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W zwiqzku z przekazanym do zaopiniowania w dniu 17 lutego 2Ot5 r. projektem ustawy

o dzialalno6ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, uprzejmie informujq, 2e analizowany

dokument nie zawiera rozwiqzafi, kt6re bqda miaty negatywny wptyw na

funkcjonowanie Otwartych Funduszy Emerytalnych czy Powszechnych Towarzystw

Emerytalnych.

Pragniemy jednak ponownie zgtosii postulat rozszerzenia regulacji ustawowej o

mo2liwo5i prowadzenia dziafalno6ci akwizycyjnej na rzecz dobrowolnych funduszy

emerytalnych przez zaktady ubezpieczefi.

W obowiqzujqcym stanie prawnym ustawa niedostatecznie reguluje spos6b

prowadzenia dziatalno6ci akwizycyjnej dobrowolnych funduszy emerytalnych,

Dziatalno6i ta mo2e byi prowadzona za po6rednictwem podmiot6w, kt6re nie

funkcjonujq na rynku finansowym i jako takie nie podlegajq nadzorowi sprawowanemu
nad tym rynkiem i jednocze6nie wyklucza m.in. zaktady ubezpieczefi, kt6re korzystajq z

sieci profesjonalnych po6rednik6w gwarantujqcych bezpiecze6stwo i przejrzysto6i

realizowanych przez nich proces6w.

W zwiqzku ze zmianami ustawowymi ograniczajqcymi rolq otwartych funduszy

emerytalnych funkcjonujqcych w ll filarze systemu ubezpieczed spotecznych,

proponowana zmiana pozwolitaby na rozszerzenie katalogu firm poSredniczqcych w
dystrybucji IKZE i zwiqkszenie oszczqdno6ci gromadzonych w ramach lll filara. Dlatego

proponujemy w art. 4 w ust 11 w pkt 2 kropkq zastqpii Srednikiem i dodai pkt 3 w
nastqpujqcym brzmieniu :
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,,3.wykonywo( dziolalnoid okwizycyjnq no rzecz dobrowolnych funduszy emerytalnych,

o kt6rych mowo w ustdwie z dnio 28 sierpnia 7997 r, o orgonizacji i funkcjonowaniu

funduszy emerytalnych (t.j, Dz. IJ. z 2073 r. poz,989, z p6in. zm,),"

Jednocze6nie, zwracamy siq do Pani Minister z uprzejmq pro5bq o przeanalizowanie

mo2liwoSci wprowadzenia do projektu ustawy zmian, kt6re dotyczq zasad

funkcjonowania lll filara i moga - w ocenie lzby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych

- przyczvnii siq do zwiqkszenia atrakcyjnoSci oszczqdzania na przyszfA emeryturQ,

podniesienia konkurencyjno6ci pomiqdzy podmiotami oferujqcymi takie rozwiqzania, a

w konsekwencji do podniesienia wysoko6ci przyszlych Swiadczeri emerytalnych.

W zwiqzku z powy2szym zalqczamy ponownie propozycje stosownych zmian, kt6re
przekazaliSmy do Ministerstwa Finans6w pismem z dnia 24 lutego br., znak:

IGTE/9/20L5r. Jednocze6nie potwierdzamy nasz udziat w konferencji uzgodnieniowej w
dniu 9 marca br.
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