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Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Sprawa, którą chcielibyśmy przybliżyć Panu Ministrowi w przedmiotowym oświadczeniu, doty-

czy dopuszczalności uczestnictwa w pracowniczych programach emerytalnych pracowników za-
trudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych. W obecnym stanie prawnym pracownicy
tych jednostek są – wskutek braku odpowiedniej regulacji ustawowej – pozbawieni możliwości
gromadzenia dodatkowych środków na przyszłe świadczenia emerytalne przy wykorzystaniu do
tego celu ogólnodostępnego środka, jakim są pracownicze programy emerytalne.

Wykluczenie tej grupy pracowniczej z możliwości skorzystania z form dodatkowego oszczędza-
nia jest nieuzasadnione na gruncie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach
emerytalnych (DzU nr 116, poz. 1207, ze zm.), która w żaden sposób nie różnicuje zarówno pra-
cowników, jak i pracodawców. Ustawa ta pozwala bowiem każdemu pracodawcy na utworzenie
pracowniczego programu emerytalnego. Teoretycznie zatem pracodawcy będący jednocześnie jed-
nostkami sektora finansów publicznych powinni mieć możliwość utworzenia u siebie pracowni-
czych programów emerytalnych dla zatrudnionych pracowników. Z drugiej zaś strony pracownicy
tych jednostek powinni mieć możliwość przystąpienia do takiej formy dodatkowego oszczędzania,
ponieważ ustawa o pracowniczych programach emerytalnych nie zakazuje uczestnictwa w nich tej
grupie pracowniczej.

Teoretyczna możliwość utworzenia pracowniczych programów emerytalnych w jednostkach
sektora finansów publicznych jest jednak w praktyce nie do zrealizowania z powodu braku odpo-
wiedniego umocowania prawnego dla tych jednostek, które umożliwiałoby czynienie wydatków na
uczestnictwo pracowników w pracowniczych programach emerytalnych. Dzieje się tak, ponieważ
jednostki sektora finansów publicznych mogą dokonywać jedynie takich wydatków, co do których
istnieje wyraźna podstawa prawna (zasada legalności). A contrario nie mogą one dokonywać takich
wydatków, względem których przepisy prawa nie przewidują wprost delegacji do ich poniesienia
lub względem których w obowiązującym prawodawstwie w ogóle nie ma odniesienia.

Reguły wydatkowania środków publicznych przez jednostki sektora finansów publicznych zo-
stały uregulowane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157,
poz. 1240, z późn. zm., dalej: ustawa o finansach publicznych). Art. 39 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych określa systematykę i zasady klasyfikowania dochodów publicznych, wydatków, przy-
chodów i rozchodów publicznych, a także bezzwrotnych środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej, z pomocy państw członkowskich EFTA oraz z innych źródeł zagranicznych niepodle-
gających zwrotowi, zwaną klasyfikacją budżetową. We wskazanym przepisie stwierdza się, że do-
chody publiczne, wydatki publiczne i przychody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, oraz środki, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkty 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, klasyfikuje się co do zasady
według: działów i rozdziałów określających rodzaj działalności, oraz paragrafów określających ro-
dzaj dochodu, przychodu lub wydatku oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkty 2 i 3. Za-
sady podziału klasyfikacji budżetowej określa rozporządzenie ministra finansów z dnia 2 marca
2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DzU nr 38, poz. 207, z późn. zm.), w którego za-
łączniku nr 4 określona została klasyfikacja paragrafów wydatków i środków na wynagrodzenia
osobowe należne między innymi pracownikom jednostek sektora finansów publicznych. Wśród sze-
regu wyliczonych składników wynagrodzeń pracowników jednostek sektora finansów publicznych
nie ma jednak umocowania dla dodatkowego świadczenia na rzecz pracowników, jakim jest składka
podstawowa odprowadzana w ramach pracowniczego programu emerytalnego, co w zestawieniu z
zasadami szczegółowości oraz legalności nie pozwala na funkcjonowanie takiej formy oszczędzania
w podmiotach sfery budżetowej. Skoro bowiem te regulacje dotyczące wynagradzania i innych
świadczeń z tytułu pracy, które należne są pracownikom jednostek finansów publicznych, nie prze-
widują wyraźnej delegacji ustawowej dla ponoszenia przez te podmioty wydatków na cele związane
z tworzonymi w tych jednostkach pracowniczymi programami emerytalnymi, trudno znaleźć pod-



stawę prawną dla tych wydatków, co skutkuje niemożnością ich dokonywania bez narażania się na
sankcje grożące za niedochowanie dyscypliny finansów publicznych, w tym w szczególności na
zarzut z art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi-
nansów publicznych (DzU z 2005 r. nr 14, poz. 114, z późn. zm.), to jest dokonywanie wydatku ze
środków publicznych bez upoważnienia.

