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Kwestia zabezpieczenia na starość stanowi, 
obok powiązanej z nią demografii, jeden z naj-
ważniejszych i najtrudniejszych problemów 
współczesnej i przyszłej Polski. W mijającym trzy-

dziestoleciu III Rzeczypospolitej pojawiło się wiele 
pomysłów i rozwiązań mających ten problem jeśli 
nie rozwiązać, to przynajmniej złagodzić czy od-

sunąć w czasie.
Zachęcam do lektury niniejszego raportu, 

w którym staraliśmy się podsumować wszelkie 
opcje, szanse i zagrożenia dla gromadzenia ka-

pitału na jesień życia. Opisaliśmy także systemy 
emerytalne kilku krajów, których rozwiązania, na-

szym zdaniem, mogłyby być inspirujące dla archi-
tektów rodzimego modelu.

Oprócz relatywnie niskiej zamożności naszego 
społeczeństwa i skromnych kwot skumulowanych 
w filarach emerytalnych ważną cechą polskich re-

aliów jest niewielka świadomość możliwości bu-

dowania kapitału, a także ograniczone zaufanie do 
państwa spowodowane niestabilną polityką po-

przednich rządów, w szczególności w kwestii OFE.

Zatem przed obecną i następnymi ekipami stoi 
zadanie nie tylko tworzenia nowych możliwości, 
lecz także edukowania Polaków i przywracania 
im wiary w stabilność i sprawiedliwość syste-

mu. Pierwsze kroki zostały poczynione poprzez 
uporządkowanie potrzebnych informacji na spe-

cjalnym portalu, gdzie w przystępny sposób opi-
sano mechanizmy systemu, udostępniono kalku-

lator emerytalny oraz inne narzędzie do symulacji. 
Rządzący wyciągnęli również wnioski ze spadku 
zaufania obywateli do oszczędzania po manipu-

lacjach z OFE, gwarantując w nowo powstałym 
programie PPK, że oszczędności w nim zgroma-

dzone będą całkowicie prywatne. Należą one wy-

łącznie do uczestnika programu i podlegają dzie-

dziczeniu, ale przed nami jeszcze długa droga.
Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie choć 

w najmniejszym stopniu pomoże pójść w dobrym 
kierunku.

Zapraszamy do lektury. 

�Marek Wróbel 
Prezes Zarządu  
Fundacji Republikańskiej

WSTĘP
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W wysokorozwiniętych krajach Euro-

py od początku lat 60. ubiegłego wieku 
zachodzą procesy demograficzne, które 
składają się na zjawisko nazywane dru-

gim przejściem demograficznym. Wiąże 
się ono m.in. ze spadkiem liczby mał-
żeństw oraz urodzeń, wzrostem średnie-

go wieku tworzenia związków i rodzenia 
dzieci, wzrostem liczby związków nie-

formalnych i rozwodów oraz z wydłu-

żeniem życia i ze spadkiem umieralno-

ści1. Od lat 90. XX w. obserwowane jest 
również w krajach Europy Środkowo- 

-Wschodniej.

Skutki? Coraz mniej ludzi w  kolejnych 
generacjach, pojawia się także problem 
z  zastępowalnością pokoleń. Społe-
czeństwa się starzeją, co burzy prawi-
dłowe relacje między grupami w wieku 
przedprodukcyjnym i  produkcyjnym 
a tymi w wieku poprodukcyjnym2. Ma-

lejąca liczba osób pracujących musi 
utrzymywać rosnącą populację senio-
rów. 

W sferze ekonomicznej z powodu za-

chodzących procesów demograficznych 
mamy do czynienia m.in. ze wzrostem 
obciążeń finansowych, z ubytkiem rąk do 
pracy i ze zmianami w podziale dochodu 
narodowego. W sferze społecznej drugie 
przejście demograficzne odbija się choć-

by na systemach ochrony zdrowia, edu-

kacji i zabezpieczeń społecznych3.
Niniejszy raport ma na celu prezen-

tację i analizę sposobów zapewnienia 
komfortu finansowego Polakom, którzy 
myślą o swojej przyszłości w wieku po-

produkcyjnym. Autorzy pokazują, że do-

brze zaplanowana jesień życia nie musi 
być czasem ograniczeń, poświęceń ani 
wyrzeczeń. Może być okresem spełnio-

nych aspiracji, twórczych celów i życio-

wego zadowolenia.

ROZDZIAŁ 2
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2.1. REKOMENDACJE
Niniejszy raport, na podstawie doko-

nanych w nim analiz, uznaje za pilne na-

stępujące działania:

PROMOCJĘ DODATKOWEGO 
ZABEZPIECZENIA NA CZAS 
EMERYTURY JAKO 
KONIECZNOŚCI WYNIKAJĄCEJ 
Z PRZEWIDYWANEGO 
NISKIEGO ŚWIADCZENIA 
OTRZYMYWANEGO 
NA EMERYTURZE

Polska jest państwem o relatywnie 
niskich dochodach, a gospodarstwa 
domowe mają trudności z oszczędza-

niem. Sytuacja demograficzna oraz pro-

gnozy dotyczące wysokości przyszłych 
świadczeń emerytalnych prowadzą do 
konkluzji o konieczności dodatkowego 
oszczędzania na czas emerytury.

PROMOCJĘ PRACOWNICZYCH 
PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK) 
JAKO ROZWIĄZANIA 
NAJBARDZIEJ PRZYSTĘPNEGO 
DLA PRACOWNIKA

Małe doświadczenie z dodatko-

wymi formami zabezpieczeń emery-

talnych oraz niska społeczna ocena 
OFE powodują, że Polacy niechętnie 
powierzają państwu swoje oszczęd-

ności. Dlatego szczególnie ważna jest 
promocja nowych form odkładania 
na emeryturę, takich jak PPK. Ustawa 
o PPK przewiduje, że pracownicy au-

tomatycznie (poza szczególnymi wy-

jątkami) stają się uczestnikami tego 
programu. Udział w PPK jest dobro-

wolny, każdy pracownik może złożyć 
deklarację rezygnacji z programu. Aby 
uniknąć odpływu pracowników z pro-

gramu, należy w jego promocji pod-

kreślać gwarancję własności ulokowa-

nych w PPK pieniędzy oraz to, że nie 
jest on kolejną reformą emerytalną, ale 
trójstronnym programem pozwalają-

cym na bezpieczne i korzystne groma-

dzenie oszczędności. 

DIALOG Z ORGANIZACJAMI 
PRACODAWCÓW 
I PRACOWNIKÓW 
DOTYCZĄCY PPK I PPE

Konieczny jest dialog z organizacjami 
zarówno pracowników, jak i pracodaw-

ców. Należy wyposażyć je w wiedzę nie-

zbędną do wyboru najkorzystniejszego 
towarzystwa finansowego, pokazać ko-

rzyści, przedstawić dobre praktyki oraz 
zbudować świadomość celowości do-

datkowych programów emerytalnych.

EDUKACJĘ EKONOMICZNĄ 
I FINANSOWĄ POLAKÓW, 
ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM 
BUDOWANIA BUDŻETU 
DOMOWEGO 
ORAZ ZABEZPIECZENIA 
NA CZAS EMERYTURY

Polakom brakuje edukacji w zakre-

sie zarządzania budżetami domowymi 
oraz tworzenia rezerw emerytalnych. 
Znaczna część nie posiada oszczędności 
i spodziewa się obniżenia  przychodów 
po przejściu na emeryturę, nie podej-
muje jednak stosownych działań zapo-

biegawczych. Edukacja ekonomiczna 
jest głównym czynnikiem decydującym 
o rozpoczęciu oszczędzania i przystą-

pieniu m.in. do takich programów jak 
PPK, PPE, IKE czy IKZE. 

PROMOCJĘ 
PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH 
W IKE ORAZ IKZE

Wśród Polaków panuje przekona-

nie, że system emerytalny jest zmienny 
i mało przejrzysty, co skutkuje brakiem 
zainteresowania takimi propozycjami 
jak IKE czy IKZE i odkładaniem decyzji 
o rozpoczęciu oszczędzania. Niezbęd-

na jest szeroko zakrojona kampania 
informacyjna upraszczająca zawiłości 
oraz przekonująca do systematycz-

ności i odpowiedzialności za własną 
przyszłość.

ROZDZIAŁ 2
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OCHRONĘ I EDUKACJĘ 
SENIORÓW W ZAKRESIE 
GOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCIAMI

Zaciąganie zobowiązań w związku 
z posiadaniem nieruchomości to sto-

sunkowo nowe rozwiązanie. Nazwa 
oraz konstrukcja tego mechanizmu 

nie zawsze są jednak jasne, co stwarza 
pole do nadużyć. Dlatego potrzebna 
jest edukacja seniorów w zakresie ich 
praw oraz konsekwencji działań podej-
mowanych w tej materii. Dobrą prak-

tyką jest promocja darmowych porad 
prawnych oraz konsultacji decyzji ze 
specjalistami. 

2.2. STRESZCZENIE
Niniejsza publikacja składa się z czte-

rech rozdziałów. W pierwszym autorzy 
dokonują analizy obecnego systemu 
emerytalnego oraz jego poszczegól-
nych elementów w perspektywie de-

mograficzno-gospodarczej. W kolejnym 
omówione zostało zagadnienie starze-

nia się europejskiego społeczeństwa. 
Szczególną uwagę poświęcono kwestii 
prywatnych oszczędności emerytal-
nych. Przedstawione zostały najlepsze 
systemy emerytalne na świecie. Roz-

dział trzeci poświęcony jest występują-

cemu w Polsce ubóstwu senioralnemu. 
W ostatniej, czwartej, części raportu au-

torzy prezentują dostępne możliwości 
wsparcia finansowego emerytury. 

WYKAZ SKRÓTÓW
n PPE – Pracownicze Programy Emery-

talne

n PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe
n IKE – Indywidualne Konto Emerytalne 
n IKZE – Indywidualne Konto Zabezpie-

czenia Emerytalnego
n OFE – Otwarty Fundusz Emerytalny
n FUS – Fundusz Ubezpieczeń Społecz-

nych 
n ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecz-

nych

  1  Szukalski P., Starzenie się ludności – wyzwanie XXI wieku, Wydawnictwo Biblioteka, 2011.
  2  Sipa M., Skibiński A., Zarządzanie wiekiem jako narzędzie wspierające efektywne wykorzystanie potencjału pracowników z różnych grup wiekowych, w: Lemańska- 

-Majdzik A. (red.), Determinanty efektywnego zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.
  3  Główny Urząd Statystyczny, Sytuacja osób starszych w Polsce w 2018 roku, 2019, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby-starsze/osoby-starsze/sytuacja-o-

sob-starszych-w-polsce-w-2018-roku,2,1.html (dostęp 24.04.2020).

ROZDZIAŁ 2
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PROGNOZY I OBAWY, 
ANALIZA  

DEMOGRAFICZNO- 
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Reforma

Reforma eme-

rytalna w Polsce 

była podykto-

wana nie tylko 

czynnikami 
demograficzny-

mi. Dodatkowe 
przyczyny to: 

brak stabilności 
systemu emery-

talnego, wyso-

kie koszty jego 
funkcjonowania 

oraz ograniczona 
aktywność zawo-

dowa ludności 
w wieku produk-

cyjnym

System emerytalny to zespół roz-

wiązań umożliwiających obywatelowi 
w okresie produkcyjnym bezpieczne 
gromadzenie środków finansowych, 
które będą mu wypłacane po przejściu 
na emeryturę. W modelu wzorcowym 
poziom konsumpcji w obydwu okre-

sach – produkcyjnym i poprodukcyjnym 
– jest jednakowy.

Zmiany demograficzne powodują, że 
zasadność dotychczasowego systemu 
emerytalnego, będącego przedmiotem 
umowy społecznej między pokoleniami, 
jest coraz częściej poddawana dyskusji.

ROZDZIAŁ 3

3.1. SYSTEM EMERYTALNY DZISIAJ

3.2.  OKOLICZNOŚCI POWSTANIA OBECNEGO 
SYSTEMU EMERYTALNEGO

W 1999 r. reforma systemu emery-

talnego zmieniła jego kształt z repar-
tycyjnego na repartycyjno-kapitałowy. 
W systemie repartycyjnym wydatki 
emerytalne są pokrywane z bieżących 
składek pracującej części populacji.  
To rozwiązanie z przełomu wieków  
XIX i XX, kiedy struktury demogra-

ficzne europejskich społeczeństw 
przypominały piramidy – dużej licz-

bie urodzin towarzyszyła duża liczba 
zgonów zwiększająca się wraz z gru-

pą wiekową. 

Dzisiaj mamy do czynienia ze wzrostem 
długości życia oraz spadkiem liczby 
urodzeń. Czysty system repartycyjny 
w takich warunkach nie ma racji bytu. 

Reforma emerytalna w Polsce była 
podyktowana nie tyl-
ko czynnikami demo-

graficznymi. Dodatko-

we przyczyny to: brak 
stabilności systemu 
emerytalnego, wysokie 
koszty jego funkcjono-

wania oraz ograniczo-

na aktywność zawodo-

wa ludności w wieku 
produkcyjnym. 

Wysokie bezrobo-

cie, sięgające w mo-

mencie reformy 12 proc., oraz możliwość 
wcześniejszego przechodzenia na eme-

ryturę wytrąciły system z równowagi 
i zachwiały właściwym dla jego funkcjo-

nowania stosunkiem liczby emerytów 
do aktywnie pracujących4. Poprzedni 
system charakteryzował się też brakiem 
zależności pomiędzy zarobkami i sta-

żem pracy a wysokością uzyskiwanych 
świadczeń emerytalnych5.

W  okresie między 1981 a  1998 r. ko-
nieczne było podniesienie składek 
ubezpieczenia społecznego do trzy-
krotności ich początkowej wartości.  

Ten zabieg okazał się niewystarczają-

cy do pokrycia wydatków emerytalnych 
i spowodował wzrost wydatków budżetu 
państwa na ten cel z 12,6 proc. w 1991 r. 

do 15,2 proc. w 19966. 
Z powodu wyższych 
kosztów pogorszyła się 
konkurencyjność pol-
skich przedsiębiorstw, 
spadły nakłady inwe-

stycyjne, rozwinęła się 
szara strefa7.

