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W imieniu lzby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, dziatajqc w celu ochrony

konstytucyjnych praw i wolnoSci zar6wno czlonk6w Otwartych Funduszy

Emerytalnych, jak i funkcjonujacych na tym rynku przedsiqbiorc6w, a tak2e warto6ci

konstytucyjnych zwiqzanych ze standardami demokratycznego pafstwa prawnego

zwracam siq do Pana Prezydenta o rozwa2enie mo2liwoSci rozszerzenia zakresu

zaskar2enia przyjqtego we wniosku do Trybunafu Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia

2At4r, w sprawie dokonania kontroli nastqpczej zgodno6ci z przepisami Konstytucji

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

okreSleniem zasad wyptaty emerytur ze 6rodk6w zgromadzonych w otwartych

funduszach emerytalnych (Dz. u. poz. t7t7 z 2o!3 r., dalej: Ustawa nowelizujqca

system OFE lub Ustawa), poprzez objqcie przedmiotem wniosku tak2e kontroli

przebiegu procesu legislacyjnego z punktu widzenia jego zgodnoici z art.2, arl.7,

art. LL8 ust. L i art. LL9 ust. L i 2 Konstytucji RP.



Rozszerzenie zakresu kontroli konstytucyjno6ci Ustawy o kwestie dotyczqce przebiegu

procesu legislacyjnego wydaj.e siq byi zasadne w szczeg6lnoSci w Swietle ustalef Raportu w

sprawie zgodno6ci z Ustawy z Konstytucjq RP, kt6ry zostat opracowany w lutym br. na

zam6wienie Konfederacji Lewiatan i podany do wiadomojci publicznej. W 5wietle ustalef

tego Raportu przebieg procesu stanowienia prawa, zwlaszcza w jego parlamentarnej fazie,

rodzi istotne wqtpliwo6ci co do zgodnoSci z nastqpujqcymi normami Konstytucji Rp:

o konstytucyjnymi standardami paristwa prawnego i zaufania obywateli do paristwa

oraz 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

wolnoSci jednostki, dla bezpieczedstwa socjalnego milion6w obywateli, a tak2e dla

interesu finans6w publicznych. Spos6b prowadzenia debaty parlamentarnej

uniemo2liwit bowiem przeprowadzenie jakiejkolwiek merytorycznej refleksji nad

Projektem Ustawy (Sejm RP przyjqt Ustawq w 3 dni), co godzi w standardy pafstwa

prawnego oraz zasadQ oraz racjonalnego prawodawcy. Nawet posfowie bqdqcy

cztonkami Komisji Finans6w Publicznych, kt6ra rozpatrywata projekt Ustawy, nie

mieli odpowiedniego czasu na zapoznanie siq zar6wno z tre5ciq projektu Ustawy, jak

i poprawkami zgtoszonymi przez Biuro Legislacyjne bezpodrednio przed

posiedzeniem komisji (61 poprawek). Przebieg postqpowania legislacyjnego w

Sejmie RP wykluczat tak2e jakqkolwiek merytorycznq partycypacjq obywateli i ich

organizacji.

' zasadE trzech czytaf projektu ustawy w Sejmie RP (art. LL9 ust. L Konstytucji Rp) i

art. 36 ust. L Regulaminu Sejmu RP oraz wymaganiami dotyczqcymi prawa inicjatywy

ustawodawczej (art. 1l-8 ust. 1- Konstytucji RP) - z uwagi na fakt przyjqcia przez Sejm

RP w lll czytaniu Projektu Ustawy wniesionego do Sejmu Rp w formie poprawki

zgloszonej w trakcie ll czytania. W toku ll czytania Pro.iektu Ustawy w Sejmie Rp

zgtoszono liczne poprawki, co wynika z faktu, 2e postowie nie mieli mo2liwo6ci

przygotowania poprawek na wczedniejszym etapie prac legislacyjnych (Komisja

Finans6w Publicznych pracowata nad Projektem 1 dzied). W celu unikniqcia

rozpatrywania ponad tysiqca poprawek, zgtoszonych w ll czytaniu przez niemal

wszystkie kluby parlamentarne, postowie koalicji rzqdowej,zdecydowali siq wnie(i
jako poprawkq nowq tredi Projektu Ustawy. Zostata ona nastqpnie przyjqta w lll



czytaniu, a pozostate poprawki nie zostafv rozpatrzone, gdy2 uznano, 2e poprawka

post6w koalicji rzqdowejjest najdalej idqca.

konstytucyjnego prawa posl6w na Sejm RP do zglaszania poprawek do ustawy (art.

