
IGTE
lzba Gospodarcza
Towarzystw EmerytalnYch

Al. Jana Pawla ll 34, lok. 7

00-141Warszawa
Tel.: (022) 620 67 68

Fayc(022)62067 3B

E-mail: igte@igte.com,pl

www.igte,com.pl

t3'tEl49l2or4

Warszawa, 20 marca 20t4 r.

Profesor lrena LiPowicz
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w uzupetnieniu zastrze2e6 i wqtpliwosci konstytucyjnych podniesionych w pismie z

dnia 24 lutego 2oL4 r., (sygn. lGTEl36/20L4) lzba Gospodarcza Towarzystw

Emerytalnych (dalej: IGTE), pragnie zwr6cii uwagq Rzecznika Praw Obywatelskich

na jeszcze jeden aspekt zwiqzany z wej6ciem w 2ycie ustawy z dnia 6 grudnia 2Ot3 r'

o zmianie niekt6rych ustaw w zwiqzku z okresleniem zasad wyptaty emerytur ze

Srodk6w zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U.220t3 r.,

poz. L7!7, dalej: Ustawa). Rozwiqzania przyjqte w tej Ustawie moga bowiem

naruszai tak2e prawa i wolnosci os6b urodzonych pomiqdzy 1- stycznia L949 r. a 3t

grudnia 1968 r., kt6re w 1999 r. nie wyrazity chqci uczestnictwa w kapitatowej czq5ci

systemu emerYtalnego.

Wqtpliwo5ci w tym zakresie budzi w szczeg6lnoSci zrolnicowanie sytuacji prawnej

os6b, kt6re wprawdzie w przeszto$ci dobrowolnie przystqpily do otwartego

funduszu emerytalnego (dalej: OFE), ale po wejsciu w 2ycie Ustawy nie zto2q w

przepisanym terminie o6wiadczenia, o kt6rym mowa w jej art. Ll- ust' 2 oraz os6b,

kt6re ju2 na poczqtku reformy emerytalnej zadeklarowaty chqi pozostania w ZUS' O

ile bowiem w przypadku tej pierwszej kategorii os6b urodzonych pomiqdzy

L stycznia 1949 r. a 3L grudnia 1968 r., czq6(, sktadki emerytalnej trafiajqcej w



cato6ci do ZUS bqdzie ewidencjonowana na subkoncie, o tyle w przypadku tej drugiej grupy

taka mo2liwo5i w og6le nie zostata przewidziana. W ocenie IGTE, taka dyferencjacja sytuacji

prawnej os6b nale2qcych do tej samej grupy wiekowej, w sytuacji, gdy w wyniku dziafania

przyjqtego prawa, 2adna z tych kategorii ubezpieczonych nie bqdzie ju2 uczestniczyi w

systemie kapitatowym wydaje siq sprzeczna z konstytucyjnq zasady r6wno5ci. W ZUS

funkcjonowai beda bowiem dwie kategorie ubezpieczonych, przy czym skutki

odprowadzenia przez nich sktadki emerytalnej bgdq przynajmniej czq6ciowo zr62nicowane.

Tymczasem, w sytuacji bqdqcej wynikiem niezto2enia przez cztonk6w OFE wskazanego

powyzej o6wiadczenia, osoby takie powinny byi uznane za nale2qce - w ramach nowego

stanu prawnego - do tej samej klasy, co osoby, kt6re nigdy do OFE nie przystqpity. Sktadka

2adnej z tych grup ubezpieczonych nie bqdzie bowiem trafia6 do OFE, a zatem brak

uczestnictwa w systemie kapitatowym stanowii powinien cechq prawnie relewantnq

wyznaczajqcq kategoriq podmiot6w, w odniesieniu do kt6rych sformutowany jest w

Konstytucji RP nakaz r6wnego traktowania.

Oczywi$cie mozna argumentowad, 2e wskazane powy2ej zr62nicowanie stanowi pochodnq

wyboru pozostania w ZUS, dokonanego przez czq56 ubezpieczonych w latach 9O-tych i w tym

sensie osoby te nie posiadajq tych samych cech prawnie relewantnych, co ubezpieczeni,

kt6rzy zdecydowali siq do OFE przystqpii. Mo2na te2 podnosii, ze subkonto stanowi dla tych

ostatnich mechanizm kompensujEcy uprawnienia, jakie posiadali w odniesieniu do Srodk6w

zgromadzonych w OFE, a w stosunku do os6b, kt6re nigdy nie byty cztonkami OFE stworzenie

takiego mechanizmu nie byto konieczne. Niemniej jednak nie spos6b nie zauwa2yc, i2

przyjqte w Ustawie rozwiqzania legislacyjne w istocie przekreSlajq decyzjq podjqtq przez

osoby, kt6re zadeklarowafy chqi przystqpienia do OFE. Prawodawca przetamat bowiem

zasadq wyra2onq ju2 w pierwotnym brzmieniu art. L1L ust. 5 ustawy z dnia L3 paidziernika