Z tych powodów Komisja Nadzoru Finansowego, która zgodnie z ustawą o pracowniczych pro-
gramach emerytalnych dokonuje konstytutywnych w skutkach wpisów pracowniczych programów
emerytalnych do odpowiedniego rejestru, odmówiła dokonania wpisu pracowniczego programu
emerytalnego oznaczonej jednostki sektora finansów publicznych, zaś w dniu 3 lipca 2007 r. wydała
komunikat, w którym wskazała, że: „w obecnym stanie prawnym istnieją zastrzeżenia dotyczące
możliwości realizacji umów zawieranych w ramach pracowniczych programów emerytalnych przez
jednostki sektora finansów publicznych. W szczególności wydatkowanie środków publicznych na
finansowanie pracowniczych programów emerytalnych wymaga wyraźnego tytułu prawnego, bez
którego dokonywane wydatki mogłyby skutkować nałożeniem na pracodawcę sankcji przez odpo-
wiednie organy państwowe, jeżeli przepisy prawa nie przewidują wyraźnego umocowania do finan-
sowania takiej działalności”.

Chciałbym również uwagę Pana Ministra zwrócić na fakt, iż ustawodawca zezwolił na tworzenie
pracowniczych programów emerytalnych w jednej grupie jednostek sektora finansów publicznych, a
mianowicie w podmiotach podlegających reżimowi ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie
wyższym (DzU nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). Na podstawie art. 157 ust. 2 tej ustawy w uczel-
niach publicznych mogą być tworzone pracownicze programy emerytalne wykorzystujące zakłado-
wy fundusz świadczeń socjalnych do wysokości 30%.

Powyższa niekonsekwencja ustawodawcza nie zasługuje na aprobatę, zaś zmiana w tym zakresie
zmierzająca do dopuszczenia praktycznej możliwości tworzenia pracowniczych programów emery-
talnych we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych jest inicjatywą od dawna oczeki-
waną przez pracowników tych jednostek. Obecny stan prawny, który w efekcie pozbawia pracowni-
ków jednostek budżetowych możliwości korzystania z tej formy zorganizowanego oszczędzania na
emeryturę, jaką stanowią pracownicze programy emerytalne, dyskryminuje tę grupę pracowniczą w
stosunku do innych grup pracowników i przez to narusza konstytucyjną zasadę równości wobec
prawa. Nie ma bowiem jakichkolwiek przesłanek uzasadniających pozbawienie pracowników jed-
nostek budżetowych możliwości korzystania z praw w tym zakresie.

Wobec tego prosimy Pana Ministra o odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Jaka jest przyczyna utrzymywania w obowiązującym porządku prawnym regulacji niepozwa-

lających na tworzenie i funkcjonowanie pracowniczych programów emerytalnych w jednostkach
sektora finansów publicznych?

2. Z jakich powodów utrzymuje się taki stan prawny, w którym pracownicy niektórych jednostek
sektora finansów publicznych, podlegających reżimowi ustawy o szkolnictwie wyższym, mogą sko-
rzystać z przywilejów dodatkowego oszczędzania na przyszłe świadczenie emerytalne, natomiast
pracownicy pozostałych jednostek sektora finansów publicznych już nie?

3. Czy prowadzone są obecnie jakiekolwiek prace w przedmiotowym zakresie, które umożliwiły-
by uczestnictwo w pracowniczych programach emerytalnych pracownikom jednostek sektora finan-
sów publicznych?

W związku z treścią art. 49 Regulaminu Senatu wnosimy o niezwłoczne przekazanie przedmio-
towego oświadczenia ministrowi pracy i polityki społecznej w celu zajęcia stanowiska.
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