
RZECZPOSPOLITA POLSKA 
Zastępca 

Rzecznika Pr aw Obywatelskich 
dr hab. Jerzy ŚWIĄTKIEWICZ 

37324 
RPO531041III/06/DB 

Pan Kazimierz Kuberski 
Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej 

Szanowny Panie Ministrze, 
Uprzejmie informuję Pana Ministra, że do Rzecznika Praw Obywatelskich napływa 

coraz  więcej  skarg  od  osób,  które  z  powodu  przystąpienia  do  otwartego  funduszu 
emerytalnego utraciły prawo przejścia na tzw. wcześniejszą emeryturę. 

Pierwsza  grupa  skarżących  to  osoby  urodzone  po  1953  roku,  które  warunki 
nabycia prawa do wcześniejszych emerytur spełniałyby do końca 2006 r., lecz przystąpiły 
do otwartego funduszu emerytalnego (OFE) pod wpływem błędu spowodowanego brakiem 
obowiązku pouczenia wynikającego dla akwizytora z art. 84 a ustawy z dnia 28 sierpnia 
1997  r. o organizacji  i  funkcjonowaniu  funduszy emerytalnych  (Dz. U. z 2004  r., nr 159, 
poz. 1667 ze zm.). Na niekorzystną pozycję  tej grupy osób oraz konieczność dokonania 
odpowiednich zmian w tym zakresie w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887 ze zm.), Rzecznik Praw Obywatelskich 
zwracał  uwagę  już  w  1999  r.  w  wystąpieniu  skierowanym  do  Pani  Ewy  Lewickiej   
Sekretarza  Stanu  w  Ministerstwie  Pracy  i  Polityki  Socjalnej.  Zaprezentowane  w  tym 
wystąpieniu  stanowisko  Rzecznika  zostało  w  pełni  poparte  przez  ówczesny  organ 
nadzoru,  tj.  Urząd  Nadzoru  nad  Funduszami  Emerytalnymi.  W  odpowiedzi  na  to 
wystąpienie poinformowano Rzecznika, że obowiązek informacji wynikający dla akwizytora 
z  art.  84  a  ustawy  o  organizacji  i  funkcjonowaniu  funduszy  emerytalnych,  dotyczy 
wszystkich  ubezpieczonych,  nie  tylko  tych  urodzonych w  latach 1949   1953,  o  ile  tylko 
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spełniają wymagane warunki stażowe określone w art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 
r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r., nr 39, 
poz. 353 ze zm.). Ponadto w udzielonej odpowiedzi potwierdzono możliwość uchylania się 
przez omawianą grupę osób od skutków prawnych oświadczenia woli o przystąpieniu do 
OFE złożonego pod wpływem błędu, w oparciu o art. 88 w związku z art. 82 i 84 Kodeksu 
cywilnego. 

W odpowiedzi  na  oczekiwania  ubezpieczonych,  którzy  poprzez  przystąpienie  do 
otwartego  funduszu  emerytalnego  zamknęli  sobie  prawo  do  wcześniejszej  emerytury 
Powszechne  Towarzystwa  Emerytalne  zrzeszone  w  Izbie  Gospodarczej  Towarzystw 
Emerytalnych,  w  oświadczeniu  z  dnia  18  kwietnia  2005  r.  o  kreśliły  wspólne  zasady 
postępowania  z  wnioskami  członków  OFE,  którzy  chcą  skorzystać  z  prawa  do 
wcześniejszej  emerytury.  Zgodnie  z  tymi  zasadami,  unieważnieniu  podlegają  umowy 
członkowskie  osób,  które  udokumentują,  że  jedyną  przeszkodą  w  nabyciu  prawa  do 
wcześniejszej  emerytury  jest  członkostwo  w  OFE.  Zasady  postępowania  określone  w 
oświadczeniu  z  dnia  18  kwietnia  2005  r.,  nie  mają  zastosowania  wobec  osób,  które 
jeszcze przed podpisaniem tego oświadczenia podjęły procedurę uchylenia się od skutków 
umowy  zawartej  z  otwartym  funduszem  emerytalnym  i  ich  sprawy  zostały  zakończone 
prawomocnymi wyrokami sądowymi. Wyroki te są dla skarżących niekorzystne, ponieważ 
sądy uznają, że nie ma mowy o przystąpieniu do OFE pod wpływem błędu w przypadku 
osób  urodzonych  po  1953  r.,  gdyż  w  stosunku  do  tych  osób  na  akwizytorze  nie  ciążył 
obowiązek  informacyjny  wynikający  z  art.  84  a  ustawy  o  organizacji  i  funkcjonowaniu 
funduszy emerytalnych. Taka sytuacja miała miejsce m.  in. w przypadku Pana Andrzeja 
Wigórskiego,  którego  kopie  dokumentów  obrazujących  opisany  stan  faktyczny  i  prawny 
sprawy przekazuję uprzejmie w załączeniu. 

