiqzanie dotyczqce os6b, kt6rym do

osiqgnigcia wieku emerytalnego brakuje mniej ni2 10 lat2. W ich przypadku nie ma mowy o

' Na wqtpliwo6ci te wskazuje takze Prezydent RP w uzasadnieniu swojego wniosku do Trybunatu Konstytucyjnego z
dnia 30 stycznia 2014 r., cho6 w petitum tego wniosku zabraklo pytania o zgodno66 z Konstytucjq RP ingerencji w prawa
nabyte tych ubezpieczonych.
2 Zgodnie z informacjami udostgpnionymiprzez Urzqd Komisji Nadzoru Finansowego w Biuletynie Kwartalnym Rynek
OFE 3/2013, wedlug stanu na 29 wrze6nia 2013 roku liczba mq2czvzn w wieku powy2ej 51 lat bgdqcych czlonkami OFE



dobrowolno6ci. Zar6wno ich aktywa, jak i placone na biezqco skladki bgdq bowiem z mocy ustawy

przekazywane do ZUS.

Gdyby zatem ustawodawcy faktycznie zale2alo na wprowadzeniu zasady swobodnego wyboru w

zakresie kwestii pozostania w OFE lub przeniesienia skladek wylqcznie do ZUS, to stworzylby

ubezpieczonym mo2liwo56 zlozenia o6wiadczenia woli o przej6ciu do ZUS, a nie - naruszajqc zasadg

pacta sunt servanda oraz umowy zawarte przez ubezpieczonych z OFE, a takze prawa nabyte,

ekspektatywy praw i interesy w toku ubezpieczonych (art. 2 Konstytucji RP) - v'tyznaczal kr6tki okres

czasu (od 1.04 do 31 .07.2014r.) nazlolenie o6wiadczenia o pozostaniu w OFE idomniemywal chg6

przejScia do ZUS. Biorqc pod uwagg po5piech prac legislacyjnych, skomplikowanie legislacyjne Ustawy

oraz kr6tki okres vacatio legis, a takZe niewystarczajqcq komunikacjq spolecznq w zakresie skutk6w

wprowadzanych zmian, obywatela faktycznie pozbawia siq podstaw do podjqcia racjonalnej decyzji o

pozostaniu w OFE lub pzej6ciu do ZUS. Ponadto, zgodnie z art. 11 ust. 2 Ustawy w zw. z arL 23,

nawet po zlozeniu o6wiadczenia przez ubezpieczonego o chgci pozostania w OFE znaczna czg56 jego

Srodk6w i tak zostanie przekazana do ZUS w ramach realizacji umorzenia, o kt6rym mowa w art. 23

Ustawy. Wskazane lvqvzreJ rozwiqzania normatywne wskazujq, 2e przy ich projektowaniu bynajmniej nie

chodzilo o zapewnienie ubezpieczonemu swobody wyboru. Wrgcz przeciwnie, ustawodawca de facto

podjqN tg decyzjq za ubezpieczonego, wbrew zawarlym przez niego umowom z OFE, majqc na

wzglgdzie przede wszystkim pozyskanie jak najwiqkszej ilo6ci Srodk6w w celu ograniczenia deficytu

budzetowego.

Dalece wqtpliwe z punktu widzenia m.in. art. 67 ust. 1 Konstytucji RP sq takze zmiany dotyczqce

ograniczeh mo2liwoSci lokowania Srodk6w OFE (art. 141 Ustawy o OFE orazarl.35 Ustawy), zgodnie z

kt6rymi OFE nie mogq dokonywad inwestycji w kategorie lokat wskazane w art. 141 ust. 1 pkt 1-4 oraz

