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Przedmowa

System  emertalny  to  główna  instytucja  państwa  mająca  na  celu  zapewnienie  bezpieczeństwa

socjalnego osobom, które w wyniku zajścia skutków ryzyka starości nie są w stanie same zapewnić sobie

środków do życia.  Jednak system emerytalny to także „łakomy kąsek’ dla instytucji  finansowych,  które

dzięki  gwarancjom  państwa  mogą  przy  niewielkim  ryzyku  obracać  znacznymi  środkami  fiansowymi.

Wreszcie  system  emerytalny  to  skarbonka  dla  rządzacych,  w  której  zebrał  się  pokaźna  suma  środków

finansowych przeznaczonych na przyszłe wiadczenia emerytalne. Wypłata tych świadczeń jest jednak na

tyle odległa w czasie, że pojawił się pomysł, aby część środkow zgromadzonych w Otwartych Fuduszach

Emerytalnych  włączyć  do środków Funduszu Ubezpieczeń  Społecznych,  wskutek  czego  dług publiczny

zostałby zmiejszony o kilka punktów procentowych, co uratowałoby budżet państwa w kolejnych latach. 

Daltego Instytut Nauk o Politykach Publicznych* zajął się problematyką zabezpieczenia społecznego.  W

niniejszym raporcie zawarta jest diagnoza zmian polskiego systemu emertalnego wraz z prób ich oceny, a

także możliwych dalszych scenariuszy. Raport jest zaproszeniem do dyskusji na temat przyszłości polskiego

systemu emerytalnego, a w szczególności II filara systemu. 

*Instytut  Nauk  o  Politykach  Publicznych  to  niezależny  ośrodek  badawczy,  legislacyjny  i  edukacyjny,

którego misją  jest  tworzenie  rozwiązań sprzyjających  kreowaniu  ładu społeczno-gospodarczego  poprzez

podnoszenie jakości stanowionego prawa oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu polityk publicznych.
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Abstrakt 

Światowy kryzys gospodarczy, którego skutki odczuła także polska gospodarka stał się bodźcem do

zmian w systemie emerytalnym. Po 2007 roku w polskim dyskursie publicznym przewija się debata na temat

funkcjonowania i pożądanych zmian w systemie emerytalnym. Celem niniejszej pracy jest charakterystyka

zmian jakie zostały wprowadzone w polskim systemie emerytalnym po 2007 roku. W pierwszej części praca

zawiera opis rozwiązań składających się na polski system emerytalny przed 2007 rokiem. Druga część pracy

stanowi charakterystykę zmian jakie zostały wprowadzone w systemie emerytalnym po 2007 roku. Trzecia

część pracy to przedstawienie propozycji zmian w systemie emerytalnym zaproponowanych przez rząd w

2013 roku, wraz z analizą ich uzasadnienia oraz możliwych konsekwencji. W podsumowaniu zawarte jest

zestawienie faz zmian oraz opis ich możliwych konsekwencji.



Część I 

System emerytalny przed 2007 rokiem

Wprowadzony  reformą  lat  1997-1998,  a  działający  od  1999  roku  polski  system  emerytalny

uwzględniał  przemiany  jakie  dokonały  się  w  Polsce  po  1989  roku.  Wprowadzanie  wolnego  rynku,

prywatyzacja oraz likwidowanie przerostów zatrudnienia spowodowało wzrost bezrobocia, które zdaniem

M. Żukowskiego wchłaniane było przez system emerytalny1.  Jednak transformacja systemu społeczno –

gospodarczego stwarzała także możliwość działania prywatnych instytucji finansowych ,  które mogły by

uczestniczyć w systemie emerytalnym. Doradcza rola Banku Światowego koncentrowała się na promowaniu

koncepcji trójfilarowość systemu emerytalnego, w którym uczestniczyły zarówno państwo  jak i instytucje

prywatne.  

Wśród czynników wpływających na reformę systemu emerytalnego w 1999 roku można wymienić,

zarówno  doradczą  rolę  Banku  Światowego,  zbytnie  zadłużenie  generowane  przez  system  finansowy

powstające na skutek wysokich świadczeń finansowanych z budżetu, nadmierne obciążenie pracodawców,

którzy opłacali składkę emerytalnej, której wysokość sięgała nawet 38%, a także brak  odpowiedzialności za

przyszłe  świadczenia po stronie pracowników.  Prawo do nabycia  świadczenia uzyskiwały osoby,  które

osiągnęły wiek  emerytalny, 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a także posiadały staż pracy 20 lat dla

kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Od powszechnego systemu istniały jednak liczne wyjątki od tego przepisu,

zarówno  dotyczące  branży  zatrudnienia,  która  zdołała  sobie  „wywalczyć”  specyficzne  zasady.  Sposób

naliczania emerytury opierał  się na wyliczeniu części socjalnej świadczenie,  która stanowiła 24% kwoty

bazowej oraz sumie iloczynów okresów składkowych mnożonych przez 1,3% i nieskładkowych mnożonych

przez 0,7%. 

emerytura = 0,24 x BZ + 0,013 P x OS + 0,007 P x ON

gdzie:

BZ - kwota bazowa (średnie wynagrodzenie w gospodarce za poprzedni kwartał),

P - podstawa wymiaru emerytury 

OS – okresy składkowe,  a  ON - okresy nieskładkowe 

Obliczane  w  ten  sposób  świadczenie  emerytalne  nie  było  uzależnione  od  wysokości  gromadzonych

świadczeń  a  funkcjonujący  system  nazywany  jest  systemem  o  zdefiniowanym  świadczeniu.  Tak

funkcjonujący system nie zawierał jednak bodźców zachęcających do samodzielnego oszczędzania, a ciężar

odpowiedzialności silnie spoczywał na państwie. Należy także podkreślić, że oprócz tak wyliczanej w ten

1  Żukowski M., Wieloaspektowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i w Polsce, Poznań 1997 r. str. 36-
38 



sposób  emerytury  funkcjonowało  jeszcze  świadczenie  zwane  „emeryturą  minimalną”  pełniące  funkcję

socjalną. 

W 10 lat po transformacji systemowej w Polsce nastąpiło wprowadzenie w życie nowego systemu

emerytalnego. Reforma ubezpieczeń społecznych należała do pakietu czterech reform przygotowanych przez

ówczesny rząd  Jerzego  Buzka.  Celem reformy było  ograniczenie  wydatków  publicznych  związanych  z

wypłacaniem świadczeń emerytalnych, powiązanie świadczenia z wpłacanymi składkami oraz przeniesienie

odpowiedzialności  za  skutki  ryzyka  starości  na  pracowników.  Dostrzegając,  że  regulacje  systemu

emerytalnego wpływają na inne dziedziny gospodarki zdecydowano się obniżyć koszty pracy związane z

opłacaniem składki na ubezpieczenie emerytalne, które obciążały pracodawcę i nałożyć obowiązek współ

płacenia składki na pracownika. Takie rozwiązania wiązały się z przejściem z systemu o zdefiniowanym

świadczeniu  do  systemu  o  zdefiniowanej  składce,  lub  jak  uważają  niektórzy,  do  systemu  mieszanego.

Faktem jest, że reforma wprowadzała podział ubezpieczonych na trzy grupy, a kryterium rozróżnienia była

data urodzenia:

-  osoby urodzone  przed  1  I  1949  r.  –  emerytura  w  oparciu  o  przepisy  tzw.  „starego”  systemu

emerytalnego,  przyznając  prawo  do  emerytury  powszechnej,  emerytury  w  obniżonym  wieku,

emerytury przy niepełnym stażu pracy, emerytury wcześniejszej

-osoby urodzone pomiędzy 31 XII 1948 r. a 1 I 1969 r. – fakultatywne objęcie nowym systemem,

osoby te  mogły zdecydować czy chcą pozostać w starym systemie,  czy przystąpić  do otwartych

funduszy emerytalnych

- osoby urodzone po 1 stycznia 1969 r. – nowy system, obowiązkowe odkładanie części składki w

Otwartych  Funduszach  Emerytalnych,  osoby  te  otrzymają  jedną  emeryturę  ze  środków

zgromadzonych w ZUS i otwartych funduszach emerytalnych.