Reforma systemu 
emerytalnego była 
kosztowna i przyczy-

niła się do powiększe-

nia długu  publicznego 

1999
rok 

Reforma systemu  
emerytalnego zmieniła 

jego kształt  
z repartycyjnego  
na repartycyjno- 

-kapitałowy
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(w relacji do PKB) z 39 proc. w 1999 r. do 
46,6 proc. w 2003. Dalsze utrzymywanie 
systemu repartycyjnego doprowadziło-

by jednak do generowania jeszcze wyż-

szych kosztów.

Ważnym elementem zmian w  syste-
mie emerytalnym funkcjonującym po 

reformie było wprowadzenie w 2019 r.  
Pracowniczych Planów Kapitałowych 
(PPK), które mają zachęcać do długo-
terminowego oszczędzania na jesień 
życia. To część Strategii na rzecz Od-
powiedzialnego Rozwoju, a  jedno-
cześnie dowód na konieczność ciągłej 
aktualizacji rozwiązań i  uwzględnia-
nia prognoz. 

ROZDZIAŁ 3

System emerytalny jest zbudowany 
z dwóch części – bazowej oraz dodat-
kowej.

Część bazowa (poziom I systemu 
emerytalnego) składa się z kont ZUS 
(obowiązkowe i zarządzane publicznie) 
oraz OFE (z możliwością rezygnacji, za-

rządzane prywatnie), które w przyszłości 
przestanie funkcjonować. Ta część cha-

rakteryzuje się wspólnym podmiotem 
inicjującym, którym jest państwo, aloka-

3.3.  BUDOWA OBECNEGO  
SYSTEMU EMERYTALNEGO

cją grupową oraz wysokością składki na 
poziomie 19,52 proc.

Druga część składa się z trzech po-

ziomów zarządzanych prywatnie.

Poziom II tworzą:
n Pracownicze Programy Emerytalne,
n Pracownicze Plany Kapitałowe.

Środki emerytalne są zarządzane 
przez podmioty prywatne, a charak-

ter tych form oszczędzania jest quasi- 

TABELA 1

Budowa systemu emerytalnego

                             Część bazowa   Część dodatkowa
 poziom I poziom I poziom II poziom III poziom IV
Forma ZUS OFE PPE, PPK IKE, IKZE inne inwestycje, 
 (konto i subkonto)    system rynkowy
Zarządzanie publiczne prywatne prywatne prywatne prywatne
Podmiot państwo państwo pracodawca oszczędzający oszczędzający
inicjujący
Charakter  obowiązkowy możliwość  quasi-obowiązkowy dobrowolny dobrowolny
uczestnictwa  rezygnacji 
Wysokość 19,52 proc. 19,52 proc. dowolna (limitem dowolna dowolna
składki   górnym i dolnym) (z limitem górnym) 
Alokacja grupowa grupowa indywidualna indywidualna
środków 
Finansowanie  repartycyjne, kapitałowe,  kapitałowe,  kapitałowe, kapitałowe
świadczeń NDC*, dopłaty DC** DC DC lub nieformalne
 z budżetu państwa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie T. Jedynak, Kształt powszechnego systemu emerytalnego w Polsce w świetle klasycznych typologii wielofilarowych, 2019
8
.

* NDC (ang. nonfinancial defined contribution) oznacza typ publicznego systemu emerytalnego, niefinansowy model zdefiniowanej składki, wdrażany w kilku krajach 
Europy, takich jak Łotwa, Polska, Włochy i Szwecja.   **DC (ang. defined contribution) – system o zdefiniowanej składce.
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-obowiązkowy, wysokości składek są zaś 
ograniczone przez dolne i górne limity. 
Alokacji środków dokonuje się grupowo 
za sprawą pracodawcy.

Poziom III to:
n Indywidualne Konto Emerytalne,
n Indywidualne Konto Zabezpieczenia 
Emerytalnego.

Śródki zainicjowane przez samych 
oszczędzających są zarządzane przez 
podmioty prywatne. IKE i IKZE są dobro-

wolne, obowiązuje górny limit składek. 
Ich alokacji dokonuje się na podstawie 
decyzji oszczędzającego.

Poziom IV
Składają się na niego inne inwesty-

cje będące inicjatywą oszczędzające-

go. Mogą to być obligacje, akcje spółek, 
waluty, nieruchomości, ruchomości itd. 
Wysokość przyszłych świadczeń w tym 
przypadku jest uzależniona od zasad 
oraz zdarzeń rynkowych.

CZĘŚĆ BAZOWA  
– POZIOM I  
(ZUS – FORMA DOCELOWA)

Poziom I – powszechny i obowiąz-

kowy – jest realizowany przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych. ZUS wy-

konuje obowiązki wynikające ze spo-

łecznej umowy emerytalnej przede 
wszystkim za pomocą Funduszu Ubez-

pieczeń Społecznych (FUS) oraz fun-

duszu emerytalnego, który jest częścią 
tego pierwszego.

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 
i fundusz emerytalny

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 
(FUS) jest państwowym funduszem ce-

lowym, utworzonym 1 stycznia 1999 r. 
na mocy ustawy o systemie ubezpie-

czeń społecznych. Dysponentem FUS 
jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
W FUS wyodrębniono cztery fundusze, 
każdy z nich odpowiada poszczególnym 
rodzajom ubezpieczenia:
n emerytalny,
n rentowy,
n chorobowy,
n wypadkowy.

Analizując wykres, należy pamiętać, 
że sumy wpływów i wydatków są różne. 
Dlatego nie powinno się ich porówny-

wać zero-jedynkowo. Jednocześnie po-

kazuje on, że proporcje wpływów i wy-

datków pozostają podobne.

ROZDZIAŁ 3

Fundusz 

wypadkowy

Fundusz 

chorobowy

Fundusz 

rentowy

Fundusz 

emerytalny

62%26% 68%20%

8% 10%

4% 2%

WYKRES 1

Zestawienie wpływów i wydatków FUS
Wpływy ze składek Wydatki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ZUS.
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ROZDZIAŁ 3

TABELA 2

Zestawienie źródeł przychodów i wydatków FUS

Źródła przychodów FUS

n składki na ubezpieczenia społeczne, niepodle-

gające przekazaniu na rzecz otwartych funduszy 

emerytalnych,

n środki rekompensujące kwoty składek przekaza-

nych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,

n wpłaty, o których mowa w art. 111c ust. 1 ustawy 

z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjono-

waniu funduszy emerytalnych,

n wpłaty z budżetu państwa oraz z innych insty-

tucji, przekazane na świadczenia, których wypłatę 

zlecono ZUS, z wyjątkiem świadczeń finansowa-

nych z odrębnych rozdziałów budżetowych oraz 

wpłat instytucji zagranicznych,

n oprocentowanie rachunku bankowego FUS,

n lokaty dokonywane w jednostkach uczestnic-

twa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa 

w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o fundu-

szach inwestycyjnych,

n odsetki od nieterminowo regulowanych zobo-

wiązań wobec FUS,

n zwroty nienależnie pobranych świadczeń, wraz 

z odsetkami,

n dodatkowe opłaty, o których mowa w art. 24  

ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecz-

nych, i z opłaty prolongacyjnej;

n dotacja z budżetu państwa,

n środki FRD, o których mowa w art. 59 ustawy 

o s.u.s.,

n z innych tytułów.

W granicach określonych w ustawie budżetowej 

FUS może otrzymywać z budżetu państwa dotacje 

i nieoprocentowane pożyczki. Mogą być one prze-

znaczone wyłącznie na uzupełnienie środków na 

wypłaty świadczeń gwarantowanych przez pań-

stwo, jeżeli przychody przekazywane na rachunek 

bankowy FUS oraz środki zgromadzone w fundu-

szu rezerwowym nie zapewniają pełnej ani termi-

nowej wypłaty świadczeń finansowanych z przy-

chodów FUS. Za zgodą ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych FUS może zaciągać 

kredyty.

Z FUS finansowane są:

n wypłaty świadczeń z ubezpieczenia 

emerytalnego, rentowego, chorobowego 

oraz wypadkowego,

n wydatki na prewencję rentową,

n spłaty kredytów i pożyczek wraz z od-

setkami, zaciąganych w celu wypłaty 

świadczeń z FUS,

n odsetki za nieterminowe wypłaty świad-

czeń,

n należności dla płatników składek, o któ-

rych mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o s.u.s.,

n wydatki związane z realizacją zadań, 

o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 3 usta-

wy o s.u.s.,

n odpis stanowiący przychód ZUS, któ-

rego wysokość ustalana jest corocznie 

w ustawie budżetowej na podstawie pla-

nu finansowego FUS,

n wydatki na pokrycie niedoboru środ-

ków niezbędnych do zapewnienia wypłat 

emerytur kapitałowych,

n emerytury kapitałowe, środki gwaranto-

wane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane 

ze składek zewidencjonowanych na sub-

koncie.

FUS może lokować okresowe nadwyż-

ki środków w papierach wartościowych 

emitowanych przez Skarb Państwa, w for-

mie depozytu u Ministra Finansów na za-

sadach określonych w przepisach ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-

blicznych oraz na rachunkach lokat ter-

minowych w bankach mających siedzibę 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

spełniających warunki określone w ust. 

6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie szczegółowych za-

sad gospodarki finansowej oraz zasad lo-

kowania środków Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/finanse/fundusz-ubezpieczen-spolecznych.
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Przychody FUS w relacji do PKB sta-

nowią 11,27 proc., co jest niemałą warto-

ścią. Należy zwrócić uwagę, że dodatni 
stan funduszu wynika z dotacji do FUS. 

Wpływy ze składek na fundusz 
emerytalny

Fundusz emerytalny jest zasilany 
przede wszystkim składkami na ubez-
pieczenie emerytalne, które stanowią 
19,52 proc. podstawy wymiaru składki, 
tj. wynagrodzenia brutto. 

Pracodawca pokrywa 9,76 proc. wy-

miaru składki, drugie tyle – pracownik. 
Z pieniędzy pracownika wpłacanych na 
konto ZUS 4,38 proc. całej składki przeka-

zywane jest na jego subkonto, 2,92 proc.  
całej składki wpływa zaś na rachunek 
w otwartym funduszu emerytalnym 
(OFE)10. Wpłaty na OFE są tymczasowe, 
docelowo OFE przestanie funkcjono-

wać. Do Funduszu Rezerwy Demogra-

ficznej trafia 0,35 proc. składki na ubez-

pieczenie emerytalne.

Ustalanie wysokości emerytury
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy eme-

rytalnej wysokość emerytury wynosi:
n 24 proc. kwoty bazowej,
n po 1,3 proc. podstawy jej wymiaru 

za każdy rok okresów składkowych,

ROZDZIAŁ 3

TABELA 3

Prognoza wpływów, wydatków i salda  
rocznego Funduszu Ubezpieczeń  
Społecznych na koniec 2020 r. w kwotach 
zdyskontowanych inflacją na rok 20189

Saldo roczne (mln zł) –44 279
Wpływy (mln zł)
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 205 810
emerytalny 128 941
rentowy 52 733
wypadkowy 8 338
chorobowy 15 799
Wydatki (mln zł)
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 250 089
emerytalny 174 916
rentowy 46 413
wypadkowy 5 203
chorobowy 23 558

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZUS.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZUS.
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n po 0,7 proc. pod-

stawy jej wymiaru za 
każdy rok okresów 
nieskładkowych.

Kwota bazowa 

wynosi 100 proc. 
przeciętnego wyna-

grodzenia pomniej-
szonego o potrącone 
w poprzednim roku 
kalendarzowym składki na ubezpiecze-

nia społeczne, określone w przepisach 
o systemie ubezpieczeń społecznych.  
1 marca 2020 r. kwota bazowa wynosiła 
4294,67 zł11.

Według szacunków ZUS przeciętna 
emerytura w marcu 2020 r. wyniosła 
2395,11 zł12. Liczba emerytów wyniosła 
wtedy 5907,7 tys. osób.

Wykres 2 pokazuje grupy wiekowe 
wśród osób pobierających emerytu-

rę z podziałem na płeć. We wszyst-
kich dominują kobiety. Z tabeli 4 wy-

nika, że obecnie większość emerytów  
(53,8 proc.) pobiera świadczenia już po-

nad 16 lat.

CZĘŚĆ BAZOWA 
– POZIOM I 
(OFE – FORMA 
PRZEJŚCIOWA)

Otwarte fundusze 
emerytalne (OFE) są ka-

pitałowym elementem 
powszechnej części 
systemu emerytalnego. 
Dla zapewnienia bez-

pieczeństwa i ochro-

ny wartości środków zgromadzonych 
w OFE w ostatnim okresie oszczędza-

nia na emeryturę wprowadzona została 
zasada, zgodnie z którą na 10 lat przed 
osiągnięciem przez ubezpieczonego 
wieku emerytalnego co miesiąc na sub-

konto w ZUS przekazywana będzie okre-

ślona wartość środków zgromadzonych 
na rachunku członka OFE. Mechanizm 
ten znany jest jako tzw. suwak bezpie-

czeństwa.

PRACOWNICZE PROGRAMY 
EMERYTALNE (PPE)

PPE funkcjonują na podstawie usta-

wy z 20 kwietnia 2004 r. o pracowni-

ROZDZIAŁ 3

19,52
proc.

Tyle stanowią składki 
na ubezpieczenie 

emerytalne

TABELA 4

Udział procentowy okresów pobierania emerytur w latach 
w poszczególnych grupach wiekowych (dane za 2017 r.)

Grupy Ogółem   Okres pobierania emerytury w latach
wiekowe (proc.) poniżej 1–5 6–10 11–15 16–25 26–35 36 
  1 roku       i więcej
ogółem 100,0 2 10,1 14,2 19,9 26,4 24,9 2,5
50 lat i mniej 100,0 14,3 85,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51–55 100,0 2,5 45 32,5 20 0,0 0,0 0,0
56–60 100,0 20,9 17,8 23 26,2 12,1 0,0 0,0
61–65 100,0 10,1 62,2 19,5 3,9 4,1 0,2  0,0
66–70 100,0 6,3 28,5 41,4 19 4,3 0,5  0,0
71–75 100,0 0,1 1,1 34,3 40,9 21,5 2,1  0,0
76–80 100,0  0,0 0,3 1,2 31,4 55,6 11,4 0,1
81–85 100,0 0,0  0,1 0,3 12,3 45,7 41,2 0,4
86–90 100,0  0,0 0,0 0,4 11,2 21,8 64,5 2,1
91–95 100,0  0,0 0,0 0,2 9,2 9,5 61,8 19,3
96 lat i więcej 100,0  0,0 0,8 0,0  13,8 7,7 30,5 47,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZUS.
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czych programach 
emerytalnych (Dz.U. 
z 2016 r., poz. 1449). 
Jest to forma dobro-

wolnego grupowego 
oszczędzania na eme-

ryturę, współorgani-
zowana przez praco-

dawcę i pracowników. 
Podstawowa składka 
jest finansowana przez 
pracodawcę, pracow-

nik może dokonać do-

datkowej wpłaty z własnych środków 
(składka dodatkowa). Zarządzającym 
środkami jest instytucja finansowa wy-

brana przez pracodawcę i pracowników 
w czasie organizowania programu.