33-34 (obligacje emitowane przez Skarb Pafistwa i Bank Gospodarstwa Krajowego i inne lokaty o

wysokim poziomi bezpieczehstwa inwestycyjnego). W ich konsekwenqi znacznie podniesione zostanie

ryzyko inwestycyjne dotyczqce Srodk6w zgromadzonych w OFE. lstota reformy emerytalnej z 1999 r., a

takze istota prawa przewidzianego w art. 67 ust. 1 Konstytucji RP, sprowadza sig do zapewnienia

takich warunk6w inwestowania Srodk6w zgromadzonych na zabezpieczenie emerytalne obywateli, by

wykluczy6 mozliwo66 ich istotnego uszczuplenia na skutek zmian koniunktury gospodarczej. Jednym z

podstawowych wymagah wynikajqcych z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP jest bowiem konieczno5d

zapewnienia, by wysoko66 otrzymanego Swiadczenia emerytalnego odpowiadaNa wysokoSc

wplaconych skladek (zob. L. Garlicki, komentan do art. 67 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja

Rzeczypospolitej Polskiej. Komentaz, red. L. Garlicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002 r., s.

2). Zmiany przewidziane Ustawq idq w odmiennym kierunku, obciqzajqc Srodki sNuzqce realizacji praw

obywatelskich wynikajqcych z arl.67 ust. 1 Konstytucji RP, nadmiernym ryzykiem inwestycyjnym.

wynosila 1.243.632, za3 kobiet 1.048.086. Wszystkie te osobyw 1999 roku przystqpily do OFE na podstawie swojego
Swiadomego wyboru. Mo2na oszacowa6, 2e okoto 2 mln z tych os6b w momencie wej6cia w 2ycie ustawy bgdzie - lub
wkr6tce znaldq sig - w wieku o 10 lat mniejszym od wieku emerytalnego.



2. Organizacje spoNeczefistwa obywatelskiego, w tym takze lzba Gospodarcza Towarzystw

Emerytalnych, z uznaniem Sledzq podejmowane od lat dzialania Rzecznika Praw Obywatelskich

majqce na celu poprawe jako6ci stanowionego prawa, w tym w szczeg6lno5ci przestrzeganie

standard6w prawidNowej legislacjiwynikajqcych z koncepcji pahstwa prawnego, zar6wno na etapie prac

nad rzqdowym projektem ustawy, jak i w trakcie parlamentarnq fazy prac legislacyjnych. Rzecznik

Praw Obywatelskich w okresie 2012 - 2013 r. wielokrotnie sygnalizowal organom wladzy publicznej

potzebg poprawy jakoSci stanowionego prawa (np. w wystqpieniu do Prezesa Rady Ministr6w z dnia

12 marca 2012 r., Sprawozdaniu rocznym za 2012 r. przedstawianym w Sejmie RP w dniu 13 lipca

2013 r., w wystqpieniu do Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 mala 2013 r., czy w niedawnym

wystqpieniu do Marszalka Sejmu RP z dnia 3 grudnia 2013 r., kt6rego pzedmiotem byNa poprawa

funkcjonowania instytucji wysluchania publicznego). Majqc na wzglqdzie powyzszy dorobek Rzecznika

Praw Obywatelskich lzba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych zwraca sig z wnioskiem o zbadanie

przebiegu procesu legislacyjnego dotyczqcego Ustawy nowelizujqcej system OFE i jego kontrolg pod

wzglgdem zgodno6ci z Konstytucjq RP, Regulaminem Sejmu RP oraz ustawq o wykonywaniu mandatu

posla i senatora.

Przebieg tego procesu, zwNaszcza w jego parlamentarnej fazie, rodzi bowiem istotne wqtpliwo5ci co do

jego zgodno6ci z:

. konstytucyjnymi standardami pafistwa prawnego i zaufania obywateli do pafistwa i

stanowionego przez nie prawa (art.2 Konstytucji RP) - z uwagi na trudny do uzasadnienia

po6piech prac legislacyjnych w sprawie o istotnym znaczeniu dla praw i wolnoScijednostki, dla

bezpieczenstwa socjalnego milion6w obywateli, a takze dla interesu finans6w publicznych.