J.  Jończyk  uważa,  że  reforma  zerwała  z  tradycją  zabezpieczenia  społecznego  jako  wyrazu

solidarności  międzypokoleniowej  będącej  gwarantem  bezpieczeństwa  socjalnego  pracowników.  Autor

podkreśla, że rozwiązania wprowadzone z dniem 1 stycznia 1999 roku były  de facto i  de iure   nie były

reformą starego systemu a wprowadzeniem nowego systemu2.  Z kolei T. Zieliński zauważa, że „reforma

emerytalna” z 1999 roku całkowicie zaprzeczyła socjalnemu podejściu do skutków ryzyka starości i została

zastąpiona przez „samopomoc indywidualną” przejawiającą się w „neoliberalnym II filarze”3. Jednak wydaje

się, że osiągnięty wówczas kompromis społeczny był mocnym i trwałym fundamentem do zmian oraz, że

uzasadnienie ustawodawcy było wystarczające do uznania reformy za społecznie pożądaną i akceptowaną.

2  Jończyk J., Nowe prawo emerytalne, PiP, Warszawa 1999 r. nr 7 str. 35 
3  Zieliński T., Nowe emerytury – samo ubezpieczenie na starość w: Bińczyńska – Majewska T., Konstrukcje prawa 

emerytalnego, Kraków 2004 za: Kowalik T., Przegląd 25 marca 2003 str. 46 



Reforma z 1999 roku wprowadziła także umowny podział systemu emerytalnego na trzy filary4: 

-  pierwszy  repartycyjny,  obowiązkowy  organizowany  przez  państwo,  powszechny,  oparty  na

składkach,  zarządzany  przez  Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych,  w  którym  państwo  gwarantuje

najniższe świadczenie, 

-  drugi  filar  inicjowany  przez  podmioty  prywatne,  będący  wyrazem  włączenia  przedsiębiorstw

finansowych do systemu zabezpieczenia emerytalnego, również obowiązkowy i również oparty na

składce i metodzie kapitalizacji, administrowany przez prywatne przedsiębiorstwa, 

trzeci  filar  –  dobrowolny  obejmujący  różnego  rodzaju  metody  oszczędzania  i  będący  formą

indywidualnej przezorności i myśleniu o przyszłości, dodatkowy, oparty na składkach i kapitalizacji

zebranych środków nie posiadający państwowej gwarancji wypłaty świadczeń, administrowany przez

podmioty prywatne, realizowany początkowo jedynie przez Pracownicze Programy Emerytalne

G.  Uścińska  zauważa,  że  zabezpieczanie  wynikające  z  pierwszego  filara  zapewnia  jedynie  otrzymanie

podstawowych środków na zaspokojenie potrzeb, co oznacza, że w celu uzyskania wyższego świadczenia

emerytalnego zalecane jest samodzielne oszczędzanie i odkładanie środków na przyszłą emeryturę5.

Zakres  podmiotowy  „nowego”  powszechnego  system  emerytalnym  stanowi,  że   obowiązkowo

ubezpieczeniem objęte są osoby fizyczne urodzone po 1 stycznia 1969 roku, będące ubezpieczonymi w myśl

art.  6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz członkowie rodziny po ubezpieczonym, któremu

przysługiwało prawo do świadczeń pieniężnych w ramach ubezpieczenia6. Natomiast zakres przedmiotowy

polskiego systemu emerytalnego obejmuje świadczenie emerytalne związane ze skutkami ryzyka starości.

Na rzeczone  świadczenie  składa  się  emerytura  z  I  filaru  wypłacana  ze  środków FUS,  obliczona  część

środków  zebrana  na  indywidualnym  koncie  w  OFE  w  ramach  II  filara  oraz  inne  środki  finansowe

gromadzone  i  pomnażane  w trakcie  kariery  zawodowej.  Ustawa  emerytalna  w art.  27  przewiduje  dwa

warunki, które muszą być spełnione jednocześnie aby  osobie urodzonej przed dniem 1 stycznia 1949 roku:

osiągnięcie wieku emerytalny wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn

oraz  posiadanie okresów składkowych i nieskładkowych wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat

dla mężczyzn7. Ustawa przewiduje jednak odstępstwa od tej reguły.  Art. 28 stanowi o uprawnieniach do

świadczenia, osób, które ukończyły 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn i posiadają

okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 15 lat dla kobiet i co najmniej 20 lat dla mężczyzn8.

4 Pojęcie „filarowości” jest często krytykowane i nie ma zgody co do jego używania w odniesieniu do polskiego systemu, jednak
ze względu na ukazanie istoty jego funkcjonowania jest dopuszczalne. 

5  Uścińska G., Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych, Warszawa 2005 r., str. 212
6  Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych art. 2 
7  Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,  art. 27
8  Ibidem, art. 28 pkt.2



Dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku ustawa przewiduje, że prawo do emerytury nabędą

osoby, które w przypadku kobiet osiągną 60 lat, w przypadku mężczyzn 65 lat, bez konieczności posiadania

okresów ubezpieczenia.  Jednak okresy minimalnego czasu pracy przewidziane  są w przypadku wypłaty

minimalnych świadczeń a prawo do nich jest nabywane po 20 latach ubezpieczenia w przypadku kobiet i 25

latach  w  przypadku  mężczyzn.  Dla  osób  urodzonych  po  31  grudnia  1948  roku,  którzy  podlegali

ubezpieczeniu przed 1. stycznia 1999 roku ustala się kapitał początkowy, jako środki zebrane na „starych”

zasadach ewidencjonowane na koncie ubezpieczonego w ZUS9.   Ustawa wyodrębnia osoby urodzone w

latach 1949 – 1968 i dzieli je na dwie grupy: ubezpieczonych, którzy nie przystąpili do Otwartych Funduszy

Emerytalnych – podlegających zasadom ubezpieczenia dla osób urodzonych przed 1. stycznia 1948 roku

oraz osoby, które przystąpiły do OFE podlegające zasadom dla osób urodzonych po 31 grudnia. W tym

przypadku jak i w przypadku osób urodzonych po 1969 roku wysokość emerytury zależy od wysokości

opłacanych składek, a świadczenie emerytalne jest „ilorazem indeksowanej sumy składek podzielonej przez

średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku przejścia na emeryturę10”.  

Głównym źródłem finansowania reformy miały być wpływy z prywatyzacji, oszczędności systemu

emerytalnego generowane w wyniku zmniejszania  obciążeń budżetu oraz składki  wpłacane  do systemu.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że waloryzacja świadczenia, czyli przeliczenie jego wysokości związane ze

zmianą  warunków  społeczno  –  ekonomicznych  jest  sposobem  na  przeciwdziałanie  ubożeniu  populacji

emerytów.  Waloryzacji podlega zarówno wysokość świadczenia jak i podstawa jego obliczania. W polskim

systemie  emerytalnym  przyjęto,  że  coroczna  waloryzacja  dokonuje  się  z  dniem  1  marca  i obejmuje

świadczenia  wypłacane  z  FUS.  W  praktyce  najczęściej  stosowanym  sposobem  podnoszenie  wysokości

świadczenia  jest  waloryzacja  uwzględniająca  wskaźnik inflacji,  a  także wzrost  płac, wyrażona w postaci

procentowej. Drugą metodą jest waloryzacja kwotowa, polegająca na zwiększeniu świadczenia o podaną

kwotę11.

Wprowadzony  w  1999  roku  drugi  filar  systemu  emerytalnego  stanowią  Otwarte  Fundusze

Emerytalne,  które  wprowadzone  zostały  w  celu  odciążenia  budżetu  państwa  poprzez  zastosowanie

kapitałowej  techniki.  J.  Jończyk charakteryzując OFE skupia się na świadczeniu przez nie wypłacanym,

której charakter wynika z terminu wygaśnięcia prawa do świadczenia czyli śmierci ubezpieczonego. Autor

twierdzi, że ubezpieczenie w OFE to de facto „cywilnoprawna forma ubezpieczenia na życie powiązana z

funduszem inwestycyjnym, objęta ochroną sądową”12.  Założenia reformy emerytalnej z 1999 roku stanowił,

że pobrana przez ZUS składka trafiała na konto ubezpieczonego w ZUS w wysokości 12,22% podstawy

wymiaru, a 7,3%  za pośrednictwem Zakładu przekazywane było do Otwartego Funduszu Emerytalnego,

9  Salwa Z., Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2006 str. 367
10  Uścińska G., Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych, Warszawa 2005 r.,  str. 226
11  Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,  Dz. U. 2004 r., Nr 39, poz. 353), art. 
12  Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego str. 130-131



gdzie na spersonalizowanym koncie zapisywane były zebrane środki. 