Dane na dzień 31.12.201913 (zmiany 
w stosunku do 2018 r.14):

1907 funkcjonujących PPE, z czego:
n 590 w formie umowy z zakładem 
ubezpieczeń (spadek o 5,3 proc.),
n 1290 w formie umowy z funduszem 
inwestycyjnym (wzrost o 121,6 proc.),
n 27 w formie umowy z pracowniczym 
funduszem emerytalnym (wzrost o 8 proc.),
n wartość aktywów zgromadzonych 
wyniosła 14,5 mld zł (wzrost o 14,2 proc.),
n 613 tys. osób objętych jest PPE, co sta-

nowi 3,8 proc. ogółu liczby pracujących 
(wzrost o 44,2 proc.),
n średnia wartość ak-

tywów na jednego 
uczestnika wyniosła 
23,7 tys. zł (spadek 
o 20,8 proc.).

Należy odróżnić 
liczbę kont ogółem 
od liczby kont aktyw-

nych, tj. takich, na któ-

re uczestnik lub pra-

codawca odprowadził 
przynajmniej jedną składkę w danym 
roku. W 2018 r. liczba kont ogółem wy-

niosła 425 tys., a liczba kont aktywnych 
– 334 tys.15, proporcja kont aktywnych 
do kont ogółem to zatem 0,79. Z powo-

du dynamicznego wzrostu liczby kont 

ogółem w 2019 r. licz-

ba kont aktywnych po-

winna być wyższa niż 
482,7 tys.

W 2019 r. odnoto-

wano najwyższy od 
2005 r. przyrost zare-

jestrowanych progra-

mów. Już w 2018 r.  
obserwowane było 
rosnące zaintereso-

wanie PPE, co według 
raportu KNF mogło być 

wynikiem planów wdrażania w 2019 r.  
systemu PPK. KNF zauważa, że przy-

rost wartości aktywów zgromadzonych 
w PPE w 2018 r. był niesatysfakcjonują-

cy, choć jednocześnie rosło zaintereso-

wanie PPK
16.

INDYWIDUALNE KONTA 
EMERYTALNE (IKE) 
ORAZ INDYWIDUALNE 
KONTA ZABEZPIECZENIA 
EMERYTALNEGO (IKZE)

Indywidualne konta emerytalne (IKE) 
oraz indywidualne konta zabezpiecze-

nia emerytalnego (IKZE) są dobrowolny-

mi kapitałowymi formami gromadzenia 
oszczędności emerytalnych. Do ich zalet 
należą zwolnienia z podatku od zysków 
kapitałowych, a w przypadku IKZE także 
ulgi podatkowe. IKE oraz IKZE są prowa-

dzone przez instytucje 
finansowe: fundusze 
inwestycyjne, podmio-

ty prowadzące działal-
ność maklerską, zakła-

dy ubezpieczeń, banki, 
dobrowolne fundusze 
emerytalne.

W 2019 r.17 (zmiany 
w stosunku do 2018 r.):

n IKE posiadało 950,8 tys. osób (spadek 
o 4,5 proc.); 102,4 tys. było kontami ak-

tywnymi (wzrost o 6,6 proc.),
n wartość zgromadzonych aktywów 
ogółem wyniosła 10,1 mld zł (wzrost 
o 17 proc.),

ROZDZIAŁ 3

613
tysięcy

Tyle osób objętych 
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3,8 proc. ogółu 
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10,1
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zgromadzonych na IKE  

aktywów w 2019 r.
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n wpływy pienięż-

ne na IKE wyniosły  
1475,8 mln zł (spadek 
o 7,1 proc.),
n wypłaty środ-

ków z IKE wy-

niosły 260 mln zł  
(wzrost o 20,1 proc.),
n powstało 102,4 tys.  
nowych kont IKE 
(wzrost o 6,6 proc.) 
– najwięcej kont za-

łożyły fundusze in-

westycyjne (63,8 tys.), 
a najmniej dobrowol-
ne fundusze emerytal-
ne zarządzane przez 
PTE (1,1 tys.),
n wypłaty jednora-

zowej lub częściowej 
środków z IKE doko-

nało 24,8 tys. osób 
(wzrost o 75,8 proc.) – 
najwięcej w zakładach 
ubezpieczeń i fundu-

szach inwestycyjnych 
(kolejno 14,4 tys. oraz 5,4 tys.),
n wysokość średniej wpłaty na IKE wy-

nosiła 4,6 tys. zł (wzrost o 9,5 proc.),

n średnia wartość środ-

ków zgromadzonych 
na IKE dla wszystkich 
kont wyniosła 10,7 tys. zł  
(wzrost o 22,5 proc.)  
i 4,6 tys. zł dla kont ak-

tywnych (wzrost o 9 
proc.) – wynikało to ze 
zdecydowanie wzmo-

żonej aktywności kont 
aktywnych przy jed-

nocześnie nieznacznej 
redukcji liczby kont 
ogółem.

W 2019 r.18 (w sto-

sunku do 2018 r.):
n IKZE posiadało  
654,4 tys. osób (spadek 
o 11,3 proc.); kont ak-

tywnych było 252,1 tys. 
(wzrost o 9,5 proc.),
n wartość zgromadzo-

nych aktywów ogółem 
wyniosła 3,3 mld zł 
(wzrost o 41,7 proc.),

n wartość IKZE (konta aktywne) wynio-

sła 929,2 mln zł (wzrost o 22 proc.),
n powstało 62,1 tys. nowych kont 
IKZE (spadek o 17,7 proc.) – najwięcej 
kont założyły fundusze inwestycyjne  
(31,8 tys.), a najmniej dobrowolne fun-

dusze emerytalne zarządzane przez 
PTE (12,8 tys.),
n wypłatę środków z IKZE zrealizowało 
1 tys. osób (wzrost o 63,8 proc.) – naj-
więcej w funduszach inwestycyjnych 
i zakładach ubezpieczeń (kolejno 0,5 tys. 
oraz 0,3 tys.),
n wysokość średniej wpłaty na IKZE 
(na konta aktywne) wynosiła 3,7 tys. zł 
(wzrost o 12,1 proc.),
n średnia wartość środków zgroma-

dzonych na IKZE dla wszystkich kont 
wyniosła 5 tys. zł (wzrost o 58,3 proc.) 
i 3,7 tys. zł dla kont aktywnych (wzrost 
o 11,4 proc.) – wynikało to ze znacz-

nej redukcji liczby kont przy jedno-

czesnej wzmożonej aktywności kont 
aktywnych.

ROZDZIAŁ 3

3,3
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WYKRES 3

Liczba uczestników PPK 
gromadzących środki na rachunkach PPK

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego.
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PRACOWNICZE PLANY 
KAPITAŁOWE (PPK)

W 2019 r. weszła w życie ustawa 
o Pracowniczych Planach Kapitało-

wych (PPK) zapowiadana jako część 
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju. PPK to dobrowolny, prywatny 
system długoterminowego oszczędza-

nia. Środki pochodzą z trzech źródeł – 
od pracownika, pracodawcy i państwa.

ZMIANA STRUKTURY  
UDZIAŁU/WARTOŚCI  
POSZCZEGÓLNYCH  
CZĘŚCI SYSTEMU

Zmiany, które zaszły w strukturze sys-

temu emerytalnego, pokazuje wykres 4.

W  okresie 2008–2019 udział FUS 
zwiększył się z  44 proc. do 47,6 proc. 

ROZDZIAŁ 3

TABELA 5

TABELA 6

Zbiorcza informacja statystyczna o funkcjonowaniu PPK 
– liczba uczestników w kolejnych kwartałach

Zbiorcza informacja statystyczna dotycząca funkcjonowania PPK 
– wpłaty oraz wartość aktywów w kolejnych kwartałach (tys. zł)

Wyszczególnienie III kw. 2019 IV kw. 2019 I kw. 2020 II kw. 2020
Liczba uczestników PPK gromadzących środki 
na rachunkach PPK według stanu na koniec kwartału 236 328 926 981 611 1 074 847
Liczba uczestników PPK, w stosunku do których 
podmiot zatrudniający miał obowiązek na koniec 
danego kwartału dokonywać wpłat podstawowych 236 319 273 918 966 993 032
Liczba uczestników PPK, w stosunku do których 
podmiot zatrudniający nie miał obowiązku na koniec danego 
kwartału dokonywać wpłat podstawowych 0 9 653 62 645 81 815
Liczba uczestników PPK, za których 
dokonywane są na koniec danego kwartału 
wpłaty dodatkowe finansowane przez uczestnika PPK 10 4 733 6 139 5 985
Liczba uczestników PPK, za których 
na koniec danego kwartału dokonywane są wpłaty 
dodatkowe finansowane przez podmiot zatrudniający - 12 641 17 782 18 978

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego.

 III kw. 2019 IV kw. 2019 I kw. 2020 II kw. 2020
Suma wpłat w danym kwartale, w tym: 38 86 238 555 095 533 744
Wpłaty podstawowe finansowane 
przez uczestników PPK 20 48 196 313 094 300 630
Wpłaty podstawowe finansowane 
przez podmiot zatrudniający 15 36 007 235 653 225 196
Wpłaty dodatkowe finansowane przez uczestników PPK 3 961 2 902 3 244
Wpłaty dodatkowe finansowane 
przez podmiot zatrudniający - 1 074 3 447 4 674
Wartość aktywów netto funduszy 
zdefiniowanej daty według stanu na koniec kwartału 38 84 688 609 515 1 433 874

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego.
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Aktywa OFE zmalały z  54,4 proc. do 
45,5 proc. Udział aktywów części do-
datkowej (IKE, IKZE, PPE, PPK) powięk-
szył się do 6,9 proc. Może to sugero-
wać zwrot systemu ku indywidualnym 
formom zabezpieczenia emerytalnego, 

należy jednak mieć na względzie, że 
zmiany te wynikają nie tylko z  indywi-
dualnych decyzji uczestników systemu, 
lecz także z  procesów demograficz-
nych i przekształceń na rynku pracy. 

Nie można również zapomnieć o re-

formie OFE z 2013 r., której efektem było 
przekazanie 150 mld zł do ZUS. Ten pre-

cedens mógł skłonić uczestników sys-

temu do zwrócenia większej uwagi na 
zabezpieczenie indywidualne.

Na rozwój systemu można spojrzeć 
również poprzez wartości jego poszcze-

gólnych części. Na wykresie 5 są one 
(z uwględnieniem ich zmian spowodo-

wanych inflacją) wyrażone w miliardach 
złotych19. Ostatni słupek tego wykre-

su przedstawia wartość części syste-

mu w 2019 r., gdyby poszczególne jego 
części rosły od 2008 r. odpowiednio do 
wzrostu PKB

20. Wartość tak mierzonego 
systemu wynosi 552 mld zł i jest wyż-

sza o 37 mld zł (o 33 proc.) od wartości 
rzeczywistych w 2019 r. Wyższe są też 
w takiej koncepcji wartości FUS (różni-
ca 45 mld zł stanowi 23 proc. rzeczywi-

ROZDZIAŁ 3

WYKRES 4

Struktura systemu w latach 2008 oraz 2019 (mld zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KNF, ZUS i GUS.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KNF, ZUS, GUS, Banku Światowego.
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stej wartości przychodów FUS w 2019 r.) 
oraz aktywów OFE (różnica 111 mld zł 
daje 59 proc. rzeczywistej wartości akty-

wów OFE w 2019 r.). Na wykresie widać 
również niższą o 19 mld zł (32 proc. war-

tości rzeczywistej aktywów w 2019 r.) 
wartość aktywów IKE, IKZE, PPE, PPK. Ta 
różnica pokazuje, że faktycznie nastąpił 
zwrot systemu w kierunku zabezpiecze-

nia indywidualnego.

ROZDZIAŁ 3

TABELA 7

TABELA 8

Wartość poszczególnych części systemu w 2018 r. oraz w roku 2019 
(wariant rzeczywisty oraz wariant hipotetyczny)

Aktywni uczestnicy III filaru

(mld) 2018 2019 2019 (zgodnie ze wzrostem PKB)
przychody FUS 165,5 197,5 242,9
aktywa OFE 204,7 188,9 300,3
aktywa (IKE, IKZE, PPE, PPK) 6,2 28,5 9,1
Suma 376,4 414,9 552,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KNF, ZUS, GUS i Banku Światowego.

Uczestnicy IKE – stan na 1.01.2018–31.12.2018 Liczba (tys.)
IKE prowadzone na koniec okresu sprawozdawczego, w tym: 995,7
IKE, na które dokonano wpłat w okresie sprawozdawczym 336,1 (33,8%)
Uczestnicy IKZE – stan na 1.01.2018–31.12.2018 Liczba (tys.)
IKZE prowadzone na koniec okresu sprawozdawczego, w tym: 731,0
IKZE, na które dokonano wpłat w okresie sprawozdawczym 230,0 (31,5%)
Uczestnicy PPE – stan na 31.12.2018 r. Liczba (tys.)
Liczba ogółem 426,0
Uczestnicy, za których pracodawca odprowadził w IV kw.  334,3
co najmniej jedną składkę podstawową lub inni niż bierni (78,5%)

Źródło: KNF.

3.4.  CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DALSZY ROZWÓJ 
SYSTEMU EMERYTALNEGO

Starzenie się społeczeństwa prowadzi 
do wzrostu liczby osób uprawnionych do 
świadczeń emerytalnych oraz wydłuże-

nia czasu ich pobierania. Z coraz więk-

szym odsetkiem emerytów wiąże się 
zaś nadmierne obciążenie osób w wieku 
produkcyjnym. Efektem mogą być nie-

porozumienia na tle umowy społecznej 
dotyczącej systemu emerytalnego prze-

jawiające się m.in. w sferze politycznej. 