Druga  grupa  osób  skarżących  się  do  Rzecznika  Praw Obywatelskich  to  osoby, 
które przystępując do otwartych funduszy emerytalnych w 1999 r. były w pełni świadome 
braku uzyskania do końca 2006 r., uprawnień do wcześniejszych emerytur. Tymczasem, 
po  zmianie  przepisu  art.  46  ust.  1  pkt  2  ustawy  o  emeryturach  i  rentach  z  Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, dokonanej na mocy 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), 
ostateczny termin spełnienia warunków nabycia prawa do wcześniejszej emerytury został 
przesunięty z 31 grudnia 2006 r. na 31 grudnia 2007 r. W tym stanie prawnym osoby  te 
nabyłyby  prawo  do  wcześniejszej  emerytury,  lecz  przeszkodą  w  uzyskaniu  tego 
świadczenia jest członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym. 

Kwestia  ta  była  już  przedmiotem  korespondencji  pomiędzy  Biurem  Rzecznika 
Praw  Obywatelskich  a  Departamentem  Ubezpieczeń  Społecznych  Ministerstwa  Pracy  i 
Polityki Społecznej. W odpowiedzi Departament Ubezpieczeń poinformował Rzecznika, iż 
wystosował  pismo  do  Pani  Ewy  Lewickiej  Prezesa  Izby  Gospodarczej  Towarzystw
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Emerytalnych  (pismo  z  dnia  25  kwietnia  2006  r.,  znak:  DUS40720EF/05)  z  prośbą  o 
przedstawienie stanowiska Izby w zakresie utrzymania w mocy postanowień porozumienia 
z dnia 13 kwietnia 2005 r. w stosunku do członków OFE, którzy będą mogli skorzystać z 
prawa do wcześniejszej emerytury po 31 grudnia 2006 r. 

W  ocenie  Rzecznika  Praw  Obywatelskich,  opisane  sytuacje  wymagają 
uregulowania ustawowego poprzez dokonanie stosowanych zmian w ustawie o systemie 
ubezpieczeń społecznych. Należy mieć na względzie, że nawet gdy Izba Gospodarcza TE 
postanowi  o  przedłużeniu  wymienionego  oświadczenia  ponad  31  grudnia  2006  r.,  to  z 
prawa  do wcześniejszych  emerytur  nie  będą mogły  skorzystać  w  dalszym  ciągu  osoby, 
których  sprawy  były  rozstrzygane  przez  sądy.  Ponadto,  wydaje  się,  że  właściwym 
rozwiązaniem  tego  problemu  jest  odpowiednia  zmiana  ustawy  bez  konieczności 
oczekiwania na dobrą wolę przedstawicieli Powszechnych Towarzystw Emerytalnych. 

Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku 
Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r., nr 14, poz. 147), uprzejmie proszę Pana Ministra o 
zajęcie  stanowiska  w  przedstawionej  sprawie,  a  w  szczególności  przedstawienie 
rozwiązania opisanych problemów, które stały się udziałem wielu ubezpieczonych bez ich 
wiedzy i woli. 

Z wyrazami poważania 
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