119 ust. 2 Konstytucji RP i art. L4 Ustawy o wykonywaniu mandatu posta i senatora)

- z uwagi na fakt przeprowadzenia postqpowania legislacyjnego w czasie, kt6ry

uniemo2liwit postom nale2yte przygotowanie siq 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.

zasadq 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 postqpowaniu legislacyjnego w Sejmie Rp.

Tezy postawione w Raporcie, o kt6rym mowa wyzej, wraz z ich uzasadnieniem dajq

podstawy do wqtpliwo6ci konstytucyjnych dotyczqcych zgodno6ci z Konstytucjq RP przebiegu

procesu legislacyjnego i prawidlowoSci przyjqcia Ustawy, kt6re - w ocenie lzby - mo2e

rozwi ai wytqczn i e o rzeczen ie Trybu naf u Ko nstytu cyj n ego.

lzba zdecydowata siq skierowad niniejsze stanowisko na rqce Prezydenta RP majqc na

uwadze Jego szczeg6lnq pozycjq ustrojowq oraz obowiqzki wynikajqce z art. t26 ust. 2

Konstytucji RP. Prezydent RP jest bowiem jedynym organem wladzy publicznej, kt6remu

Konstytucja RP wprost powierza obowiqzek stania na stra2y przestrzegania Konstytucji RP.

Zgodnie z poglqdem doktryny prawa obowiqzek ten obejmuje m.in. ,,ingerencjq w sytuacjach

rozmoitych dziafurt orgon6w partstwa, sprzecznych z wymogomi konstytucyjnymi", kt6ra

mo2e byi realizowana przede wszystkim poprzez korzystanie z prawa do zfo2enia wniosku do

Trybunatu Konstytucyjnego zar6wno w trybie kontroli prewencyjnej, jak i nastqpczejl.

Problem konstytucyjny i proceduralny, kt6ry pojawif sie w toku prac nad Ustawq

nowelizujqca system OFE, co z oczywistych wzglqd6w czyni tq kwestiq przedmiotem

szczeg6lnego zainteresowania lzby, ma jednak tak2e istotne znaczenie dla dalszej praktyki
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P. Sarnecki, Komentarz do art. 126 Konstytucji RP [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,

Wydawnictwo Sejmowe, t. l, Warszawa 1999, s. 10.



ustrojowej oraz standard6w demokratycznego paristwa prawnego. Gdyby bowiem przyjqc

zastosowanq technikq prowadzenia prac parlamentarnych za dopuszczalnq, to w ka2dym

innym przypadku koalicja posiadajqca aktualnie wiqkszo5i w Sejmie RP moglaby w toku ll

czytania wnieii pronownie jednolity tekst projektu ustawy z dowolnymi poprawkami, a

nastqpnie przyjqt go w lll czytaniu, a tym samym cato6i wcze6niejszej debaty parlamentarnej

oraz zgloszone w jej toku poprawki, uczynid bezprzedmiotowymi. Problem ten ma zatem

istotne znaczeni,e ustrojowe, wykraczajqce poza problematykq reformy systemu

emerytalnego, a dotykajqce tak fundamentalnych kwestii, jak rola parlamentu i post6w w

procesie stanowienia prawa. W ocenie lzby wqtpliwo5ci konstytucyjne wskazane w

niniejszym uzasadniajq potrzebq rozszerzenia zakresu zaskar2enia przyjqtego we wniosku

Prezydenta RP.

W zatqczeniu pozwalam sobie przesfai Raport regulacyjny w sprawie oceny zgodno6ci z

Konstytucjq RP us;tawy z dnia 5 grudnia 20L3 r. o zmianie niekt6rych ustaw w zwiqzku z

okre5leniem zasad wyptaty emerytur ze irodk6w zgromadzonych w otwartych funduszach

emerytalnych (Dz. U. poz. L7t7 z 3L grudnia 20L3 r.) opracowanv przez zesp6t prawnik6w

Ka ncelarii Domar4ski Zakrzewski Pa lin ka sp. k.
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