1998 r. o systemie ubezpieczed spotecznych (dalej: Ustawa Systemowa), zgodnie z kt6rq

przystqpienie przez ubezpieczonych z omawianej grupy wiekowej do OFE miato stanowii

nieodwotalne o6wiadczenie woli o wyborze ubezpieczenia emerytalnego na zasadach

okreSlonych dla os6b urodzonych po dniu 31 grudnia L968 r. Stworzony zostat bowiem

mechanizm, wedlug kt6rego sktadka os6b, kt6re nie potwierdzq swojego wcze6niejszego

oiwiadczenia, bqdzie odprowadzana w cato6ci do ZUS. W konsekwencji, skoro w odniesieniu



do czqsci ubezpieczonych z omawianej grupy wiekowej dochodzi do zlekcewa2enia podjqtej

przez nich w przesztofci decyzji, to fakt podjqcia odmiennej decyzji pruez pozostatq cze5i

ubezpieczonych z tej samej grupy nie powinien stanowii argumentu przeciwko mo2liwoSci

zakwalifikowania ich do tej samej klasy w ramach wykreowanego przez prawodawcq stanu

prawnego.

Uzasadnione wqtpliwoSci w kontek6cie konstytucyjnej zasady r6wno6ci budzi r6wnie2 to, 2e

- w przeciwier{stwie do ubezpieczonych bqdqcych cztonkami OFE - ubezpieczeni, kt6rzy

w 1999 r. pozostali w ZUS, nie majq mo2liwo5ci zdecydowania o tym, aby czq56 ich przysztej

sktadki byta odprowadzana do OFE. I to nawet je2eli nie sq oni zadowoleni ze swojego

wczeSniejszego wyboru. Takie wybi6rcze traktowanie zasady pqcto sunt servonda budzi

sprzeciw tym bardziej, ze osoby te nie moga te2 skorzysta( z rozwiqzart, jakie przewiduje

instytucja subkonta w ZUS. W tym kontek6cie godzi siq zauwa2y{ i2 w orzecznictwie

Trybunafu Konstytucyjnego sformutowano poglqd, i2 ,,niedopuszczalne jest, aby najpierw

namawiai obywateli do pewnego rozwiqzania, a nastqpnie traktowai osoby, kt6re <daty siQ

na to nabrai;>, gorzej ni2 osoby, kt6re zignorowaty zachqty ustawodawcy (...)"1' Podobnie za

niedopuszczalne nale2y uzna6 zaoferowanie obywatelowi przez ustawodawcq wyboru

spo6r6d dw6ch rozwiqzafi (tu: pozostanie w ZUS badl przystqpienie do OFE), by nastqpnie

doprowadzii w istocie do skutku negujqcego wyb6r jednej z tych opcji (tu: wyb6r co do

pozostania w OFE) i stworzeniu w tym zakresie pewnych mechanizm6w kompensujqcych,

przy jednoczesnym braku mo2liwo$ci zanegowania wyboru drugiego wariantu (tu: wyb6r

pozostania w ZUS). A z takq wta6nie sytuacjq mamy do czynienia po wejSciu w 2ycie Ustawy.

IGTE poddaje tak2e pod rozwagq Rzecznika Praw Obywatelskich okoliczno6i, 2e gdyby osoby,

kt6re zdecydowaty siq w 1999 r. na pozostanie w ZUS, przewidywaty zmianq prawa

emerytalnego w takim zakresie, iak miafo to miejsce w lutym 201'4 r., to z

prawdopodobiefstwem graniczqcym z pewno6ciq mo2na powiedziei, 2e czqSi z nich

wybrataby w6wczas przystqpienie OFE. Ubezpieczeni ci zdecydowali siq bowiem nie

przystqpowad do OFE gt6wnie dlatego, ze wyb6r tej opcji - stosownie do art. 111 ust. 5

Ustawy Systemowej - jawii siq jako nieodwotalny. Nie bez znaczenia jest tak2e to, i2 znaczna

1 Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 19 listopada 2008 r., sygn. Kp 2/08, OTK ZU nr 9|N2OO9.



czQsiprzyszlychemeryt6w,kt6ranieprzystqpitadooFE,nieufatanowym,prywatnym

wykonawcom zabezpieczenia spotecznego i z tego wzglqdu wolata pozostai w systemie

pafistwowym, Badania opinii publicznej oraz wyniki finansowe ll filara systemu

emerytalnego jednoznacznie wskazujq, 2e tego typu obawy byty bezpodstawne' Niemniej

jednak, gdyby osoby te wiedziaty, 2e w 20!4 r'wprowadzi siq mechanizm skutkujqcy tym' 2e

sktadka sporej czqsci os6b, kt6re wybraty oFE i tak ostatecznie trafi w catosci do ZUS'

a jednoczesnie bqdq obowiqzywaty w tym zakresie mechanizmy pozwarajqce na czqsciowy

podziat tej sktadki w razie rozwodu lub Smierci ubezpieczonego (art' 40e ustawy

Systemowej), to z pewnosciq ska|a pozostania w ZUS bytaby mniejsza. Tym samym,

prawodawca naruszyt w odniesieniu do tych2e os6b wartosci le2qce u podstaw zasady

zaufania obywateli do pa6stwa i stanowione przez nie prawa2' Tym bardziej' 2e nie daf im

mo2liwoSci skorzystania ze skutk6w, jakie prawo wiq2e z zaewidencjonowaniem sktadki na

subkoncie.
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2 Por. uzasadnienie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego wyroku z

5/2000, Poz. 138.

14 czerwca 2000 r., sygn' P 3/00, OTK ZU nr