Po 13 latach od wejścia w życie reformy funkcjonuje 14 Otwartych Funduszy Emerytalnych, w ciągu

ostatnich 13 lat, na rynku istniały łącznie 22 podmioty. OFE jako główny podmiot II filaru utrzymują są z

prowizji pobieranych od każdej składki, która od początku funkcjonowania ustawy stopniowo jest obniżana.

Początkowo wynosiła  od  5%-10% składki.  Wysokość  ta  została  zmniejszona  po 1  kwietnia  2004 roku

prawie  wszystkie  OFE,  a  jej  maksymalna  wysokość  stanowiła  wówczas  7% i  właśnie  tylko  pobierały

wówczas administrujące Funduszami PTE. Paradoksalnie zbyt niska prowizja może być niekorzystna, gdyż

będzie  uniemożliwiała  odpowiednią  obsługę  Funduszu  i  brak  możliwości  zatrudniania  najlepszych

analityków i ekonomistów.  Gwoli ścisłości należy wspomnieć, że obecnie średnia emerytura pochodząca z

OFE (okresowa emerytura kapitałowa) wynosi 89,02 zł13.

Trzecim filarem systemu emerytalnego wprowadzonym przez reformę z 1999 roku była możliwość

odkładania środków na emeryturę w Pracowniczych Programach Emerytalnych. Środki tworzące Program

odprowadzane są przez pracodawcę na wyodrębnionych rachunek w instytucji, której powierzono obsługę,

gromadzenie  i  pomnażanie  środków pracowników przeznaczonych  na  przyszłą  emeryturę.  Pracownicze

Programy Emerytalne są wobec tego umowami pomiędzy pracownikami a pracodawcą, który tworzy dla

swoich pracowników program w formie  funduszu emerytalnego14.  Zasadniczym prawem jest możliwość

uczestniczenia jednocześnie w kilku PPE w zależności  od świadczenia pracy u kilku pracodawców15.  Z

danych KNF wynika, że w 2011 roku istniało 1112 Pracowniczych Programów Emerytalnych, w których

uczestniczyło blisko 190 tysięcy osób, a aktywa PPE sięgały blisko 12 miliardów złotych16.  

Cechą szczególną oszczędzania w trzecim filarze systemu emerytalnego jest dobrowolność, a także

tworzenie zachęt do oszczędzania i indywidualnej przezorności w postaci ulg podatkowych dla uczestników

III  filara.   Szczególną  formą  oszczędzania  w  trzecim  filarze  są  powołane  do  życia  w  2004  roku

Indywidualne Konta Emerytalne. IKE to wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu, zapis na

rachunku bankowym, lub wyodrębniony rachunek bankowy17, którego celem jest zbieranie i pomnażanie

środków, będących w przyszłości wypłacanych przyszłemu emerytowi. Należy zaznaczyć, że środki z IKE

wypłacane są tylko po przekroczeniu wieku 60 lat lub nabycia praw emerytalnych po przekroczeniu 55 roku

życia. W  celu  zachęcenia  do  oszczędzania  na  IKE  art.  4  ustawy  przewiduje  prawo  do  zwolnienia

podatkowego  w podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych18.  Takie  rozwiązanie  ma  na  celu  tworzenie

13  Emerytury i renty realizowane przez ZUS, http://www.zus.pl/files/biul0411.pdf stan na 20.05.2012 r. 
14  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych 

(Dz.U. Nr 116, poz. 1207) art. 6
15  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych 

(Dz.U. Nr 116, poz. 1207) art. 4 
16  dane  KNF, I-III kwartał 2011
17  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych Dz.U. z 2004 

r. Nr 116, poz. 1205, art. 2 pkt. 1 
18  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych Dz.U. z 2004 

http://www.zus.pl/files/biul0411.pdf%20stan%20na%2020.05.2012


bodźców  do  samodzielnego  oszczędzania  poprzez  wprowadzenia  ulg  podatkowych.  Kontrowersyjna

pozostaje kwota ulgi oraz możliwość odpisania jej od podatku dochodowego. Należy także podkreślić, że

oszczędności w IKE są zwolnione z tzw. „podatku Belki”. Ustawodawca wprowadził jednak ograniczenia

dotyczące oszczędzania tylko na jednym IKE, limit maksymalnych wpłat wynoszący 3-krotność średniego

miesięcznego  wynagrodzenia  brutto  w  skali  rocznej,  a  także  konieczność  odprowadzenia  19% podatku

dochodowego  w  przypadku  wcześniejszej  wypłaty  środków.  Obecnie  istnieje  nieco  ponad  700  tysięcy

Indywidualnych Kont Emerytalnych,  których aktywa stanowią wartość około 4 miliardów złotych. Warto

wspomnieć,  że corocznie  przybywa blisko 40 tysięcy nowych kont,  co jednak na tle  liczby wszystkich

pracujących nie nastraja optymistycznie19.

Część II  

Polski system emerytalny zmiany w czasie kryzysu po 2007 roku

Genezę obecnego kryzysu gospodarczego upatruje się w wydarzeniach rozgrywających się w latach 2006-

2007   kiedy  w  wyniku  pęknięcia  „bańki  spekulacyjnej”   na  rynku  kredytów  hipotecznych  w  Stanach

Zjednoczonych,  doszło  do  załamania  systemu  zabezpieczeń  kredytów.  Doprowadziło  do  bankructwa

banków inwestycyjnych oraz konieczności dokapitalizowania wielu amerykańskich instytucji finansowych20.

W dobie glabalizującego się świata, gdy przepływy finansowe i wzajemne powiązania gospodarek stanowią

czynnik rozwoju, negatywne zjawiska gospodarcze dotykają nawet kraje na „drugim końcu świata”. 

W 2008 roku gospodarki wielu krajów dołowały, a polski wzrost PKB zmalał do 1,4% co czyniło Polskę

„zieloną wyspą” na morzu kryzysu. W tym samym roku jednym z wiodących tematów w polskim dyskursie

medialnym była kwestia  „dokończenia reformy emerytalnej” czyli  włączenie do powszechnego systemu

funkcjonariuszy  służb  mundurowych,  górników,  sędziów i  prokuratorów,  a  także  rolników,  celem tych

zmian  miała  być  likwidacja  przywilejów  branżowych  skutkująca  obniżeniem  kosztów  funkcjonowania

systemu emerytalnego. Propozycja rządu zakładała likwidację  wcześniejszych emerytur oraz wprowadzenie

emerytur pomostowych. Konsultacje społeczne obejmowały 15 spotkań Komisji Trójstronnej ds. Społeczno

r. Nr 116, poz. 1205, art. 4
19 dane  KNF, I-III kwartał 2011
20  Anioł W., Kapitalizm globalny na zakręcie – ułomności rynku i życie na kredyt w: Księżopolski M., Rysz- Kowalczyk B., 

Żołędowski C., Polityka społeczna w kryzysie, Warszawa 2009 r. 



–  Gospodarczych  podczas,  których  strona  rządowa  prezentowała  swoje  stanowisko,  a  przedstawiciele

związków zawodowych żądali rozszerzania zakresu podmiotowego proponowanych emerytur pomostowych.

Po długich negocjacjach strony nie doszły do porozumienia, jednak projekt ustawy skierowany został do

Sejmu  RP.  Ostatecznie  ustawodawca  uchwalił,  że  emerytura  pomostowa  jest   świadczeniem,  które

przysługujące  pracownikom  wykonującym  pracę  w  szczególnych  warunkach  lub  o  szczególnym

charakterze, po spełnieniu określonych wymagań: 

- urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;

- ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15

lat;

- osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;

- ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o

emeryturach i rentach z FUS (Dz.     U. z     2004     r. Nr     39, poz.     353  ), wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet

i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;

 -  przed  dniem 1  stycznia 1999 r.  wykonywał  prace  w  szczególnych  warunkach  lub  prace  w

szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych lub art. 32 i

art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz.     U. z     2004     r. Nr     39, poz.     353  );

 -  po  dniu  31  grudnia  2008  r.  wykonywał  pracę  w  szczególnych  warunkach  lub  o  szczególnym

charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych;

- nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy21.