Negatywny trend demograficzny oraz 
ryzyko buntu przeciwko nadmiernym 
kosztom ponoszonym przez sferę pro-
dukcyjną to argumenty za rozwijaniem 
kapitałowej części systemu emerytal-
nego20. Wzrost średniej długości ży-
cia wraz z  rosnącą liczbą osób pobie-
rających emerytury i   wydłużającym 
się okresem korzystania ze świadczeń 
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emerytalnych sprawia, że system staje 
się coraz mniej efektywny. 

W dodatku część pracowników prze-

chodzi na emerytury jeszcze przed osią-

gnięciem wieku emerytalnego21, skraca-

jąc okres płacenia składek. Rośnie presja 
finansowa na tych, którzy wytwarzają 
PKB. Stabilność repartycyjnego elemen-

tu systemu emerytalnego jest zagrożona. 
Emeryci jako wyborcy mogą wywierać 

presję na polityków w celu zapewnienia 
sobie większych świadczeń. Rodzi to nie-

bezpieczeństwo zbyt dużego rozszerze-

nia gwarancji ze strony państwa. 

Starzejące się społeczeństwa są zmuszo-
ne do rozwijania systemów emerytalnych 
o  charakterze kapitałowym, w  których 
każdy odkłada część swoich dochodów 
na indywidualnych kontach. 

ROZDZIAŁ 3
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZUS.
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Dodatkowym czynnikiem napięć 
w systemie są migranci zarobkowi ze 
Wschodu, między innymi z Ukrainy, 
zgłaszani do ubezpieczeń społecz-

nych.
Pomimo dużego zainteresowania 

pracą w naszym kraju trudno usta-

lić przyszłość tego trendu, zwłaszcza 
w warunkach otwierania się innych 
atrakcyjnych rynków, w tym niemieckie-

go. Wszelkie przewidywania są niepew-

ne, choćby ze względu na zmniejszenie 
aktywności wielu sektorów, np. usług, 
wskutek COVID-19.

ROZDZIAŁ 3

ZAŁOŻENIA MODELU
ZUS przygotował w maju 2019 r. ko-

lejną edycję Prognozy 
wpływów i  wydatków 
Funduszu Emerytalne-
go do 2080 roku, któ-

rej owocem jest mo-

del o nazwie FUS1722. 
To pierwsza analiza 

obejmująca okres do 
2080 r. Dotychczas 
opracowania ujmowa-

ły prognozy do 2060 r.  
Analiza opiera się na 
najnowszych założeniach makroeko-

nomicznych Ministerstwa Finansów 

3.5.  ANALIZA POTENCJALNYCH SCENARIUSZY 
PRZYSZŁOŚCI POWSZECHNEJ CZĘŚCI  
SYSTEMU EMERYTALNEGO  
W PERSPEKTYWIE DO 2060 R.

dotyczących prognoz demograficznych 
z 2019 r. Model wykorzystany w opra-

cowaniu opiera się na 
metodach matematyki 
aktuarialnej.

Wyniki prognozy 
obejmują czas od roku 
2020 do roku 2080. 
Model sporządzono 
w trzech wariantach: 
pośrednim (1), pesymi-
stycznym (2) i optymi-
stycznym (3). Na jego 
podstawie można wnio-

skować, że przewidywane trendy będą dla 
Polski wyzwaniem. Populacja naszego  

30,3
mln osób

Tyle ma wynieść 
prognozowana 

populacja Polski 
w roku 2080

TABELA 9

Prognozowana populacja Polski w latach 2019–2080

  2019 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080
Populacja ogółem 38 386 38 360 37 712 36 505 35 243 33 926 32 213 30 333
z tego (tys.):                
w wieku przedprodukcyjnym 6 936 6 958 6 554 6 010 5 906 5 793 5 444 5 341
w wieku produkcyjnym 23 023 22 777 21 384 19 662 17 261 15 989 15 552 14 825
w wieku poprodukcyjnym 8 427 8 624 9 774 10 834 12 075 12 144 11 217 10 167
z tego (proc.):        
w wieku przedprodukcyjnym 18,1  18,1 17,4 16,5 16,8 17,1 16,9 17,6
w wieku produkcyjnym 60,0 59,4 56,7 53,9 49,0 47,1 48,3 48,9
w wieku poprodukcyjnym 22,0 22,5 25,9 29,7 34,3 35,8 34,8 33,0

Źródło: ZUS, Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Emerytalnego do 2080 roku.
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kraju ma zmniejszyć się z 38,4 mln oby-

wateli w 2019 r. do 33,9 mln w 2060 r. i do  
30,3 mln w 2080 r. Model prognostyczny 
FUS17 założył wzrost współczynnika dziet-
ności z 1,44 w 2019 r. do 1,87 w 2080 r.  
Współczynnik obciąże-

nia demograficznego23
 

ma wzrosnąć z 0,68 
do 1,12, co sprawi,  
że populacja w wieku 
produkcyjnym będzie 
mniejsza niż pozosta-

ła część. To problem 
dla systemu emery-

talnego, który wciąż 
opiera się na metodzie 
repartycyjnej, niedo-

pasowanej do zmieniającej się struktury 
demograficznej. Średnia wieku w Polsce 
ma wynieść 50 lat w 2046 r. oraz ok. 49,5 
w 2060 r.

OPIS WYNIKÓW PROGNOZY 
WPŁYWÓW I WYDATKÓW 
FUNDUSZU EMERYTALNEGO 
DO 2060 R.

We wszystkich prognozach aż do 
2060 r. fundusz emerytalny ma saldo 
ujemne. W każdym roku wpływy skład-

kowe do funduszu wraz z wpływami 
z suwaka bezpieczeństwa są mniejsze 
od wydatków na emerytury finanso-

wane z funduszu oraz odpisów na ZUS. 

Najmniejszy deficyt występuje w scena-

riuszu nr 3 (–23 242 mln zł), a największy 
w scenariuszu nr 2 (–96 739 mln zł).

Pierwsza faza pogłębienia deficy-

tu rocznego funduszu emerytalnego 
jest wynikiem przede 
wszystkim przechodze-

nia na emeryturę osób 
urodzonych w wyżu 
demograficznym w la-

tach powojennych, 
a także tych, które nie 
posiadały prawa do 
emerytur wcześniej-
szych. W scenariuszach 
1 i 3 występuje spadek 
deficytu rocznego fun-

duszu emerytalnego oraz zmniejszenie 
tempa jego wzrostu w scenariuszu 2  
w latach 2025–2035. To zjawisko jest 
efektem przechodzenia na emeryturę 
osób urodzonych podczas niżu demo-

graficznego w latach 60. XX w. W latach 
40. XXI w. deficyt roczny funduszu eme-

rytalnego ma się pogłębiać, co w dużej 
mierze jest determinowane przechodze-

niem na emerytury urodzonych w wyżu 
demograficznym w latach 80. W latach 
50. XXI w. we wszystkich scenariuszach 
występuje spadek deficytu spowodowa-

ny dwoma procesami. Pierwszym jest 
przechodzenie na emerytury osób z niżu 
demograficznego na przełomie wieków 

ROZDZIAŁ 3
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZUS.
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ROZDZIAŁ 3
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZUS.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZUS.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZUS.
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System 
emerytalny 

w Polsce
Obecnie system 
emerytalny opie-

ra się zarówno na 
umowie społecz-

nej (my płacimy 
na emerytury 
obecnych se-

niorów, za nasze 
zapłacą „nasze 

dzieci”) oraz alo-

kacji składek na 
indywidualnych 

kontach

XX i XXI, a drugim znaczny wzrost liczby 
zgonów osób urodzonych podczas wyżu 
demograficznego w latach 80. XX w.

Warto przyjrzeć się też saldu fundu-

szu emerytalnego w relacji do PKB. Krzy-

wa dla scenariusza 2 posiada dwie fazy 
spadku oraz wzrostu. Dopiero w 2050 r. 
wyraźnie odbija się względem poprzed-

nich lat. Dla scenariuszy 1 i 3 krzywe 
opadają w latach 2025–2030, po czym 
nieprzerwanie się wznoszą. Z analizy 
wykresów salda w relacji do PKB oraz 
w cenach stałych wynika, że PKB rośnie 
szybciej niż deficyt (wykres 9).

Miarą efektywności systemu emery-

talnego jest jego wydolność zdefiniowa-

na jako iloraz wpływów i wydatków. Je-

dynie w scenariuszu 2 krzywa w 2060 r. 
znajduje się poniżej poziomu początko-

wego. Tylko w scenariuszu 3 wydolność 
nieustannie się zwiększa (wykres 10).

Obciążenie systemowe wzrasta w każ-

dym scenariuszu. Kształt krzywych jest 
zgodny z opisanymi wcześniej konse-

kwencjami niżów i wyżów w poszczegól-
nych latach. Największe obciążenie (0,88) 
występuje w scenariuszu 2 (wykres 11).

ŚREDNIA WARTOŚĆ 
MIESIĘCZNEGO ŚWIADCZENIA 
EMERYTALNEGO

Zakładając wartość minimum socjal-
nego dla jednego emeryta zgodnie z da-

nymi Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych24  

(IPiSS), czyli w wysokości 1191,40 zł, oraz 
obliczając średnią wartość świadcze-

nia emerytalnego dla wszystkich trzech 
prognoz, widać, że scenariusz nr 2 jest 
zdecydowanie niekorzystny – następu-

je spadek wartości świadczeń i zbliżenie 
się do krzywej wartości minimum so-

cjalnego. Najkorzystniejszy jest scena-

riusz nr 3, scenariusz nr 1 jest umiarko-

wanie korzystny. 

PODSUMOWANIE
Zmiany demograficzne, których skut-

kiem jest starzenie się społeczeństwa, 
a także coraz mniejsza liczba rąk do pra-

cy, a więc także płatników składek ubez-

pieczeniowych, powodują, że trady-

cyjne systemy repartycyjne wymagają 
uzupełnienia o komponent kapitałowy, 
dzięki któremu przyszli emeryci mogą 
skuteczniej oszczędzać pieniądze, uzu-

pełniając bazowe świadczenia. Obecnie 
system emerytalny opiera się zarówno 
na umowie społecznej (my płacimy na 
emerytury obecnych seniorów, za na-

sze zapłacą „nasze dzieci”) oraz aloka-

cji składek na indywidualnych kontach. 
Jest to w pewnym sensie kompromis 
pomiędzy tradycją a wyzwaniami, jakie 
niesie demografia. Mimo że przyzwy-

czajeni jesteśmy do polegania na za-

stępowalności pokoleń, koniecznością  

ROZDZIAŁ 3
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZUS oraz IPiSS.
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staje się indywidualna troska o przy-

szłość. Trend ten widoczny jest w dzia-

łaniach państwa, dlatego ważne jest wy-

czulenie społeczeństwa na konieczność 
wzięcia odpowiedzialności za własną 
emeryturę, ponieważ ta bazowa może 
oscylować w granicach zapewnie-

nia minimum socjalnego. Ze względu 
na krótką tradycję rozwiązań prywat-
nych i indywidualnych państwo stara 
się ułatwić rozpoczęcie samodzielnego 
oszczędzania, wspierając system bazo-

wy rozwiązaniami dodatkowymi, takimi 
jak PPE, PPK, IKE i IKZE.
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Czołówka

Europa jest 

w awangar-
dzie i to na jej 

porażkach oraz 
sukcesach pozo-

stałe kontynenty 
zbudują swoją 
przyszłą poli-

tykę w zakresie 
starzenia się 

społeczeństw  
i rozwiązań  

emerytalnych

W kategoriach cywilizacyjnych Europa 
osiągnęła sukces – na żadnym innym 
kontynencie nie ma tak długiej prze-
ciętnej długości życia, niskiej śmiertel-
ności niemowląt i rozbudowanych pro-
gramów socjalnych. Jednak ten sukces 
ma swoją cenę i  jest nią wyjątkowo 
szybkie starzenie się społeczeństwa, 
tzn. relatywne ubywanie w społeczeń-
stwie osób młodych, a  przybywanie 
osób starszych. 

Oczywiście, starzenie się społe-

czeństwa to nie jest stricte europejski 

problem – to wyzwanie globalne. Jed-

nak Europa jest tu w awangardzie i to 
na jej porażkach oraz 
sukcesach pozostałe 
kontynenty zbudują 
swoją przyszłą politykę 
w tym zakresie.

Obecne trendy 
nie są pozytywne. 
Według najnowszej 
edycji Ageing Re-
port, przedstawio-

nego w maju 2018 r.  
przez Komisję  
Europejską, do 2070 r. popula-

cja Unii Europejskiej (UE) co praw-

da wzrośnie z 511 mln w 2016 r.  
do 520 mln (przytaczane w tym rapor-
cie dane obejmują jeszcze Wielką Bryta-

nię), jednak w tym samym okresie licz-

ba osób w wieku produkcyjnym (15–64 
lat) zmniejszy się z 333 mln do 292 mln. 
Na jedną osobę w wieku emerytal-
nym w 2070 r. praco-

wać będą dwie osoby, 
podczas gdy w 2016 r.  
były trzy25. Statysty-

ka ta jest ważna, gdyż 
systemy emerytalne 
w Europie są reparty-

cyjne lub repartycyj-

no-kapitałowe. W sys-

temie repartycyjnym 
środki wpłacane przez 
uczestników systemu 

nie są odkładane na ich własne emery-

tury, ale wypłacane aktualnym emery-

tom. W zamian państwo zobowiązuje 
się, że emerytury aktualnych płatników 
składek zostaną pokryte przez środki 
wpłacane przez przyszłych płatników. 