Spos6b prowadzenia debaty parlamentarnej uniemozliwiN przeprowadzenie jakiejkolwiek

merytorycznej refleksji nad projektem ustawy (Sejm RP przyjql Ustawg w 3 dni), co godzi w

zasadq racjonalnego prawodawcy. Nawet poslowie bgdqcy czlonkami Komisji Finans6w

Publicznych, kt6ra rozpatrywata projekt Ustawy, nie mieli odpowiedniego czasu na zapoznanie

sig zar6wno z treSciq Projektu Ustawy, jak i poprawkami zgloszonymi przez Biuro Legislacyjne

(61 poprawek). Przebieg postgpowania legislacyjnego w Sejmie RP wykluczal jakqkolwiek

merytorycznq partycypacjg obywateli i ich organizacji.

. zasadq trzech czytafi projektu ustawy w Sejmie RP (art. 119 ust. 1 Konstytucji RP) iart.
36 ust. 1 Regulaminu Sejmu RP i wymaganiami dotyczqcymi prawa inicjatywy

ustawodawczej (art. 118 Konstytucji RP) - z uwagi na fakt przyjgcia przez Sejm RP w lll
czytaniu projektu Ustawy wniesionego do Sejmu RP w formie poprawki zgloszonej ll czytaniu.

o Konstytucyjnego prawa posN6w na Sejm RP do zglaszania poprawek do ustawy (art. 119

ust. 2 Konstytucji RP i art. 14 Ustawy o wykonywaniu mandatu posla i senatora) - z

uwagi na fakt przeprowadzenia postqpowania legislacyjnego w czasie, kt6ry uniemozliwil

poslowi nalezyte przygotowanie sig do procesu legislacyjnego oraz opracowanie koniecznych

poprawek, a tak2e z uwagi na fakt pozostawienia bez rozpoznania poprawek poselskich



zgloszonych w toku ll czytania w Sejmie RP. Wobec wniesienia w ll czytaniu, jako poprawki,

nowego projektu ustawy ijego przyjqcie przez Sejm RP w lll czytaniu.

. ZasadE legalizmu (art. 7 Konstytucji RP) - z uwagi na naruszenie przepis6w Konstytucji RP,

Regulaminu Sejmu RP oraz ustawy o wykonywaniu mandatu posla i senatora w trakcie

postgpowaniu legislacyjnego w Sejmie RP.

W szczeg6lno6ci zdecydowanej interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich wymaga - w ocenie lzby -
zastosowana w postgpowaniu legislacyjnym w Sejmie RP praktyka wnoszenia w ll czytaniu, jako

poprawki poselskiej, nowego projektu ustawy. Autorzy tej poprawki uzasadniali jej wniesienie tym, 2e

jest to ujednolicony tekst ustawy, kt6ry wprowadza jedynie 5 poprawek do tekstu przedstawionego w

Sprawozdaniu Komisji Finans6w Publicznych. Skutkiem takiej - niedopuszczalnej z punktu widzenia

wymagai konstytucyjnych, stanowiqcej bowiem odrqbnq inicjatywq ustawodawczq. - formy wniesienia

poprawki, przyjqto bowiem projekt w jednolitym bzmieniu odstgpujqc od rozpoznania innych poprawek

wniesionych w toku ll czytania.

Problem ten ma istotne znaczenie nie tylko w tej sprawie, ale takze dla dalszej praktyki ustrojowej,

standard6w pahstwa prawnego oraz roli parlamentu i praw post6w w procesie stanowienia prawa.

Gdyby bowiem przyiqe takq praktykq za dopuszczalnq, to w kazdym innym przypadku koalicja

posiadajqca aktualnie wigkszo66 w Sejmie RP mogtaby w toku ll czytania wnie56 jednolity tekst

projektu ustawyz dowolnymi poprawkami, a nastqpnie go przyjql w lll czytaniu, a tym samym calo56

wcze5n iej szej debaty pa rlame nta rnej u czyn i 6 bezpzed m iotowym.

Wobec powyZszego, wnosimy jak na wstqpie.

Z powa1aniem,

Malgorzata Rusewicz

lzby Gospodarczej Towazystw Emerytal nych