Jednocześnie należy podkreślić,  że prawo do świadczeń pomostowych ustaje z dniem osiągnięcia  wieku

emerytalnego22. Załącznikami do ustawy zawierają enumeratywnie wymienione 40 zawodów i 24 rodzaje

prac o szczególnym charakterze.  Wysokość świadczenia  stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem

podzielenia  podstawy  obliczenia  emerytury  przez  dalsze  trwanie  życia  w  ramach  I  filaru,  a  także  w

przypadku członków OFE jest zwiększa się przez pomnożenie wskaźnikiem korygującym23. Świadczenia

finansowane są ze składek płaconych przez pracodawców, w wysokości  1,5% podstawy wymiaru,  która

zapisywana jest w Funduszu Emerytur Pomostowych24. 

Wydaje się, że wprowadzona wówczas zmiana w systemie pomimo, sprzeciwu strony społecznej,  jest

dobrze przyjęta przez pracowników, a zaoszczędzone w ten sposób środki są dość znaczne. Warto podnieść

21  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.     U. z     2008     r. Nr     237, poz.     1656  )
22  Ibidem, art. 16
23  Ibidem,, art. 14
24  Ibidem, art. 29-32

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082371656
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040390353
http://pl.wikipedia.org/wiki/1999
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_stycznia
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040390353
http://pl.wikipedia.org/wiki/1948
http://pl.wikipedia.org/wiki/31_grudnia


w  tym  miejscu  kwestię  sprawiedliwości  systemu  emerytalnego.  Można  stwierdzić,  że  pozostawienie

możliwości  uzyskania  wcześniejszego  świadczenia  dla  wielu  grup  społecznych,  które  ze  względu  na

charakter  pracy  wiążącej  się  z  obciążeniami  dla  zdrowia,  są  uprzywilejowane  nie  narusza  zasady

sprawiedliwości  społecznej,  a jest  formą zachęty do podejmowania  danego zawodu. Przyjęcie  ustawy o

„pomostówkach” nie było jednak formą przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczego, gdyż wówczas w

Polsce nie odczuwano jeszcze jego konsekwencji. 

Realną odpowiedzią na skutki światowego kryzysu gospodarczego były zmiany wprowadzane w życie

przez rząd w 2010 i 2011 roku. W poprzedzających zmiany latach  Fundusz Rezerwy Demograficznej, który

miał być przeznaczony na przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym, został uszczuplony o

11,5  miliarda  złotych,  co  świadczy  o  krótkowzroczności  rządzących,  chcących  załatać  bieżącą  dziurę

budżetową25.  

Kryzys finansowy dał się we znaki wszystkim instytucjom finansowym w tym Otwartym Funduszom

Emerytalnym, które w latach 2000-2006 notowały wyższą stopę zwrotu z inwestycji niż ZUS. Natomiast w

2007 roku to  podmiot  państwowy osiągnął  wyższą  stopę  zwrotu  przy nadal  dodatniej  po  stronie  OFE.

Jednak kulminacją był rok 2008 gdy przy rekordowym wyniku ZUS, OFE zanotowały rekordową stratę.

Dane dotyczące stopy zwrotu OFE i ZUS prezentuje poniższy wykres:

Wykres 1. Wyniki OFE i ZUS w latach 2000-2009 

Źródło: FOR, Czy zmiany na rynku OFE Ida w dobrym kierunku, czerwiec 2010

Oddziaływanie  drugiego  filara  systemu  emerytalnego  zostało  dostrzeżone  latem  2010  roku  czego

25  Gomułka S., puls biznesu, 9.11.2011 r., 



przejawem było spotkanie Prezesa Rady Ministrów z prezesami OFE. Premier przyznał, że „wokół systemu

OFE narosło ostatnio wiele kontrowersji i krytycznych opinii”, w konsekwencji zorganizowano konferencję

pt. „Sytuacja  OFE  i  gospodarowanie  składkami  pracowniczymi  na  ubezpieczenia  emerytalne

transferowanymi do towarzystw emerytalnych”.  Wnioskami ze spotkania formułowanymi przez premiera

były:  konieczność  zwiększenia  konkurencji  pomiędzy  Funduszami,  czego  efektem  będzie  poprawienie

sytuacji  ubezpieczonych-przyszłych  emerytów,  a  także  obniżenie  prowizji  pobieranej  od  składek  i

zaprzestanie, określanej „nachalną”, akwizycji przedstawicieli OFE26.  

Temat  zmian  w  systemie  emerytalnym  powodował  duże  zainteresowanie  wielu  obywateli,  a  także

ekonomistów,  czego  wyrazem była  zorganizowana  w  Telewizji  Publicznej  debata  pomiędzy  Ministrem

Finansów Janem Vincet-Rostowskim a prof. Leszkiem Balcerowiczem, której tematem były konsekwencje

zmian  proponowanych  przez  rząd.  Minister  Finansów  jako  na  wstępie  postawił  tezę,  że  główną  wadą

systemu  jest  przekazywanie  środków  do  OFE,  które  następnie  Fundusze  inwestują  w  obligacje  skarbu

państwa, co powoduje wzrost oszczędności kosztem oprocentowania z wykupu obligacji. Taki mechanizm

generuje nadmierne zadłużenie państwa, wobec czego Minister twierdził,  że celem reformy powinno być

ograniczenie inwestowania OFE w obligacje skarbu państwa27. Z kolei L. Balcerowicz twierdził, że rządowy

projekt  zmian  jest  sposobem na  demontaż  systemu  stworzonego  w 1999  roku  i  powrotem do  systemu

repartycyjnego. L. Balcerowicz podkreślił, że system emerytalny jest ważną częścią rynku finansowego a

zabieranie z niego funduszy ograniczy inwestycje w gospodarce, co przełoży się na niższą stopę zwrotu

oszczędności i niższe świadczenia28. Silnej krytyce L. Balcerowicz poddał także funkcjonowanie ZUS, które

nie przynosząc korzyści obciąża system finansów publicznych poprzez działalność monopolistyczną i brak

mechanizmów kontroli i oceny podejmowanych decyzji29. 

Wnioskiem z debaty może być nazbyt ekonomiczny charakter kwestii poruszanych przez dyskutantów,

którzy  wydaje  się,  że  zbyt  mało  miejsca  poświęcili  konsekwencjom społecznym  jakie  wystąpią  po  jej

wprowadzeniu  zmian  w  systemie.  Należy  zastanowić  się  dlaczego  podobna  debata  z  udziałem

przedstawicieli świata nauki i polityki, ale mających inne poglądy gospodarcze nie została zorganizowana.

Zarzutem może być także fakt nie skierowania, w trakcie procesu legislacyjnego, projektu rządowej ustawy

do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 

Kolejnym  przejawem  dialogu  społecznego  i  konsultacji  z  różnymi  środowiskami  była  debata  pod

patronatem  Prezydenta  RP,  której  uczestnikami  byli  zwolennicy  i  przeciwnicy   postulatów  rządu

26  Centrum Prasowe KPRM, http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/spotkanie_premiera_z_prezesami,5206/ 
stan na 20.05.2012 r.

27  Rostowski J., OFE to nikomu niepotrzebna beczka prawie bez dna, Gazeta Wyborcza 8.02.2011 r. 
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=47&dzial=4142&id=238605&typ=news stan na 20.05.2012 r.

28  Raport FOR Czy zmiany na rynku OFE Ida w dobrym kierunku, czerwiec 2010 r. str. 14
29 Debata Rostowski – Balcerowicz, http://www.pb.pl/2394259,67536,debata-rostowski-balcerowicz-zakonczona stan na 

20.05.2012 r.

http://www.pb.pl/2394259,67536,debata-rostowski-balcerowicz-zakonczona
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=47&dzial=4142&id=238605&typ=news
http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/spotkanie_premiera_z_prezesami,5206/


dotyczących  zmniejszenia  składki  do  OFE wśród nich:  minister  finansów Jacek Rostowski,  minister  w

kancelarii  premiera  Michał  Boni,  prof.  Leszek  Balcerowicz,   Jan  Krzysztof  Bielecki  -  szef  Rady

Gospodarczej  przy  premierze,  a  także  prof.  Jerzy  Hausner,  prof.  Marek  Góra,  dr  Agnieszka  Chłoń  –

Domińczak, dr Aleksandra Wiktorow, prof. Dariusz Rosati, prof. Piotr Kuczyński.