Europa szczyt liczby osób aktyw-

nych zawodowo osiągnęła w 2010 r.26 

Dziś mediana wieku dla Europy wynosi  
42,5 roku, o prawie 12 lat więcej od śred-

niej światowej27. W szczególnie złej sytu-

acji są państwa Europy Południowej, któ-

re od lat zmagają się z niskim przyrostem 
naturalnym i dużą emigracją. Prognozo-

wana mediana wieku dla Europy Połu-

dniowej w 2020 r. to 45,5 roku, a współ-
czynnik dzietności – 1,37. W 2050 r. 

będzie to odpowiednio 
52,7 roku i 1,35. Dla po-

równania na rok 2020 
dla Europy Zachodniej 
wartości te wynoszą: 
43,9 roku i 1,68, Euro-

py Wschodniej – 40,8 
i 1,66, a dla Europy Pół-
nocnej – 40,8 i 1,75. 
W 2050 r. przeciętny 
mieszkaniec Europy 
Zachodniej będzie miał 

już 47,5 roku, Europy Wschodniej – 44,6, 
a Europy Północnej – 47,528.

Problem z dzietnością to problem  
całej Europy – ostatni raz dziet-
ność w regionie na poziomie po-

zwalającym na zastępowalność po-

koleń (tj. 2,1) była w połowie lat 70. 
XX w.29 W efekcie ubywa w społe-

czeństwie osób młodych, przybywa  
zaś starych. W samej 
Unii Europejskiej odse-

tek osób do 24. roku ży-

cia w społeczeństwie 
zmniejszył się z 27,9 
proc. w 2009 r. do 26,2 
proc. w 2019 r., pod-

czas gdy odsetek osób 
w wieku emerytalnym 
(65+) w tym samym 
okresie zwiększył się 
z 17,2 proc. do 20 proc.30
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Starzenie się społeczeństwa stawia 
przed państwami wiele wyzwań – po-

litycznych, społecznych i finansowych. 
Wśród tych pierwszych warto wskazać 
na ryzyko zdominowania krajowej poli-
tyki przez tematy związane z potrzeba-

mi osób w wieku emerytalnym. Osoby 
starsze stanowią bowiem grupę wybor-
czą nie tylko coraz liczniejszą, lecz także 
najbardziej zmobilizowaną31. 

Oznacza to, że w  przyszłości więcej 
uwagi może zostać poświęcone pod-
wyższaniu świadczeń, opiece geria-
trycznej czy utrzymywaniu status quo, 
a  mniej polityce prorodzinnej, szkol-
nictwu i  innowacjom, czego skutka-
mi byłyby: spadek przedsiębiorczości, 
mniejsza konkurencyjność gospodarki 
i jej spowolnienie32. 

Taki stan mógłby też zniechęcić mło-

de osoby do pozostawania w kraju lub 

do posiadania potomstwa w ogóle, co 
tylko pogłębi trend starzenia się społe-

czeństwa. Dominacja osób starszych 
w polityce może też przełożyć się na bar-
dziej konserwatywną politykę imigracyj-
ną państwa. Badania pokazują bowiem, 
że niechęć do obcych jest wyższa wśród 
osób starszych33. Tymczasem gospo-

darki krajów starzejących się, a szcze-

gólnie branża usług dla osób starszych  
(np. sprzątanie, opieka domowa, ochro-

na zdrowia), coraz bardziej zależą od na-

pływu pracowników z zagranicy34.
Wśród wyzwań społecznych kluczo-

we jest zwiększające się obciążenie ro-

dzin. Z jednej strony to większe nakłady 
finansowe – wsparcie pieniężne rodzi-
ców lub dziadków mieszkających samo-

dzielnie lub w domach starości (opieki). 
Z drugiej strony dłuższe życie przy mniej-
szej dzietności sprawia, że powoli normą 
staje się sytuacja, gdy wymagający opieki 
senior ma tylko jednego krewnego, któ-

ry tej opieki może się podjąć, a krewny 
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4.1.  WYZWANIA STOJĄCE  
PRZED STARZEJĄCĄ SIĘ EUROPĄ

Nowe 
wyzwania
Starzenie się 

społeczeństwa 
stawia przed 

państwami wiele 
wyzwań  

politycznych, 
społecznych  

i finansowych
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ten sam często jest już 
w zaawansowanym 
wieku

35. Dodatkowo 
w południowej i we 
wschodniej Europie 
znaczna część tej opie-

ki odbywa się w wa-

runkach domowych. 
Z jednej strony takie 
rozwiązanie uważa się 
za dające najlepsze 
efekty zdrowotne czy 
psychologiczne i jest 
ono także, z punktu widzenia państwa, 
tańsze niż instytucjonalne, z drugiej czę-

sto opiekun zwyczajnie nie ma wyboru. 
Nie stać go na koszty zewnętrznej opie-

ki bądź nie może sobie na nią pozwolić 
ze względu na brak akceptacji ze strony 
otoczenia

36. Narastającym problemem 
społecznym jest też ubóstwo najstar-
szych członków społeczeństwa. W 2018 r.  
w Unii Europejskiej aż 16 proc. osób po-

wyżej 65. roku życia zagrożonych było 
ubóstwem. W niektórych krajach odsetek 
ten był kilkakrotnie wyższy, np. w Estonii 
wynosił 46,3 proc., na Łotwie – 45,7 proc., 
na Litwie – 37,7 proc.37

Rosnące zagrożenie ubóstwem jest 
też finansowym wyzwaniem dla euro-

pejskich welfare states. Jednak nie jest 
zagrożeniem jedynym. Statystyczny 
mieszkaniec UE ma szansę przeżyć od 
18 (gdy jest mężczyzną) do 21 lat (gdy 
jest kobietą) po przekroczeniu 65. roku 

życia, z czego jedynie  
9,5 roku w dobrym 
zdrowiu38. W Europie, 
która szczyci się bez-

płatnym dostępem do 
służby zdrowia, ozna-

cza to konieczność 
zwiększenia nakładów 
na publiczną opiekę 
zdrowotną. Szacu-

je się, że same koszty 
opieki nad przewlekle 
chorymi wzrosną do 

2060 r. o 80 proc. w stosunku do stanu 
z roku 201539. 

Znaczącym obciążeniem będą też wy-
płaty emerytur coraz większej rzeszy 
osób przez coraz dłuższy okres; już 
dziś w  wielu państwach zobowiązania 
emerytalne są najbardziej kosztowną 
pozycją krajowych budżetów. 

Państwa mogą być więc postawione 
przed wyborem: albo zwiększą swoje zadłu-

żenie, albo będą zmuszone do przesunięć 
budżetowych. Mogą też podnosić wysokość 
składek społecznych osób pracujących, co 
w ekstremalnym przypadku może zniechę-

cać do podejmowania pracy w ogóle. Kolej-
ną możliwością jest też drastyczne obniżenie 
wysokości wypłacanych świadczeń, co jed-

nak z powodów politycznych i społecznych 
może być trudne do przeprowadzenia.
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16
proc.

Tyle osób powyżej  
65. roku życia  

zagrożonych było  
ubóstwem w 2018 r.  

na terenie UE

4.2.  POTENCJALNE  
ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE

Istnieje wiele działań, które państwa 
mogą podejmować w obliczu nega-

tywnego trendu, jakim jest starzenie 
się społeczeństw. Można je podzielić na 
działania na rzecz odwrócenia/spowol-
nienia trendu oraz działania na rzecz 
łagodzenia jego skutków. Wśród tych 
pierwszych spotyka się m.in.: zwiększa-

nie dzietności i imigracji, podnoszenie 
wieku emerytalnego, profilaktykę zdro-

wotną oraz wiele innych, opisanych 
poniżej. 

Zwiększanie dzietności. To jeden 
z podstawowych pomysłów na odwró-

cenie, a właściwie spowolnienie procesu 
starzenia się społeczeństw, wprowadzo-
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ny w różnych formach w dwóch trze-

cich krajów europejskich40. 

Do posiadania większej liczby dzieci za-
chęcić mają np. świadczenia finansowe 
dla rodzin, długie urlopy rodzicielskie, 
ulgi podatkowe czy większe nakłady na 
opiekę i edukację. 

Choć rozwiązania te są dużym wspar-
ciem dla osób mających już dzieci i osób 
planujących założyć rodzinę, to znacząco 
nie przyczyniły się do stałego podwyż-

szenia współczynnika dzietności41. Niska 
dzietność jest bowiem coraz częściej ele-

mentem nowoczesnego stylu życia i dla 
wielu osób, szczególnie wykształconych 
kobiet, posiadanie dzie-

ci nie jest już dzisiaj ani 
koniecznością, ani prio-

rytetem, a akceptacja 
takiego podejścia przez 
społeczeństwa się 
zwiększa42. Ten stan jest 
także wynikiem wielu 
lat zaniedbań – braku 
przyjaznych rodzinom 
polityk, niestabilności 
zatrudnienia czy braku 
dostępu do odpowied-

niej przestrzeni życio-

wej
43.
Zwiększanie imi-

gracji. Część krajów 
nadzieje na odmłodze-

nie społeczeństw wiąże 
z większym napływem 
imigrantów. Wynika to z faktu, że imigru-

ją głównie osoby młode i w sile wieku, 
statystycznie więc średnia wieku wśród 
imigrantów jest znacznie niższa od śred-

niej wieku społeczeństwa, do którego 
imigrują. 

Do tego pewne grupy imigrantów, 
w  szczególności muzułmanie, cechu-
ją się znacznie wyższą dzietnością niż 
przeciętni obywatele kraju przyjmują-

cego44. To rozwiązanie stawia jednak 
przed państwem wiele wyzwań, takich 
jak konieczność zaplanowania zrów-
noważonej polityki imigracyjnej czy 
problemy społeczne wynikające z bra-
ku integracji/asymilacji imigrantów 
z kulturą kraju przyjmującego45. 

Podnoszenie wieku emerytalnego. 
Przez lata Europa kojarzyła się na świecie 
z możliwością wczesnego przechodze-

nia na emeryturę46. Przekonanie to ma 
jednak coraz mniejsze oparcie w faktach 
nie tylko dlatego, że wiele państw zaczę-

ło stopniowo podnosić minimalny wiek 
emerytalny, lecz także dlatego, że coraz 
więcej osób decyduje się na dłuższe po-

zostawanie w pracy. Według Organizacji 
Współpracy Gospodar-
czej i Rozwoju (OECD) 
od 2005 do 2020 r. 
wskaźnik zatrudnie-

nia osób w wieku  
50–64 lat wzrósł w UE 
o ponad 18 punktów 
procentowych – do 
wartości 60 proc.47

 We-

dług danych Eurostatu 
obecnie w UE 10 proc. 
seniorów w wieku od 
65. do 74. roku życia 
pozostaje aktywnych 
zawodowo, przy czym 
dane znacznie różnią 
się pomiędzy poszcze-

gólnymi krajami –  
np. w Estonii jest to aż  
26 proc., a w Luksem-

burgu jedynie 2,7 proc.48 Coraz większa 
liczba pracujących osób starszych to 
jednak nie tyle wybór, ile konieczność 
wynikająca ze zbyt niskich oszczędności 
emerytalnych i z coraz wyższego mini-
malnego wieku emerytalnego. Wyższy 
wiek emerytalny ma oczywiście swoje 
uzasadnienie, bo wydłuża się przeciętna 
długość życia, a wraz z nią okres spędza-

ny na emeryturze. Jednak by polityka ta 
była skuteczna, muszą być spełnione 
trzy kluczowe warunki: po pierwsze, 
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ludzie muszą być w wystarczająco do-

brym zdrowiu, by móc dłużej praco-

wać; po drugie, rynek pracy musi sprzy-

jać dłuższemu pozostawaniu w pracy,  
np. poprzez wprowadzanie ulg dla pra-

codawców, uelastycznienie czasu pra-

cy czy dostosowanie środowiska pracy 
i obowiązków do możliwości starszego 
pracownika

49; po trzecie, musi zostać 
uzyskana społeczna akceptacja zmian50.

Podejmowane są także liczne działa-

nia łagodzące skutki starzenia się społe-

czeństwa, takie jak:
Profilaktyka zdrowotna. Inwestycja 

w działania prozdrowotne pozwala na 
zapobieganie chorobom cywilizacyj-
nym, wczesne ich wykrywanie lub opóź-

nianie ich rozwoju, co długoterminowo 
obniża ponoszone przez państwo koszty 
opieki zdrowotnej i podnosi jakość życia 
obywateli. Osoby w dobrym zdrowiu 
są bardziej zadowolone z życia i łatwiej 
przekonać je do pozostawania w pracy 
dłużej, co wspiera rozwój gospodarczy 
i pozwala odciążyć system ubezpieczeń 
społecznych. Trzeba jednak podkreślić, 
że indywidualne predyspozycje do za-

chowania zdrowia w późnym wieku za-

leżą nie tylko od dostępu do profilaktyki, 
warunków środowiskowych czy indywi-
dualnych nawyków, lecz także od czyn-

ników genetycznych, tym samym dzia-

łania profilaktyczne ze strony państw 
mogą mieć różną skuteczność51. 

Wspieranie prywatnych systemów 
emerytalnych. W raporcie dotyczącym 
starzenia się społeczeństw, który przy-

gotowano na potrzeby Komisji Europej-
skiej, podkreśla się, że choć starzenie się 
stanowi zagrożenie dla stabilności sys-

temów emerytalnych w całej Unii Euro-

pejskiej, to kraje, w których obowiązko-

we systemy państwowe są uzupełniane 
przez dobrze rozwinięte systemy pry-

watne, poradzą sobie z tym wyzwaniem 
lepiej

52. 

W interesie państwa jest zatem promo-
cja budowania prywatnych oszczęd-
ności emerytalnych. Po pierwsze, 
zwiększa to szanse na utrzymanie na 
emeryturze tego samego standardu 
życia co w  czasie pracy zawodowej,  
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co zasadniczo jest głównym celem 
oszczędzania na starość. Po drugie, 
umożliwia zmniejszenie liczby osób 
starszych zagrożonych ubóstwem i za-
leżnych na starość od państwa. Po trze-
cie, pozwala po osiągnięciu minimalne-
go wieku emerytalnego na wybór: czy 
kontynuować pracę, czy nie. Po czwar-
te, większe oszczędności prywatne, 
które są przeznaczane na inwestycje 
prywatne na rynku kapitałowym, po-
magają stymulować wzrost PKB. 

