
Warszawa, dnia 19 stycznia 2007 r.

Opinia

do ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz

niektórych innych ustaw (druk senacki nr 329)

Projekt przyjętej przez Sejm w dniu 12 stycznia 2007 r. ustawy o zmianie ustawy o

organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw, stanowił

przedłożenie rządowe. Projekt został uznany za pilny.

Nowelizacja obejmuje, poza wymienioną w tytule ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o

organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 z późn.

zm.), następujące ustawy: z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr

97, poz. 674 z późn. zm.), z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.), z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) oraz z

dnia 23 lipca 2003 r. o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych (Dz. U.

Nr 149, poz. 1450 z późn. zm.).

Przyjęcie przez Sejm w/w nowelizacji umożliwia realizację uregulowań ustawy z

dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 167, poz. 1397), a w szczególności

skorzystanie z uprawnienia do wcześniejszego przejścia na emeryturę osób urodzonych po 31

grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r., które wymagane ustawą warunki spełnią do dnia

31 grudnia 2007 r., mimo że przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego, zwanego dalej

OFE (art. 1 pkt 2, art. 2 i art. 4 ustawy nowelizującej). Od 1 stycznia 1999 r., na podstawie

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych, w sposób jednoznaczny przyznano w/w kategorii osób prawo do wcześniejszej

emerytury, jeżeli nie przystąpiły one do OFE. Nowelizacja wprowadza możliwość złożenia

przez te osoby, za pośrednictwem ZUS-u, wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na

rachunku w OFE na dochody budżetu państwa, co ma konsekwencje w zakresie zarówno ich

uprawnień emerytalnych, jak i w zakresie uprzednio zawartej umowy z OFE.
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Nowelizacja dokonuje również zmian w przepisach dotyczących zwrotu do ZUS-u

nienależnie przekazanych składek do OFE (art. 1 pkt 1 i art. 3 ustawy nowelizującej), co ma

na celu zapewnienie funkcjonalności tych uregulowań.

Ponadto wydłuża się, do 31 grudnia 2008 r., stosowanie ustawy z dnia 23 lipca 2003

r. o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu

nieprzekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych, a także przedłuża się termin, z

ustalonego w tejże ustawie na dzień 25 grudnia 2006 r. do dnia 25 listopada 2008 r.,

zaewidencjonowania na kontach ubezpieczonych zobowiązań z tytułu składek za lata 1999-

2002 (art. 5 ustawy nowelizowanej).

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych, choć niewątpliwie biorąc pod uwagę

w/w, przedłużany, termin 25 grudnia 2006 r., datę przyjęcia nowelizacji przez Sejm oraz fakt,

że Senat nie jest ostatnim ogniwem w procesie legislacyjnym, trzeba zauważyć, że nie jest to

właściwa praktyka.

Bożena Langner