Minister  Finansów  w  swoim  wystąpieniu  uzasadniał  potrzebę  zmian  w  systemie  ograniczających

wpływy  do  OFE  sytuacją  finansów  publicznych.  Jego  zdaniem:   "państwo  nie  pozwolić  może  na

mechanizm, który generuje tak gigantyczny dług w długim okresie"30. Taka argumentacja dobitnie pokazuje

jak  wrażliwy jest  system emerytalny  na  zmiany koniunkturalne,  które  mogą  być  bodźcem do zmian  w

systemie.  Z kolei J. Hausner, odnosząc się do propozycji rządu zwracał uwagę, że "utworzenie  w 1999 roku

OFE było  przedmiotem porozumienia  społecznego",  czyli  przyjęcia  przez wszystkie  środowiska i  grupy

społeczne nowego systemu emerytalnego. Jego zdaniem konstrukcja systemu emerytalnego nie powinna być

zmieniana,  gdyż,  jest  prawem  nabytym  przez  ubezpieczonych,  które  podlega  szczególnej  ochronie

konstytucyjnej. 

Natomiast  A. Chłoń – Domińczak, w swoim wystąpieniu podczas debaty zwróciła uwagę na fatalną

perspektywę polskiej demografii, tłumacząc, że za kilkadziesiąt lat będziemy mieli 13 milionów płacących

składki i 14 milionów pobierających świadczenia.  Istota tego wystąpienia było poszukiwanie odpowiedzi

strony rządowej na pytania dotyczące tego czy proponowany  system emerytalny będzie oferował wyższe

emerytury, czy będzie lepiej chronił przed ubóstwem emerytów oraz w jaki będą wypłacane emerytury. Z

kolei   A.  Wiktorow poruszyła  temat  dziedziczenia  świadczeń   w systemie  zabezpieczenia  społecznego.

Zdaniem autorki  instytucja  dziedziczenia  świadczeń w ramach  II-  ego filaru  systemu emerytalnego  jest

kontrowersyjna i nie jest zgodna z ideą zabezpieczenia społecznego31.   

D.  Rosati  oceniając  proponowane  przez  rząd  zmiany  podniósł  sprawę  stabilności  systemu

emerytalnego i braku prawnych gwarancji, że w przyszłości kolejny rząd nie zmieni zapisów w ZUS i znów

nie  zreformuje  sposobu  funkcjonowania  systemu.  Natomiast  P.  Kuczyński  wygłosił  podczas  debaty

przemówienie broniące propozycji rządu. Zwrócił uwagę, że idea II-ego filara systemu emerytalnego opiera

się  na  założeniu,  że  giełdy  zawsze  rosną  i  dają  zwrot  przekładający  się  na  wysokość  świadczeń

emerytalnych32.

W rezultacie prowadzonych debat i procesu ustawodawczego przyjęto, że składka przekazywana do

OFE zmaleje z 7,3% do 2,3%, a ujęte 5% zostanie zaksięgowane na subkoncie ubezpieczonego w ZUS.

Takie rozwiązanie spowoduje, że do 2020 roku potrzeby pożyczkowe państwa przeznaczane na dopłaty do

30 Debata o zmianach w systemie emerytalnym 11.03.2011 r.  http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/solidarne-spoleczenstwo-
bezpieczna-rodzina/aktualnosci/art,6,prezydent-o-zmianach-w-systemie-emerytalnym.html stan na 20.05.2012 r. 

31 Ostrowska A., wywiad z Aleksandrą Wiktorow, prezesem ZUS, Rzeczpospolita  z 22.09.2008 r. 
32 Komorowski B. http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1694,prezydent-podsumowal-debate-ws-zmian-w-

ofe.html stan na 20.05.2012 r. 

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1694,prezydent-podsumowal-debate-ws-zmian-w-ofe.html
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http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/solidarne-spoleczenstwo-bezpieczna-rodzina/aktualnosci/art,6,prezydent-o-zmianach-w-systemie-emerytalnym.html


ZUS zmaleją o 190 miliardów złotych.  Bez wątpienia takie zmiany w systemie w kontekście reformy z

1999  roku  są  krokiem  wstecz  i  prowadzą  do  likwidacji  drugiego  (kapitałowego)  filara  systemu

emerytalnego. Warto też podkreślić istotę powiązań między konstrukcją systemu emerytalnego a finansami

publicznymi,  a  co za tym idzie  przypomnieć,  że system emerytalny ma służyć  zabezpieczeniu  skutków

ryzyka starości, a traktowanie go jako zbędnego wydatku z punktu widzenia badacza polityki społecznej

powinno być potępione. 

Ustawa wprowadzająca zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych zakładała  także wprowadzenie

nowego  funduszu  emerytalnego  nazwanego  dobrowolnym33.  Celem  funkcjonowania  Dobrowolnego

Funduszu Emerytalnego jest prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego, lub Indywidualnego Konta

Zabezpieczenia Emerytalnego,  na których mają być  gromadzone środki na wypłatę  emerytur  z III filara

systemu. Dobrowolny Fundusz Emerytalny tak jak Otwarty Fundusz Emerytalny może być tworzony przez

Powszechne  Towarzystwa  Emerytalne  i  tak  samo  jak  OFE  podlega  ograniczeniom  w  inwestowaniu

środków,   jednak  w  odróżnieniu  od  OFE  uczestnictwo  w  nim  nie  jest  dla  nikogo  obowiązkowe  i

charakteryzuje  się  większą  swobodą.  Warto  także  zauważyć,  że  ustawodawca  rozszerzył  możliwości

inwestycyjne  OFE  34.  Ważnym  jest  także  wprowadzony  w  nowelizacji ustawy  o  organizacji  i

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w art.  92 zakaz akwizycji  na rzecz OFE i zabrania „oferowania

dodatkowych  korzyści  materialnych  z  tytułu  członkostwa  w  otwartym  funduszu”35.  Inną   zmianą

wprowadzoną w 2011 roku jest ograniczenie wydatków związanych z działalnością reklamową Funduszy,

będące pokłosiem obniżenia maksymalnej prowizji pobieranej przez PTE do 3,5% składki. 

Jeszcze inną zmianą jest powołanie do życia Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego,

jako instytucji III- ego filara systemu. Warto w tym miejscu nie tylko scharakteryzować IKZE, ale także

porównać je  z  już istniejącymi  IKE.  W odróżnieniu  do IKE,  gdzie  składka ograniczona  jest  do kwoty

ustalanej  corocznie przez Ministerstwo Pracy i Polityki  Społecznej, w 2012 roku jest to nieco ponad 10

tysięcy złotych , a od  składki nie przysługuje ulga w podatku PIT. Bezpośrednią zachętą IKZE miała być

możliwość odliczenia od podatku dochodowego wpłat na IKZE, których wysokość ustawowo ograniczona

został do wysokości 4% rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, co w

2012 roku jest równe nieco ponad 4 tysiącom złotych. Z kolei w chwili wypłaty zgromadzonych na IKZE

środków nastąpi obciążenie ich podatkiem dochodowym, co nie będzie miało miejsca w przypadku IKE.

Wypłata środków z IKZE będzie możliwa tylko w dwóch przypadkach: ukończenie 65 roku życia, lub w

przypadku śmierci ubezpieczonego na wniosek osoby uprawnionej, natomiast środki zgromadzone na IKE

33Ustawa z dnia 25.03.2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu 
ubezpieczeń społecznych   art. 4 ust. 1 pkt. 2
34  Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz. U. z 

2004 r. Nr 159, poz.  1667  art. 143 ust. 5 
35  Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz.  1667 

art. 92
2004 r. Nr 159, poz.  1667  art. 92



można wcześniej wycofać, jednak wiąże się to z koniecznością zapłacenia podatku dochodowego. Istotnym

elementem IKZE jest także objęcie zakresem podmiotowy także osoby prowadzące działalność gospodarczą,

dla których oszczędzanie w ramach III –ego filaru będzie efektywnym sposobem oszczędzania36. 

Z kolei  T. Szumlicz analizując zmiany w III-im filarze,  stwierdził,  że „jeżeli  państwo nie jest w

stanie zapewnić swoim obywatelom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa socjalnego to nie powinno

opodatkowywać wydatków ponoszonych przez gospodarstwa domowe na ten cel”, takie podejście uderza w

fundament  III-ego  filara  systemu,  który  od  jego  utworzenia  był  obciążony  podatkami.  Jednak  myśl

przewodnia T. Szumlicza wydaję się być w pełni słuszna i oddająca „ducha polityki społecznej”, dlatego

warto postulować de lege ferenda całkowite zwolnienie z podatków oszczędności gromadzonych w III-im

filarze. Kontrowersje budzi wprowadzenie IKZE równolegle do nadal funkcjonujących IKE, , co zauważa R.