Wyzwaniem pozostaje oczywiście 
przekonanie ludzi do oszczędzania na 

własną rękę. Według OECD w 2018 r. je-

dynie mieszkańcy trzech krajów odłoży-

li więcej niż 10 proc. rozporządzalnego 
dochodu: Luksemburga (16 proc.), Szwe-

cji (15,4 proc.) i Niemiec (10,9 proc.)53.  
Rozwiązaniem tego problemu może 
być tworzenie przez państwo systemów 
wsparcia prywatnego oszczędzania, po-

legającego na przykład na ustanowieniu 
do nich automatycznego zapisu, ofero-

waniu zachęt finansowych (dopłat lub 
ulg podatkowych) czy wprowadzeniu 
de facto obowiązku odkładania dodat-
kowych środków poprzez regulacje sek-

torowe.
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4.3.  TRENDY W POLITYKACH EMERYTALNYCH 
PAŃSTW EUROPEJSKICH

Starzenie się społeczeństw nie jest 
nowym wyzwaniem dla europejskich 
państw, ale zintensyfikowane działania 
w celu odwrócenia i spowolnienia tren-

du, a także działania łagodzące jego skut-
ki to domena dwóch ostatnich dekad.

Po mieszanym sukcesie polityk pro-
rodzinnych w  zakresie zwiększenia 
współczynnika dzietności (patrz wyżej) 
uwaga państw skierowała się przede 
wszystkim ku trzem rozwiązaniom: 
zwiększaniu minimalnego wieku eme-
rytalnego, ograniczeniu wcześniej-
szych emerytur lub rezygnacji z  tego 
rozwiązania i  zwiększaniu poziomu 
prywatnych oszczędności obywateli. 

Zwiększanie wieku emerytalnego. 
Konieczność stopniowego zwiększania 
minimalnego wieku emerytalnego wy-

kazywana jest w wielu analizach54. Kraje 
narzucają sobie różne limity, co wynika 
z jednej strony z różnych przewidywa-

nych długości życia w poszczególnych 
państwach, a z drugiej z poziomu spo-

łecznej akceptacji postulowanych zmian. 

Część krajów europejskich na razie 
za cel postawiła sobie wiek 65 lat, choć 
dla innych jest to dzisiejszy punkt wyj-
ścia. W tej pierwszej grupie są m.in.: Au-

stria, Czechy, Węgry, Łotwa, Litwa, Mal-
ta, Słowenia czy Luksemburg. W drugiej  
najambitniejsze plany ma Dania, która do 
2022 r. chce podnieść wiek emerytalny 
do 67 lat dla obu płci, a potem co pięć 
lat zwiększać tę granicę o minimum 1 rok, 
w zależności od przewidywanej średniej 
długości życia w kraju. Pozostałe kraje 
aktualnie za cel najczęściej stawiają sobie 
wiek emerytalny 67–68 lat (m.in. Belgia, 
Bułgaria, Chorwacja, Francja, Niemcy, 
Wielka Brytania, Grecja, Irlandia, Włochy, 
Holandia i Hiszpania). Bez względu na 
docelowy limit większość państw zdecy-

dowała się na stopniowe podwyższanie 
wieku emerytalnego, do wyjątków nale-

żą Grecja i Włochy, które już podniosły 
wiek emerytalny do 67. roku życia. 

Część krajów w ramach reform dąży do 
wyrównania wieku emerytalnego ko-
biet i  mężczyzn, np. Austria, Bułgaria, 
Chorwacja i  Litwa, a  część uzależnia 
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wiek emerytalny kobiet od liczby po-
siadanych dzieci, m.in. Czechy i Słowa-
cja.  

Niektóre kraje zdecydowały się przy 
okazji reform na stałe powiązanie przy-

szłego wieku emerytalnego ze średnią 
długością życia, co uczyniły np. Finlan-

dia, Dania czy Estonia55. 
Choć badania pokazują, że Europej-

czycy rozumieją, iż obecna sytuacja 
demograficzna zmusza rządy do prze-

prowadzania zmian w systemach eme-

rytalnych, w tym podnoszenia wieku 
emerytalnego56, to gotowość do ponie-

sienia tych kosztów osobiście nie wszę-

dzie jest taka sama. 

W  części krajów wprowadzone bądź 
postulowane zmiany doprowadziły do 
masowych protestów, np. we Francji57, 
w  Irlandii58, Grecji59, Hiszpanii60, we 
Włoszech, w Holandii61 czy na Słowacji. 
W efekcie część propozycji złagodzono 
lub zdecydowano się na wprowadzenie 
wyjątków od postulowanych rozwią-
zań, które pozwoliłyby przejść na eme-
ryturę wcześniej.  

Przykładowo we Włoszech w 2019 r.  
wprowadzono „Kwotę 100”, która do 2021 r.  
pozwala na przechodzenie na emeryturę 
w wieku 62 lat osobom, które mają mini-
mum 38 lat okresu składkowego62. Także 
w 2019 r. na Słowacji po protestach zde-

cydowano się na zatrzymanie wzrostu 
wieku emerytalnego na 64 latach, choć 
wcześniej planowano powiązać wiek 
emerytalny ze średnią długością życia, 
a więc stale go zwiększać63.

Rezygnacja z wcześniejszych eme-
rytur lub ich ograniczenie. Przy okazji 

podnoszenia wieku emerytalnego wiele 
krajów podjęło reformy systemu wcze-

snych emerytur. Część krajów zdecy-

dowała się ograniczyć możliwość ko-

rzystania z tej opcji (np. Austria, Belgia, 
Bułgaria i Portugalia), inne skupiły się na 
zaostrzaniu kryteriów umożliwiających 
szybszą wypłatę świadczeń, zmieniając 
niezbędną liczbę przepracowanych lat 
bądź wprowadzając potrącenia finanso-

we (np. Niemcy, Grecja, Dania)64. 

W  części państw postanowiono, że 
możliwość wcześniejszego przecho-
dzenia na emeryturę będzie stopniowo 
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wygaszana (np. Austria, Luksemburg), 
a  w  części zdecydowano się na cało-
ściową reformę tej opcji (np. Niemcy 
i Finlandia). Zmianami w części krajów 
zostały też objęte inne świadczenia,  
np. renta czy zasiłek dla bezrobot-
nych, co ma uniemożliwić obchodze-
nie przepisów o  wczesnej emeryturze  
(np. Austria, Bułgaria, Dania i Belgia). 

Wspieranie budowania prywat-
nych oszczędności. W celu wspierania 

prywatnego oszczędzania na starość 
państwa wprowadzają z jednej strony 
zachęty finansowe (podatkowe i poza-

podatkowe), z drugiej programy na rzecz 
większej partycypacji. Zachęty podatko-

we to np. zwolnienie z podatku od zysku 
od środków zgromadzonych na prywat-
nych kontach oszczędnościowych. 

Ulgi podatkowe to dość powszech-
ny i  od dawna występujący sposób 
wspierania przez państwa prywatnego 
oszczędzania, lecz jego skuteczność 
w zakresie zachęcania do oszczędzania 
na emeryturę jest przeciętna65.  

Pozapodatkowe zachęty obejmują 
z jednej strony tworzenie korzystnych 
warunków dla pracodawców do ofero-

wania dopłat do oszczędności pracow-

ników (w Europie np. w Niemczech, 
Islandii i Polsce), dopłaty ze strony pań-

stwa w wysokości odpowiadającej pro-

centowi wpłaty (np. Austria: 4,25 proc., 
Czechy: 20 proc., Węgry: 20 proc.) czy 
państwowe dopłaty w stałej wysokości 
(np. Niemcy, Litwa, Polska)66. 

Przykładem programów na rzecz więk-
szej partycypacji w  systemie prywat-
nych ubezpieczeń emerytalnych jest 
wprowadzenie obowiązku automa-
tycznych zapisów do pracowniczych 
planów emerytalnych/kapitałowych, 
co w Europie wprowadziły Wielka Bry-
tania oraz Polska.  

Taki system pozostaje nadal dobro-

wolny, tzn. można się z niego wypisać. 
Innym przykładem rozwiązań zwiększa-

jących partycypację w prywatnych pro-

gramach emerytalnych jest nałożenie 
obowiązku zapisu dla określonych sek-

torów, co funkcjonuje np. w Holandii. 
Wypisanie się z takiego programu jest 
niemożliwe. Sposobem na zwiększa-

nie partycypacji jest też inwestowanie 
w edukację finansową przyszłych eme-

rytów. Zwiększenie dostępu do informa-

cji o przyszłej emeryturze pozwala bar-
dziej świadomie podejmować decyzje. 
Uzupełnieniem tego działania jest po-

wołanie doradców emerytalnych, którzy 
pomagają przyszłym emerytom znaleźć 
najlepiej dopasowany do nich sposób 
na lokowanie dodatkowych oszczędno-

ści. Systemy takie działają od początku 
XXI w. m.in. w Danii, Szwecji czy Belgii67.
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4.4.  PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ EMERYTALNYCH 
W WYBRANYCH PAŃSTWACH EUROPY

W przeglądzie znalazły się najlepsze 
systemy emerytalne na świecie, stwo-

rzone w Holandii, Danii i Finlandii68, 
a także system brytyjski, który pozwala 
na analizę skuteczności automatycz-

nego zapisu w zakresie zwiększania 
odsetka osób posiadających prywatne 

oszczędności emerytalne, oraz niemiec-

ki, oparty na metodzie repartycyjnej, 
nieodpowiedniej w warunkach rosnącej 
liczby seniorów. 

Przy zmniejszających się propor-
cjach pracujących do emerytów na-

wet najlepiej zaplanowany państwowy  
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system repartycyjny czy repartycyjno
-kapitałowy nie ma szans samodzielnie 
zapewnić swym uczestnikom świadczeń 
na wystarczająco wysokim poziomie. 
W efekcie, według badania ING z 2019 r.,  
aż 61 proc. badanych mieszkańców  
z 13 europejskich krajów obawia się 
o swoją finansową sytuację na emerytu-

rze, a 27 proc. badanych nie ma żadnych 
prywatnych oszczęd-

ności na ten cel69. Dla-

tego koniecznością 
jest tworzenie przez 

państwa polityk, które 
pomagają ludziom do-

datkowo oszczędzać 
na przyszłość w syste-

mach prywatnych. Stąd 
szczególną uwagę przy 
przeglądzie polityk 
zwrócono na rozwią-

zania takie jak edukacja 
finansowa, zwiększanie 
partycypacji czy finan-

sowe i pozafinansowe 
zachęty do dodatko-

wego oszczędzania.

DANIA
System emerytalny w Danii oparty 

jest na trzech filarach:
n państwowej emeryturze podstawowej 
wraz z uzupełniającym pracowniczym 
planem emerytalnym,
n prywatnych firmowych lub sektoro-

wych pracowniczych planach emerytal-
nych, 

n indywidualnych 
świadczeniach eme-

rytalnych. 
Uprawnienia do 

państwowej emerytu-

ry nabywają rezydenci 
zamieszkujący w Danii 
przez minimum trzy 
lata między 15. rokiem 
życia a minimalnym 
wiekiem emerytalnym 
(10 lat w przypadku 
cudzoziemców spoza 
UE). Wysokość podsta-

wowego świadczenia 
jest waloryzowana do 
przeciętnego wyna-

grodzenia w sektorze 
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prywatnym i liczona proporcjonalnie do 
okresu rezydentury, z pełną wysokością 
przysługującą przy 40 latach. W 2016 r. 
wynosiło ono w przybliżeniu 9750 euro 
rocznie i było finansowane z podatków70.  
Podstawowe świadczenie emerytalne 
jest uzupełniane dodatkiem w wysokości 
zależnej od tego, czy mieszka się w poje-

dynkę, czy z kimś (w przybliżeniu od 5050 
do 10 300 euro rocznie). Przewidziane są 
też dodatki socjalne w wysokości mak-

symalnie 2250 euro rocznie, pod warun-

kiem nieposiadania płynnych aktywów 
finansowych większych niż 11 000 euro 
i dochodów przekraczających 2700–5200 
euro rocznie (w zależności od tego, czy 
mieszka się w pojedynkę, czy z kimś)71.

Z  założenia gwarantowana emerytura 
zaspokaja jedynie podstawowe potrzeby, 
dlatego Duńczycy odkładają dodatkowe 
środki w  ramach ATP (państwowy fun-
dusz emerytalny) oraz filarów II i III.  

Jeżeli jednak świadczenia emerytal-
ne z dodatkowych programów przekro-

czą w przybliżeniu 42 400 euro rocznie, 
to państwowa emerytura podstawowa 
jest obniżana o kwotę odpowiadającą 
30 proc. uzyskanej nadwyżki. W przy-

padku uzyskania dodatkowych środków 
wyższych niż w przybliżeniu 74 600  
euro rocznie państwowa emerytura 
podstawowa nie przysługuje. Podobne 
przepisy obowiązują też dla wszystkich 
dodatków do emerytury podstawowej72.

W ramach ATP składki muszą wpłacać 
wszyscy pracownicy, 
którzy pracują co naj-
mniej dziewięć godzin 
tygodniowo. System 
jest dobrowolny tylko 
dla samozatrudnio-

nych. ATP oparte jest 
na zdefiniowanej skład-

ce, której wysokość nie 
zależy od zarobków, 
ale od przepracowa-

nych w miesiącu go-

dzin i którą opłacają solidarnie pracow-

nik (jedna trzecia) i pracodawca (dwie 
trzecie). Aktualnie składka ta łącznie 
i przy pełnym wymiarze godzin wyno-

si w przybliżeniu 38 euro miesięcznie73. 
Kwota świadczenia emerytalnego, które 
emeryt otrzyma z ATP, zależy od uzbie-

ranego przezeń kapitału, który jest przez 
lata jego gromadzenia inwestowany 
przez państwową instytucję zarządzają-

cą, czyli ATP. Każdy rok opóźnienia przej-
ścia na emeryturę podwyższa wypłaca-

ne świadczenie progresywnie od 5 proc. 
przy 1 roku do 104 proc. przy 10 latach74. 
W 2016 r. pełne świadczenie z ATP dla 
65-letniego emeryta wyniosło w przeli-
czeniu na euro 3280 miesięcznie75.