Pacud, podnoszący, że IKZE miały być skierowane do najbiedniejszych, jednak prawna konstrukcja kont nie

stwarza zachęty do oszczędzania dla osób najniżej sytuowanych37.

Ostatnią reformą w systemie emerytalnym jest zmiana sposobu waloryzowania wysokości świadczeń

wprowadzona od marca 2012 roku, która w odróżnieniu od „starej” metody waloryzowania świadczeń różni

się kwotowym ustalaniem wartości o jaką zmieni się wysokość świadczenia. Ustalona przez Radę Ministrów

wysokość w 2012 roku sięga 70 złote, oznacz to, że każdy świadczeniobiorca otrzyma 70 złote więcej. Rząd

zastrzega sobie jednak, że w kolejnych latach powróci do waloryzacji w oparciu o inflację. 

Po  wyborach  parlamentarnych  jesienią  2011  roku  premier  w  expose  zapowiedział  zrównanie  i

podniesienie  wieku  emerytalnego  do  67  lat  dla  kobiet  i  mężczyzn.  Proponowane  zmiany  były  szeroko

obecne  w  debacie  publicznej  i  pobudziły  wiele  środowisk  do  wyartykułowania  swojego  stanowiska  w

sprawie. Rządowy projekt ustawy zakładał wydłużenie wieku emerytalnego kobiet z 60 do 67 lat do 2040

roku oraz mężczyzn z 65 do 67 do 2020 roku38. Wprowadzenie postulowanych przez rząd zmian przyczyni

się do znaczącego podniesienia wysokości otrzymywanych świadczeń. Z rządowych wyliczeń wynika, że

średnia  wysokość  świadczenia  emerytki  w  2040  roku  wyniesie  3411  złotych  miesięcznie,  co  będzie

wzrostem o 65% w porównaniu gdyby zmian nie wprowadzono. Z kolei średnie świadczenia emeryta będzie

wyższe i będzie wynosiło 3513 złotych miesięcznie i dzięki reformie wzrośnie o 20%. 

Z kolei największa partia opozycyjna sprzeciwiając się propozycjom rządu postulowała możliwość

wyboru formy oszczędzania przez ubezpieczonych (tylko I, lub I i II filar) oraz elastyczny wiek emerytalny

związany z wykonywaną pracą. Prawo i Sprawiedliwość proponowało nie wprowadzanie pochopnie zmian

w systemie emerytalnym bez wcześniejszego dostosowania innych polityk do odpowiednich standardów.

36  W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. nr 116, poz. 1205) art. 12. 
37  Pacud R., Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, Praca i Zabezpieczenie społeczne 11/2011 r. 
38  Rządowy projekt reformy emerytalnej, http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/A043D3F6098D6431C12579E60068CD0F/

%24File/329.pdf  stan na 20.05.2012 r. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/A043D3F6098D6431C12579E60068CD0F/$File/329.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/A043D3F6098D6431C12579E60068CD0F/$File/329.pdf


Zwracano  uwagę  na  możliwe  trudności  z  utrzymaniem  czy  znalezieniem  pracy  przez  osoby  60+,

podnoszono kwestię dokształcania najstarszych pracowników, wzrostu kosztów opieki zdrowotnej i kosztów

medycyny pracy,  a także aspektów społecznych związanych z pełnieniem ról babci i dziadka. Wyrazem

sprzeciwu była manifestacja przechodząca ulicami stolicy zorganizowana przed decyzją rządu o skierowaniu

projektu do Sejmu RP. Trzecia co do wielkości partia „Ruch Palikota” w parlamencie przyznawała rację

rządzącym i deklarowała poparcie dla podniesienia i zrównania wieku emerytalnego. Z kolei Sojusz Lewicy

Demokratycznej  nie  zgadzając  się  na  podniesienie  wieku emerytalnego  zapowiedział  złożenie  własnego

wniosku o referendum oraz upomnienie się o sprawy pracownicze podczas manifestacji 1. maja.

Kwestia  zrównania i  podniesienia  wieku emerytalnego została  dostrzeżona przez  Prezydenta  RP,

który w połowie marca gościł w Pałacu Prezydenckim dyskutantów w rzeczonej sprawie. Podczas debaty

Prezydent twierdził, że proponowane zmiany są nieuchronne i są odpowiedzią na wyzwania czasów. Obecny

podczas debaty Minister Pracy i Polityki Społecznej zwracał uwagę na kwestie związane z koniecznością

dostosowania  rynku  pracy  do  potrzeb  osób  50+,  z  kolei  szef  Rady  Gospodarczej  przy  Premierze  Jan

Krzysztof Bielecki argumentując postulat rządu przytaczał dane demograficzne mówiące o wzroście liczby

osób starszych39.

 Rządowa propozycja dłuższej pracy i późniejszej emerytury, a także brak rzeczywistych konsultacji

społecznych wywołał sprzeciw związkowców z NSZZ „Solidarność”, którzy złożyli  do sejmu wniosek o

przeprowadzenie  ogólnopolskiego  referendum w sprawie  podniesienia  wieku emerytalnego  podpisanych

przez  ponad  2  miliony  osób,  „tak  kluczowych  zmian  nie  wolno  wprowadzać  w  trybie  pilnym  bez

wcześniejszych konsultacji społecznych”40. Jednak pod koniec marca wniosek w Sejmie został przez posłów

odrzucony w pierwszym czytaniu.  Wśród propozycji  związkowców znalazły się postulaty o zwiększaniu

„funduszu emerytalnego” poprzez zwiększanie liczby pracujących oraz ujednolicenie sposobu wnoszenia

składki do systemu poprzez oskładkowanie” w jednakowy sposób umów cywilnoprawnych i działalności

gospodarczej41. 

Nie  było  zgody  również  w  samej  koalicji  rządzącej.  Koalicyjny  PSL  postulował  początkowo

możliwość  wcześniejszych  emerytur  dla  kobiet  uzależnionych  od  liczby  posiadanych  dzieci.  Następnie

postulat  ten  zmieniono  na  możliwość  dopłacania  do  kapitału  emerytalnego  matek  części  środków

przeznaczonych  na  późniejsze  świadczenie.  Ostatecznie  po  negocjacjach  koalicyjnych  projekt  rządowy

przekazany  do  Sejmu  RP  i  przyjęty  przez  Sejm  zawiera  postulat  zrównania  i  wydłużenia  wieku

emerytalnego do 67 lat, ale przewiduje „emerytury częściowe”, nie włączając do systemu powszechnego

rolników. Proponowana emerytura częściowa będzie stanowiła 50% należnego świadczenia  

39  Debata: „Zmiany w systemie emerytalnym są nieuchronne”, http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/solidarne-spoleczenstwo-
bezpieczna-rodzina/aktualnosci/art,15,zmiany-w-systemie-emerytalnym-sa-nieuchronne.html  stan na 20.05. 2012 r. 

40  Stanowisko Komisji Krajowej Solidarności ws. zapowiadanych zmian podniesienia wieku emerytalnego, Katowice 2011, 
41  Stanowisko Komisji Krajowej Solidarności ws zapowiadanych zmian podniesienia wieku emerytalnego, Katowice 2011,

http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/solidarne-spoleczenstwo-bezpieczna-rodzina/aktualnosci/art,15,zmiany-w-systemie-emerytalnym-sa-nieuchronne.html
http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/solidarne-spoleczenstwo-bezpieczna-rodzina/aktualnosci/art,15,zmiany-w-systemie-emerytalnym-sa-nieuchronne.html


Część III 

Rządowe propozycje zmian  w 2013 roku

Otwarte Fundusze Emerytalne zostały powołane do gromadzenia i pomnażania środków finansowych

przeznaczonych  na  świadczenia  emerytalne  obowiązkowo  dla  osób  urodzonych  po  1969  roku  oraz

dobrowolnie dla osób urodzonych po 1949 roku. W wyniku zmian po 14 latach istnienia w polskim systemie

emerytalnym miesięczna składka wynosi 2,8% podstawy wymiaru i ma być zwiększona do 2017 do 3,5%.

Czy tak się jednak stanie i czy do tego czasu OFE będą nadal funkcjonowały pozostaje przedmiotem debaty

publicznej  zapoczątkowanej  przez  rząd  postulujący  przeniesienie  części  obligacyjnej  OFE do Funduszu

Ubezpieczeń  Społecznych  na  indywidualne  konta  ubezpieczonych?  Rozwiązanie  to  zakłada  likwidację

obligacyjnej  części  OFE.  W  zarząd  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  przekazana  ma  zostać  51,5%

aktywów zgromadzonych  w OFE, znajdujących  się  głównie  pod postacią  obligacji  państwowych,  które

zostałyby umorzone, a pochodzące z nich środki trafiłyby na indywidualne subkonta w ZUS. Rząd zakłada

jednocześnie,  że wysokość  składki  przekazywanej  do OFE zostałaby zwiększona do 2,92%, a  fundusze

mogłyby inwestować gromadzone środki w akcje. 

Inny rozważany przez rząd aspekt projektu zmian zakłada, że  każdy ubezpieczony będzie miał wybór

czy  zostać  w  OFE  czy  przenieść  cała  składkę  do  ZUS.  Jednak  na  10  lat  przed  osiągnięciem  wieku

emerytalnego  ma  następować  stopniowe  przenoszenie  aktywów  zgromadzonych  w  OFE  do  ZUS  przy

pomocy  suwaka  bezpieczeństwa  ograniczającego  ryzyko  wahań  koniunkturalnych  wpływających  na

wysokość zgromadzonych środków.  

Jednocześnie proponowane jest aby wypłatą  świadczeń emerytalnych zajmował się ZUS, co oznacza

rezygnację z powołania „zakładów emerytalnych”, które w zamyśle ustawy z 1999 roku miały zajmować się

ustalaniem  prawa  do  świadczenia  i  jego  wypłaty42.  Wydaje  się,  że  rozwiązanie  to  zyskało  wielu

zwolenników, gdyż tworzenie nowych instytucji i konieczność zatrudniania nowych urzędników do obsługi

systemu mogłoby być dodatkowym obciążeniem finansowym systemu. Należy jednak zaznaczyć, że nowe

obowiązki  ZUS  związane  z  wypłatą  świadczeń  mogą  wymusić  wzrost  zatrudnienia,  przy  czym  pewne

zadania będą mogły być realizowane w dotychczasowy sposób bez ryzyka nakładania się kompetencji.   

Kolejna propozycja rządu ma na celu obniżenie kosztów prowadzenia działalności OFE i wymuszenie

oszczędności. Bowiem obniżenie możliwej prowizji z obecnych 3,5% do 1,75% składki odprowadzanej do

OFE oznacza, że przychody PTE z tego tytułu mogą spaść prawie o połowę (w stosunku rok do roku przy

42 Propozycje zmian w systemie emerytalnym, https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/reforma-ofe-czesc-
obligacyjna-w-zus-czesc-akcyjna-w-ofe-dobrowolnosc-ofe.html  stan na 21.11.2013 r. 

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/reforma-ofe-czesc-obligacyjna-w-zus-czesc-akcyjna-w-ofe-dobrowolnosc-ofe.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/reforma-ofe-czesc-obligacyjna-w-zus-czesc-akcyjna-w-ofe-dobrowolnosc-ofe.html


niskim  poziomie  inflacji).  Warto  w  tym  miejsce  nadmienić,  że  w  1999  roku  rozważano  prowizję  na

poziomie powyżej  10%. Ostatecznie do 2004 roku wynosiła między 5% a 10%, by w latach 2004-2008

wynosić  maksymalnie  7%  i  zostać  obniżoną pod 208 do maksymalnie3,5%.  Ciekawym aspektem jest

polityka  PTE, które mimo możliwości  konkurowania wysokością  prowizji  nie  zdecydowały się na takie

posunięcia (tylko jedno PTE zdecydowało się obniżyć prowizję z 7% do 6,5%)43.    

Zdaniem E.  Chojnej  –  Duch dzięki  tym zmianom dług publiczny ma zostać  ograniczony do 47,5%

(według  standardu  ESA)  wobec  blisko  56%,  w  przypadku  nie  wprowadzenia  reformy.  Jednocześnie

umorzenie obligacji zgromadzonych przez OFE ma doprowadzić do konsolidacji obligacji samorządowych i

infrastrukturalnych  Krajowego  Funduszu  Drogowego,  co  spowoduje  obniżenie  kosztów  obsługi  długu

publicznego i zrównoważy ubytek składek w ZUS44. 

W opinii  R.  Piotrowskiego proponowane przez rząd zmiany „są zgodne z zawartymi  w Konstytucji

gwarancjami, wyrażonymi w szczególności przez zasadę demokratycznego państwa prawnego oraz zasadę

bezpieczeństwa  prawnego  i  pewności  prawa”45.  Zdaniem autora  opinii  przeniesienie  części  obligacyjnej

OFE, która wynika z dysfunkcjonalności systemu związane jest z zasadą racjonalności polityki  państwa,

która  ma  także  odzwierciedlenie  w zasadzie  demokratycznego  państwa  prawnego  oraz  związane  jest  z

wyższym interesem społecznym.

Z kolei M. Wierzbowski stwierdza, że „przekazanie przez ZUS skarbowych papierów wartościowych do

nabycia  Skarbowi  Państwa  w zamian  za  zobowiązanie  gwarantujące  wypłatę   ubezpieczonemu  z  FUS

świadczenia  emerytalnego  odpowiadającego  zewidencjonowanej  na  jego  subkoncie  zwaloryzowanej

wartości aktywów” jest zgodne z zasadami określonymi w Konstytucji RP, wskazuje przy tym, że członek

OFE nie jest właścicielem składek ani aktywów nabywanych przez Fundusze46. Jednocześnie autor zastrzega

brak  zgodności  z  ustawą  zasadniczą  kwestii  umarzaniu  przekazanych  przez  ZUS  obligacji  Skarbowi

Państwa,  gdyż  jest  ono oparte  na założeniu  wykorzystania  jako świadczenia  ekwiwalentnego względem

otrzymania  przez  Skarb  Państwa  gwarancji   o  charakterze  og6lnym  co  obniża  bezpieczeństwo

gromadzonych środków. Autor dopuszcza jednak trzeci wariant zmian polegający na przekazaniu przez ZUS

43 Emerytury i renty realizowane przez ZUS, http://www.zus.pl/files/biul0411.pdf      stan na 21.11.2013 r. 
44 Chojna – Duch E., opinia prawna w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad 

wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-
wszystkie/ubezpieczenia-spoleczne/art,6478,opinie-prawne-nt-zmian-w-ofe.html  stan na 21.11.2013 r. 

45 Piotrowski R., Opinia o zgodności z Konstytucją RP- w świetle orzeczń TK – rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw w  
związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, 
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/ubezpieczenia-spoleczne/art,6478,opinie-prawne-nt-zmian-w-ofe.html  stan na
21.11.2013 r. 

46

Wierzbowski M., Opinia prawna w przedmiocie charakteru środków stanowiących aktywa Otwartych Funduszy Emerytalnych 
oraz oceny przeniesienia do Zakladu Ubezpieczeń Społecznych tych środków z punktu widzenia zgodności proponowanych 
zmian z Konstytucja RPhttp://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/ubezpieczenia-spoleczne/art,6478,opinie-prawne-nt-
zmian-w-ofe.html  stan na 21.11.2013 r. 

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/ubezpieczenia-spoleczne/art,6478,opinie-prawne-nt-zmian-w-ofe.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/ubezpieczenia-spoleczne/art,6478,opinie-prawne-nt-zmian-w-ofe.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/ubezpieczenia-spoleczne/art,6478,opinie-prawne-nt-zmian-w-ofe.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/ubezpieczenia-spoleczne/art,6478,opinie-prawne-nt-zmian-w-ofe.html
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skarbowych  papierów wartościowych  do  Funduszu  Rezerwy Demograficznej  oraz  pozostawieniu  ich  w

Funduszu do terminu wykupu,  wówczas zgromadzone środki z odsetek i  wykupu skarbowych papierów

wartościowych przekazane byłyby do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Reforma systemu emerytalnego z 1999 roku stała pod hasłem „bezpieczeństwo dzięki różnorodności” jej

celem  była  dywersyfikacja  źródeł  wypłaty  świadczeń.  Wśród  jej  krytyków  pojawiają  się  głosy  o

nieświadomości  ubezpieczonych  włączanych  do  systemu,  zbyt  wysokiej  prowizji  Powszechnych

Towarzystw Emerytalnych prowadzących OFE czy też nie jasnej roli Banku Światowego i innych instytucji

finansowych w tworzeniu systemu i przejmowaniu oszczędności ubezpieczonych47. 