Filar II, który tworzą pracownicze pro-

gramy emerytalne (PPE), jest w teorii do-

browolny. W praktyce na poziomie sekto-

rów lub firm obowiązuje automatyczny 
zapis do PPE. W efekcie w Danii obję-

to nimi 90 proc. pracujących76. Składki 
w tym systemie są zdefiniowane i zależą 
od dochodów. Wyliczane są procentowo, 
zwykle wzrastają proporcjonalnie do do-

chodów i są przedmiotem bezpośrednich 
negocjacji między pracownikami a sekto-

rem/firmą. Procentowa wysokość składek 
nie jest stała, jednak 60 proc. ubezpieczo-

nych odprowadza je w wysokości mię-

dzy 10 a 17 proc. dochodu. Najczęściej 
w jednej trzeciej opłaca je pracownik, 
a w dwóch trzecich pracodawca. Dopłata 
ze strony pracodawcy nie jest uznawana 
za podlegający opodatkowaniu dochód, 
o ile mieści się w limitach określonych 
przez państwo77. Filar II wprowadzony 

został w Danii na po-

czątku lat 90., a ak-

tualna wartość środ-

ków zgromadzonych 
w jego ramach sięga 
105 proc. PKB Danii78. 
Sposoby inwestycji 

środków w II filarze są 
nadzorowane przez 
państwo, co ma na 
celu zmniejszenie ry-

zyka dla uczestników79.
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Filar III tworzą dobrowolne indywi-
dualne programy emerytalne, wśród 
których część ma zdefiniowaną skład-

kę, a część zdefiniowane świadczenie. 
Pierwszy rodzaj charakteryzuje się więk-

szym ryzykiem i brakiem pewności, ile 
będzie wynosiło przyszłe świadczenie. 
Drugi rodzaj przenosi ryzyko z inwe-

stora na instytucję, której powierzono 
środki. Wysokość przyszłego świadcze-

nia jest znana, jednak zazwyczaj bywa 
niższa w programie opartym na zdefi-

niowanej składce. Filar III cieszy się zain-

teresowaniem ok. 40 proc. oszczędzają-

cych80. W latach 2017–2018, na wniosek 
Duńskiego Organu Nadzoru Finansowe-

go, przeprowadzono konsultacje mające 
znaleźć lepszy sposób ochrony inwestu-

jących przed wysokim ryzykiem wystę-

pującym przy oszczędzaniu w III fila-

rze. Wśród zrealizowanych postulatów 
znalazły się m.in.: lepsze informowa-

nie o potencjalnych zyskach i stratach, 
uproszczenie oferowanych produktów 
i stworzenie zbioru najlepszych praktyk 
dla firm oferujących inwestycyjne pro-

dukty emerytalne81. 
Zarówno dla II filaru, jak i III Dania wpro-

wadziła szereg ulg podatkowych w zależ-

ności od wybranych programów oszczę-

dzania sięgających nawet 9500 euro  
rocznie. Od 2018 r. ulgi dodatkowo 
zwiększają się wraz z przybliżaniem się 
emerytury, np. o 22 proc. na 15 lat przed 
osiągnięciem wieku emerytalnego82. 

W  1999 r. Stowarzyszenie Duńskich 
Ubezpieczycieli (F&P) uruchomiło na-
rzędzie PensionsInfo. Pozwala ono 
Duńczykom w  jednym miejscu zapo-
znać się z  informacjami o  środkach 
zgromadzonych we wszystkich trzech 
filarach. Za pośrednictwem tego roz-
wiązania firmy oferujące programy 
emerytalne mogą też informować po-
szczególnych użytkowników o  naj-
korzystniejszych dla nich produktach 
inwestycyjnych bądź przysługujących 
świadczeniach83. 

Elementy systemu wspierające pry-

watne oszczędzanie emerytalne: 
Prostota systemu i składek. Wyso-

kość podstawowej emerytury jest taka 
sama dla wszystkich, sposób przyznawa-

nia dodatków jest łatwy do zrozumienia, 
a żeby dowiedzieć się, ile stałej składki 
ATP trzeba zapłacić, nie trzeba wykony-

wać skomplikowanych obliczeń. Dzięki 
temu przyszły emeryt jest w stanie oce-

nić, czy środki te wystarczą na zaspokoje-

nie jego potrzeb na emeryturze, czy nie.
Sektorowe regulacje. Poprzez sek-

torowe uregulowanie funkcjonowania 
pracowniczych systemów emerytalnych 
udało się prywatnym oszczędzaniem 
objąć praktycznie wszystkich aktywnych 
zawodowo. Dodatkowo warunki PPE są 
zasadniczo negocjowane grupowo, co 
jest korzystne dla osób o słabej pozycji 
negocjacyjnej. 

Dostęp do informacji. Dzięki syste-

mowi PensionsInfo każdy uczestnik sys-

temu może w jednym miejscu spraw-

dzić, ile środków zgromadził. Może też 
podejmować decyzje, jak lepiej zainwe-

stować kapitał z III filaru.
Ochrona oszczędzających. Państwo 

odgrywa aktywną rolę w tworzeniu re-

komendacji i regulacji dotyczących in-

westowania prywatnych środków na 
przyszłe emerytury. W II filarze, na któ-

rym przede wszystkim oparte są świad-

czenia, państwo dba o to, by inwestycje 
były obarczone relatywnie niskim ryzy-

kiem. W III filarze natomiast troszczy się 
o to, by oszczędzający przed powierze-

niem swoich pieniędzy mieli pełną świa-

domość podejmowanego ryzyka.

HOLANDIA
System emerytalny w Holandii skła-

da się z czterech filarów: (I) państwowej 
emerytury podstawowej (AOW), (II) pra-

cowniczych programów emerytalnych, 
(III) dobrowolnych ubezpieczeń emery-

talnych i (IV) prywatnych oszczędności 
pieniężnych.

Państwowa emerytura podstawowa 
przysługuje holenderskim rezydentom 
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po przekroczeniu wieku emerytalnego 
bez względu na to, czy pracowali, czy 
nie. W 2017 r. było to rocznie 14 737 euro 
brutto dla osoby samotnej i 20 357 euro 
brutto dla pary (po połowie na osobę). 
Wartości te są indeksowane do pensji 
minimalnej (odpowiednio 78 proc. dla 
singli i 102 proc. dla par). Dodatkowe 
dochody nie mają wpływu na wysokość 
otrzymanej AOW84.

Filar I finansowany jest z podatków. 
Każdy rok rezydencji powyżej 15. roku 
życia odpowiada za 2 proc. świadczenia 
AOW, trzeba więc być rezydentem przez 
50 lat przed przejściem na emeryturę 
w celu uzyskania 100 proc. świadczenia. 

W  przypadkach, gdy ubezpieczony 
w  ciągu okresu pracy zawodowej nie 
uzbiera AOW w  wystarczającej wyso-
kości, a nie posiada innych dochodów, 
które razem z  AOW zapewniałyby mu 
min. 70 proc. minimalnej pensji, może 
on liczyć na dodatkowe świadczenie 
socjalne. 

W 2016 r. takie świadczenie pobierało 
42 tys. osób85. Przeciętnie AOW stano-

wi jednak 40 proc. całego otrzymanego 
świadczenia holenderskiego emeryta86.

Filar II jest w teorii dobrowolnym uzu-

pełnieniem AOW, jednak regulacje sek-

torowe i poszczególnych pracodawców 
pozwalają wprowadzić automatycz-

ny i obligatoryjny zapis pracowników. 
Pracownicze plany emerytalne mogą 
oferować: poszczególne duże firmy, 
reprezentanci sektora, grupy ubezpie-

czeniowe posiadające min. 30 tys. kon-

traktów z różnych firm oraz fundusze 
emerytalne utworzone dla konkretnych 
profesji wykonywanych przez osoby 
w wolnych zawodach (najczęściej le-

karzy). Ponad 90 proc. wszystkich za-

trudnionych jest zapisanych do II filaru 
i przeciętny holenderski emeryt uzysku-

je dzięki niemu kolejne 40 proc. swojej 
emerytury. Łącznie w II filarze zgroma-

dzono środki w wysokości 220 proc. PKB 
Holandii (dane za 2017 r.)87.

Popularność II filaru wynika z korzyst-
nych dla pracowników przepisów podat-
kowych (opodatkowane są tylko wypłaty 
z niego, a wpłaty można odliczyć od po-

datku do wysokości limitu). Jednak moż-

na w jego ramach wpłacić nie więcej 
niż 13,3 proc. dochodu, a maksymalna  
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dopuszczalna wyso-

kość takiego dochodu 
wynosi 107 593 euro 
rocznie. Średnio składki 
do systemu w 70 proc. 
wpłaca pracodawca, 
a w 30 proc. zatrud-

niony
88. Obecnie w II 

filarze dominują plany 
oferujące zdefiniowa-

ne świadczenia oparte 
na średnich zarobkach 
z całego okresu pracy. Postuluje się jed-

nak odchodzenie od tego rozwiązania 
na rzecz planów opartych na zdefinio-

wanych składkach, co nie spotyka się ze 
zrozumieniem pracowników (ryzyko zo-

staje bowiem przeniesione na nich), ale 
jest zgodne z globalnymi trendami89. Ze 
strony państwa postulowane są zmiany 
w funkcjonowaniu pracowniczych pla-

nów emerytalnych. Przede wszystkim 
zwraca się uwagę na potrzebę konso-

lidacji istniejących funduszy (jest ich 
ponad 260) w celu obniżenia kosztów 
i spełnienia coraz bardziej wyśrubowa-

nych wymagań finansowych. Konieczne 
jest też, w przypadku planów opartych 
na zdefiniowanych składkach, lepsze 
przedstawianie potencjalnych scenariu-

szy przyszłych wypłat90.
Filar III cieszy się zainteresowaniem 

przede wszystkim osób o dużych zarob-

kach bądź samozatrudnionych, którzy 
nie uzyskali możliwości uczestniczenia 
w II filarze. Według ankiet 75 proc. sa-

mozatrudnionych korzysta z tej formy 
ubezpieczenia

91. Wpłat nie można odli-
czyć od podatku, ale oferowane są ulgi 
podatkowe92.

Elementy systemu wspierające pry-

watne oszczędzanie emerytalne:
Regulacje sektorowe. Poprzez sek-

torowe i firmowe uregulowanie funk-

cjonowania pracowniczych systemów 
emerytalnych udało się prywatnym 
oszczędzaniem objąć praktycznie 
wszystkich aktywnych zawodowo. Do-

datkowo warunki PPE są zasadniczo ne-

gocjowane grupowo, co jest korzystne 

dla osób o słabej pozy-

cji negocjacyjnej.
Przewidywalność 

wysokości minimal-
nych świadczeń. 
Wysokość podstawo-

wej emerytury jest 
łatwa do wyliczenia, 
a sposób przyznawa-

nia dodatków łatwy 
do zrozumienia. Jest 
jednocześnie jasny 

przekaz, że gwarantowane świadczenia 
pozwalają jedynie na zaspokojenie pod-

stawowych potrzeb, dlatego konieczne 
jest dodatkowe oszczędzanie w II lub  
III filarze. 

Niskie ryzyko. W II filarze przewa-

żają plany o zdefiniowanych świad-

czeniach, co przenosi ryzyko związane 
z inwestowaniem z ubezpieczonego na 
ubezpieczającego. W przypadku III sek-

tora ryzyko pozwalają zmniejszyć nowe, 
wyśrubowane regulacje i będąca konse-

kwencją ich wprowadzenia konsolidacja 
sektora.

FINLANDIA
W przeciwieństwie do omówionych 

wcześniej systemów emerytalnych Ho-

landii i Danii system fiński polega przede 
wszystkim na I, publicznym, filarze obo-

wiązkowym dla wszystkich zatrudnio-

nych. Podobnie jak w systemie duńskim 
składa się on z dwóch elementów – na-

rodowej emerytury minimalnej finanso-

wanej w ramach systemu repartycyjne-

go (tj. z podatków i wpłat zatrudnionych) 
i uzupełniającego, ustawowego pra-

cowniczego planu emerytalnego, finan-

sowanego ze składek wpłacanych przez 
pracodawców i pracowników, o charak-

terze częściowo kapitałowym93.
Narodowa emerytura minimalna 

przysługuje wszystkim fińskim rezyden-

tom, którzy mieszkali na terytorium kra-

ju co najmniej trzy lata po ukończeniu  
16. roku życia, ale do uzyskania jej w peł-
nej wysokości trzeba spędzić w Finlandii 
co najmniej 80 proc. czasu między 16. ro-
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kiem życia a wiekiem 
emerytalnym. Aktual-
nie świadczenie w peł-
nej wysokości wynosi 
662,86 euro na mie-

siąc dla osób żyjących 
w pojedynkę i 591,79 
euro dla osób żyją-

cych w związkach lub 
ze współlokatorami94.  
Wysokość emerytury 
narodowej nie jest taka 
sama dla wszystkich. 
Im większa emerytura 
przysługuje z innych źródeł (krajowych 
bądź zagranicznych), tym mniejsza bę-

dzie emerytura narodowa, a po przekro-

czeniu określonego przez państwo limitu 
(aktualnie 1226,13 euro miesięcznie dla 
osób mieszkających z kimś i 1368,21 dla 
osób mieszkających w pojedynkę) prze-

staje ona być wypłacana w ogóle. Dla 
osób, które nie wypracowały żadnych 
innych świadczeń, przewidziany jest po-

nadto dodatek do emerytury narodowej, 
który podnosi jej wysokość do poziomu 
gwarantowanego (w 2017 r. poziom ten 
wynosił 750 euro miesięcznie)95.

System ustawo-

wych pracowniczych 
planów emerytalnych 
oferuje uczestnikom 
zdefiniowane świad-

czenia. Kwota składek 
zależy od dochodów. 
Pracodawca odprowa-

dza składki w wysoko-

ści 17,95 proc. pensji 
pracownika, a pracow-

nik 6,15 proc. Samoza-

trudnieni mają większą 
dowolność w ustala-

niu wysokości swojej składki. Dodatko-

wo w szczególnych przypadkach (m.in. 
PPE dedykowanych rolnikom i rybakom) 
część składki finansowana jest z budże-

tu państwa. Państwo opłaca też skład-

ki za okresy opieki nad dziećmi i czas 
studiów. Do wyliczenia końcowego 
świadczenia emerytalnego uwzględnia 
się cały okres składkowy (przed 2005 r. 
było to ostatnie 10 lat). W przeciwień-

stwie do systemów z Holandii czy Danii 
nie ma limitu wysokości składek ani wy-

płacanych świadczeń96. Wartość łączna 
środków zgromadzonych w fińskich 

ROZDZIAŁ 4

100
proc.

Prawie tyle wynosi 
wartość łączna 

środków 
zgromadzonych 

w fińskich pracowni-
czych planach 
emerytalnych



43

pracowniczych planach emerytalnych 
sięga prawie 100 proc. PKB97.