Proponowane zmiany okraszone są hasłem bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu odnoszącym się do

zrównoważenia finansów publicznych poprzez jednorazowy zastrzyk finansowy dla ZUS co ma zmniejszyć

dług publiczny oraz obniżyć część dofinansowania FUS ze środków budżetu państwa w 2014 roku. 

W rzeczywistości zapomina się o istocie ubezpieczenia emerytalnego. Fakt, iż zmiany procedowanie są

w sejmowej Komisji Finansów Publicznych, a nie w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, a także brak

szerszego odniesienia  do  zabezpieczenia  społecznego  powoduje,  że  zmiany  są  oceniane  jako ratowanie

finansów publicznych.  Być  może  konieczne  i  kluczowe  dla  obecnej  sytuacji,  jednak  krótkowzroczne  i

narażone na negatywną ocenę z perspektywy czasu. 

Wyzwania i postulaty zmian

Podsumowując zmiany wprowadzone po 2007 roku należy zauważyć trzy fazy wprowadzania reformy.

Pierwsza  faza  wiąże  się  z  likwidacją  wcześniejszych  emerytur,  wprowadzeniem  „pomostówek”  oraz

obniżeniem  części  składki  wpływającej  do  OFE.  Druga  faza  obejmuje  wprowadzenie  Dobrowolnych

Funduszy  Emerytalnych,  Indywidualnych  Kont  Zabezpieczenia  Emerytalnego,  a  także  waloryzacji

kwotowej.  Trzecią  fazą  zmian  jest  zrównanie  i  podniesie  wieku  emerytalnego  kobiet  i  mężczyzn.

Rozważając kwestię zrównania i podniesienia  wieku emerytalnego należy odwołać się do uwarunkowań

polskiego systemu  emerytalnego,  który  w wyniku  swoich  zaszłości  historycznych  wygenerował  i  nadal

przyczynia  się do zwiększania długu publicznego. Z uwagi na wielość powiązań i oddziaływań systemu

emerytalnego, każda jego zmiana musi być przemyślana, a potencjalne ryzyka z nią związane powinny być

zabezpieczone. Istotne wydają się być postulaty NSZZ „Solidarność” mówiące o konieczności uszczelniania

systemu  emerytalnego  oraz  objęcia  nim  jak  największej  liczby  aktywnych  zawodowo,  a  w  wyniku

zwiększenia  liczby  osób  pracujących  nastąpi  zwiększenie  wartości  środków  wpływających  do  systemu

emerytalnego  co  zmniejszy  konieczność  nakładów państwowego budżetu.  Wartą  rozważenia  jest   także

47 Oręziak L., Waszkiewicz A., Co dalej z OFE? – informacja o konferencji, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej 
nr 28/2010 



propozycja  wprowadzenia  elastycznego  wieku  emerytalnego,  wówczas  to  od  decyzji  ubezpieczonego

zależeć  będzie  wysokość  świadczenia  i  wiek  rozpoczęcia  jego  pobierania.  W  dyskusji  nad  systemem

emerytalnym warto także podnieść kwestię dodatkowego, dobrowolnego sposobu oszczędzania na przyszłą

emeryturę.  Konieczna  jest  także  lepsza  edukacja  ubezpieczonych  w  kwestii  sposobów  i  możliwości

oszczędzania,  warto  także  możliwie  szeroko  włączać  uczestników  funduszy  w  proces  decydowanie  i

zarządzania funduszami.

Społeczne konsekwencje zmian w systemie  emerytalnym są trudne do przewidzenia,  nikt  nie  jest  w

stanie  przewidzieć  jaka  będzie  rzeczywista  wysokość  świadczeń  w  chwili  przejścia  na  emeryturę.  Do

rozwiązania pozostaje nadal kwestia podmiotu wypłacającego świadczenia z II filaru, być może najlepszym

rozwiązaniem będzie  przeniesienie  środków w chwili  przejścia  na emeryturę  z  drugiego filara  do FUS.

Uwagę  należy  także  poświęcić  niestabilności  systemu  oraz  demontażowi  reformy  z  1999  roku,

odbywającemu się poprzez obniżenie wpływów do OFE. W literaturze często zwraca się także uwagę na

kwestię dziedziczenia jako wadę systemu, przychylając się do tej opinii, należy podkreślić, że zebrane środki

mają służyć zapewnieniu dochodu na starość dla jednostki, która nie będzie mogła sama się utrzymywać, nie

zaś dla jej zstępnych, którzy by po niej dziedziczyli. Eksperci często podkreślają także konieczność lepszego

powiązania  systemu  rentowego  i  emerytalnego  w  celu  zoptymalizowania  liczby  świadczeniobiorców,

postulat ten jednak nie jest realizowany obecnie przez ustawodawcę. Ważnym z punktu widzenia systemu

procesem jest  drenowanie  Funduszu  Rezerwy Demograficznej,  a  także  ograniczanie  działalności  II-ego

filara systemu pod pozorem konieczności ratowania obecnego stanu finansów publicznych. Oznacza to, że w

na skutek zmian będących odpowiedzią na kryzys  2008 roku mamy do czynienia w Polsce z procesem

zwiększania  roli  I-ego  filara  i  zwiększaniem  jego  roli  w  systemie  kosztem  II-ego  filara  systemu  oraz

przenoszeniem odpowiedzialność na jednostki poprzez wolę zwiększania roli III-ego filara systemu. 

Etapy demontażu II filara systemu emerytalnego

1. ograniczenie składki przekazywanej do OFE  - 2008 r. 

2. ograniczenie prowizji OFE  - 2008 r. 

3. ograniczenie możliwości inwestowania w obligacje – 2013 r. 

4. przeniesienie części obligacyjnej OFE do ZUS – 2013 r. 

5. przeniesienie część akcyjnej OFE do ZUS - ??



Jednocześnie demontaż II-ego filara systemu emerytalnego spowoduje dalsze

odchodzenie  od  założeń  reformy  z  1999  roku,  zmniejszanie  poziomu

dywersyfikacji  źródeł  świadczenia  emerytalnego,  a  także  przeniesienie

oczekiwań  na  Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych.  Wydaje  się,  że  kolejnym

krokiem  po  przeniesieniu  części  obligacyjnej  OFE  do  ZUS  będzie

ograniczanie,  lub  całkowite  przeniesienie  części  akcyjnej  do  podmiotu

publicznego co będzie oznaczać koniec II filara według obecnych klasyfikacji.

Jednocześnie  może  być  to  szansa  na  uporządkowanie  polskiego  systemu

emerytalnego według standardów dominujących w innych krajach. Pojawi się

wówczas  miejsce  na  Pracownicze  Programy  Emerytalne,  które  będą  miały

szanse  stać  się  pełnoprawną  i  bardziej  docenianą  instytucją  zabezpieczenia

społecznego w Polsce. 

Wnioski:

-  projektowana  zmiana  ma  na  celu  ograniczenie  długu  publicznego,  jest

kolejnym etapem demontażu II filara systemu emerytalnego i nie uwzględnia

długookresowych aspektów funkcjonowania systemu

-  likwidacja  II  filara  systemu  emerytalnego  otworzy  możliwość  szerszego

zaistnienia Pracowniczych Programów Emerytalnych, które będą miały więcej

miejsca  w  dyskursie  publicznym  a  co  za  tym  większą  szansę  na  zyskanie

popularności i powszechności uczestnictwa.  Przyniesie to korzyści zarówno

dla  budżetu  państwa  jak  i  dla  ubezpieczonych,  którzy  zyskają  dodatkowe

źródło świadczenia emerytalnego

- wobec wybiórczego postrzegania II filaru systemu emerytalnego oraz braku

spójnej koncepcji postuluje się powołanie grupy mającej na celu opracowanie

założeń paktu społecznego w sprawie zmian demograficznych i zabezpieczenia

społecznego

- wobec negatywnych  prognoz demograficznych,  gdy w 2060 roku ludność

Polski  spadnie  poniżej  33  mln,  z  czego  ponad  1/3  stanowić  będą  ludzie

powyżej  65  roku  życia  należy  zwiększyć  ochronę  rodziny  oraz  umożliwić

młodym ludziom łatwiejszy start w dorosłe życie

- wobec słabości dobrowolnej części systemu emerytalnego należy zwiększać

poziom świadomości  społecznej  oraz  motywować  do uczestnictwa w III-im



flarze systemu
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