W Finlandii funkcjonuje 30 fundu-

szy emerytalnych i firm ubezpiecze-

niowych, które zarządzają składkami 
pozyskanymi z ustawowych pracowni-
czych planów emerytalnych, a decyzję 
o wyborze jednego z nich podejmuje 
pracodawca. System cechuje się dużym 
poziomem bezpieczeństwa, bo skutki 
bankructwa jednego z podmiotów eme-

rytalnych rozkładane są solidarnie mię-

dzy pozostałe98. Podobnie rozkładane są 
koszty znaczących wahań na giełdzie99. 
Osobne pracownicze plany emerytalne 
są utworzone dla pracowników sektora 
usług publicznych i Kościoła ewangelic-

ko-luterańskiego Finlandii, lecz aktualnie 
nie rozważa się ich znoszenia, co jest 
wdrażane np. w Danii100.

Filary II i  III w Finlandii istnieją, ale nie 
cieszą się szczególną popularnością 
ani pracowników, ani pracodawców 
ze względu na to, że I  filar obejmuje 
wszystkich i nie ma w nim limitów, któ-
re zmuszałyby osoby zamożniejsze do 
lokowania nadwyżek gdzie indziej. 

W ramach II filaru zatrudnieni mogą 
oszczędzać poprzez zakładowe lub 
branżowe plany emerytalne, a w ramach 
III filaru funkcjonują produkty ubezpie-

czeniowe. Prywatnych wpłat w ramach 
II filaru pracownicy nie mogą sobie od-

liczyć od podatku, a wpłaty pracodawcy 
nie podlegają opodatkowaniu jako do-

chód, pod warunkiem że mieszczą się 
w limicie 8500 euro rocznie. Prywatne 
wpłaty w ramach III filaru można odli-
czyć od podatku do kwoty 5000 euro 
rocznie

101. W rozwiązania oferowane 
przez filary II i III zainwestowało odpo-

wiednio ok. 10 i 20 proc. pracujących102. 
Elementy systemu wspierające pry-

watne oszczędzanie emerytalne:
Bezpieczeństwo. Koszty ewentual-

nych bankructw funduszy emerytalnych 
lub znaczących wahań na rynku pokry-

wane są przez wszystkich uczestników 
systemu. Obniża to poziom indywidual-
nego ryzyka. 

Warunkowe świadczenia minimal-
ne. Gwarantowane świadczenia ze stro-

ny państwa, choć finansowane przez 
wszystkich uczestników systemu, tra-

fiają tylko do tych, którzy ich najbardziej 
potrzebują, i tylko na poziomie socjalne-

go minimum. Wszyscy pozostali muszą 
zadbać o swoje własne oszczędności 
emerytalne.

Obowiązek oszczędzania. W ra-

mach I filaru pracodawca ma obowią-

zek odprowadzać składki na emeryturę 
do wybranego funduszu emerytalnego 
w ramach pracowniczych planów eme-

rytalnych.

WIELKA BRYTANIA
Brytyjski system składa się z dwóch 

głównych filarów: (I) państwowej eme-

rytury (new State Pension) i (II) emerytu-

ry pracowniczej (Workplace Private Pen-
sion Provision). Przed reformą w 2016 r. 
I filar składał się z basic State Pension 
o stałej wysokości oraz dodatku, który 
był zależny od osiąganych dochodów 
i opłacanych składek103. Nowym syste-

mem zostały w pełni objęte osoby, które 
na rynek pracy wkroczyły po 6 kwietnia 
2016 r. Osoby, które weszły do systemu 
przed reformą, ale nie osiągnęły przed 
6 kwietnia 2016 r. wieku emerytalnego, 
objęto rozwiązaniami przejściowymi104.

Po reformie w  2016 r. uprawnienia do 
emerytury podstawowej nabywa się 
w pełnej wysokości po 35 latach skład-
kowych, a częściowej po nie mniej niż 
10 latach (wcześniej było to odpowied-
nio 30 lat i rok). 

Emerytura podstawowa ma wyso-

kość minimalną i w pełnej wysokości 
na osobę wynosiła w roku podatkowym 
2018/2019 125,95–164,35 funtów tygo-

dniowo w zależności od systemu, do 
którego kwalifikował się dany emeryt105. 
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Dodatkowo najubożsi mogą liczyć na 
dodatki wyrównujące świadczenie do 
minimalnej wysokości (Pension Credit), 
a większość emerytów na dopłaty miesz-

kaniowe, dodatki na ogrzewanie zimą, 
premię świąteczną czy darmowy abo-

nament telewizyjny i darmowe leki106.  
Podobnie jak w innych omówionych 
wcześniej krajach zasadniczym celem 
emerytury podstawowej jest zabezpie-

czenie przed ubóstwem. Jej wysokość 
jest waloryzowana na podstawie wskaź-

nika cen i średnich zarobków107. 

Dodatkowo Wielka Brytania wprowa-
dziła zachęty do dłuższego pozosta-
wania aktywnym zawodowo w postaci 
extra State Pension. Dodatek zależy od 
tego, jak długo pozostaje się na ryn-
ku pracy po osiągnięciu wieku emery-
talnego (minimum dziewięć tygodni), 
i aktualnie wynosi 5,8 proc. emerytury 
podstawowej za każdy rok późniejsze-
go przejścia na emeryturę. Raz zagwa-
rantowane świadczenie dodatkowe 
przysługuje do końca życia108. 

Według OECD Wielka Brytania ma 
najniższą w Europie stopę zastąpienia 
dochodu przez emeryturę (28 proc.)109. 
W związku z tym indywidualne oszczę-

dzanie w II filarze jest konieczne. Liczba 
osób oszczędzających w II filarze spada-

ła jednak systematycznie już od lat 60. 
W 2012 r. oszczędzało w nim zaledwie 
7,8 mln osób110. Żeby odwrócić ten trend 
i zapewnić powszechność prywatnego 
oszczędzania, Wielka Brytania wprowa-

dziła ogólnokrajowy pracowniczy pro-

gram emerytalny z automatycznym za-

pisem. Program ten wchodził stopniowo 
w życie w latach 2012–2018. W progra-

mie wszyscy pracodawcy są zobowiąza-

ni do zapisania wszystkich kwalifikują-

cych się pracowników do spełniającego 
podstawowe kryteria programu pracow-

niczego, z wyjątkiem tych, którzy do 
tego typu programów byli zapisani już 
wcześniej. Automatyczny zapis obej-

muje pracowników w wieku od 22 lat do 
osiągnięcia ustawowego wieku emery-

talnego, których dochody to min. 10 tys.  
funtów rocznie. Osoby zarabiające 
mniej mogą się do systemu dopisać do-

browolnie. Ci zapisani automatycznie 
mogą się wypisać w ciągu miesiąca od 
zapisu i odzyskać już wpłacone składki. 
Jeżeli zrezygnują z oszczędzania póź-

niej, to zgromadzone środki trafiają do 
nich zwykle dopiero po osiągnięciu wie-

ku emerytalnego lub tuż przed nim111. 
Co trzy lata osoby kwalifikujące się do 
programu, a pozostające poza nim, są 
ponownie do niego dopisywane przez 
pracodawców112.

W ramach programów pracowniczych 
odkładane są składki w wysokości mini-
mum 8 proc. dochodów brutto, z czego 
pracodawca odpowiada za min. 3 proc. 
Procent ten liczy się tylko od zarobków 
powyżej 520 i poniżej 4167 funtów mie-

sięcznie (2020/2021). Przykładowo, przy 
zarobkach w wysokości 900 funtów mie-

sięcznie podstawą do wyliczenia składki 
będzie kwota 380 funtów113. W przypadku 
osób, które zarabiają mniej niż 520 fun-

tów miesięcznie i tym samym do syste-

mu dopisały się dobrowolnie, pracodaw-

ca nie jest zobowiązany do opłacania 
swojej składki. W ramach systemu nie ma 
dopłat ze strony państwa, jednak ofero-

wane są zwolnienia od podatku m.in. po-

przez odprowadzanie składek od zarob-

ków brutto.
Żeby ułatwić funkcjonowanie auto-

matycznego zapisu, rząd brytyjski usta-

nowił National Employment Savings  
Trust (NEST). Dzięki NEST wszyscy pra-

codawcy mają dostęp do wysokiej jako-

ści planów emerytalnych, a dzięki dużej 
skali koszty jego funkcjonowania są ni-
skie. Jako instytucja publiczna NEST ma 
obowiązek przyjąć wszystkich zaintere-

sowanych pracodawców, bez względu 
na to, jaki dochód generują114. Większość 
planów emerytalnych w nowym syste-

mie to plany ze zdefiniowaną składką, 
ale funkcjonują też plany ze zdefiniowa-

nym świadczeniem115.
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Dzięki wprowadzeniu automatyczne-

go zapisu udało się podnieść liczbę osób 
posiadających prywatne oszczędności 
emerytalne o 10 mln osób. Szczególny 
sukces odniesiono wśród młodych osób 
(22–29 lat), gdzie liczba oszczędzają-

cych z 24 proc. w 2012 r. wzrosła do  
84 proc. w 2018 r., w związku z czym rząd 
rozważa obniżenie wieku automatycz-

nego zapisu do 18 lat. Ogółem w 2018 r.  
87 proc. uprawnionych pracowników 
firm prywatnych oszczędzało na starość 
poprzez pracownicze systemy emery-

talne (w roku 2012 było 
to 50 proc.)116. Trzeba 
jednak pamiętać, że 
poza systemem nadal 
pozostają miliony pra-

cowników na część 
etatu i samozatrudnio-

nych117.
Dodatkową zachętą 

do gromadzenia pry-

watnych oszczędności 
może być, uruchomio-

na w kwietniu 2015 r., 
możliwość dostępu do 
zgromadzonych środ-

ków (w przypadku planów o zdefinio-

wanej składce) dla osób od 55. roku ży-

cia, co jednak jest obarczone podatkiem 
krańcowym118. Jednocześnie rząd zadbał 
o bezpieczeństwo tej opcji, oferując bez-

płatne wsparcie niezależnych doradców 
emerytalnych (usługa Pension Wise). 
Do 2017 r. z możliwości wcześniejszego 
dostępu do zgromadzonych środków 
skorzystało 17 proc. oszczędzających 
i nie zaobserwowano przypadków ich 
marnowania. Jednocześnie badania an-

kietowe pokazały, że 97 proc. klientów 
Pension Wise poleciło-

by tę usługę innym119. 
Dodatkowo dla ochro-

ny osób posiadających 
oszczędności w formie 
planów o zdefiniowa-

nych świadczeniach 
o wartości powyżej  
30 tys. funtów i rozwa-

żających ich transfer 
do bardziej ryzykow-

nych planów o zdefi-

niowanej składce rząd 
brytyjski wprowadził 
obowiązek wykazania, 
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że przed przeniesieniem zgromadzo-

nych środków zasięgnięto porady u au-

toryzowanego doradcy finansowego120. 
Elementy systemu wspierające pry-

watne oszczędzanie emerytalne:
Łatwość implementacji dla praco-

dawców. Poprzez NEST pracodawca 
może tanio i łatwo zaoferować pracow-

nikom dostęp do dopasowanych do 
ich wieku lub preferencji programów 
oszczędzania na emeryturę.

Bezpieczeństwo. Oszczędzający mają 
dostęp do profesjonalnego, niezależnego 
i bezpłatnego doradztwa finansowego, 
co pozwala im lepiej zarządzać środkami 
po otrzymaniu do nich dostępu i plano-

wać swoją przyszłość na emeryturze.
Pewność środków. Wiele funduszy, 

z czego większość podstawowych, któ-

re oferuje NEST121, posiada zdefiniowaną 
datę wypłaty świadczenia, nie można ich 
zatem wypłacić przed konkretną datą, 
która zwykle odpowiada minimalnemu 
wiekowi emerytalnemu oszczędzające-

go, co zwiększa prawdopodobieństwo, 
że nie zostaną one spożytkowane na 
inne cele.

NIEMCY
Niemiecki system emerytalny jest 

oparty na trzech filarach: (I) państwowej 
emeryturze obowiązkowej dla pracow-

ników i niektórych samozatrudnionych 
(Gesetzliche Rentenversicherung – 

GRV), (II) pracowniczych planach eme-

rytalnych (betriebliche Altersvorsorge 
– bAV) oraz (III) prywatnych ubezpie-

czeniach indywidualnych122.

Filar I  to system repartycyjny, którym 
objęte w 2016 r. było 90 proc. pracują-
cych w Niemczech, a wydatki na niego 
sięgnęły 10,5 proc. PKB Niemiec.  

Wysokość świadczenia emerytalnego 
zależy od dochodu, a tym samym od od-

prowadzonych w ciągu całej kariery za-

wodowej składek, przy czym trzeba mieć 
minimum pięć lat składkowych, by kwa-

lifikować się do jakiegokolwiek świad-

czenia. Wysokość składki pracodawcy 
i pracownika jest taka sama – 9,35 proc. 
wynagrodzenia pracownika brutto123, przy 
czym minimalna podstawa to 450 euro  
miesięcznie, a maksymalna 6900 euro 
miesięcznie w Niemczech Zachodnich 
i 6450 euro miesięcznie w Niemczech 
Wschodnich124. Jeżeli w I filarze dobro-

wolnie chce się ubezpieczyć samoza-

trudniony, to jego składka wynosi 18,7 
proc. zarobków brutto. W ramach I filaru 
istnieją też dedykowane programy eme-

rytalne, m.in. dla służby cywilnej, prawni-
ków, lekarzy czy rolników125.

W  Niemczech przez lata nie istniało 
świadczenie minimalne. Możliwość 
jego wprowadzenia przyjęto dopie-
ro w  listopadzie 2019 r. Przysługiwać 
będzie w  wysokości 10 proc. większej 
od minimalnego zasiłku socjalnego 
(aktualnie 416 euro miesięcznie) oso-
bom z minimum 35 latami składkowy-
mi nieposiadającymi innych dochodów 
powyżej ustalonego limitu socjalne-
go126. Ponadto przewidziane są dodat-
ki socjalne finansowane z  podatków. 
W 2016 r. forma tego wsparcia wynio-
sła 0,1 proc. PKB Niemiec127. 

Przewidziane są zachęty do dłuższe-

go pozostawania aktywnym zawodowo 
– każdy miesiąc dodatkowej pracy pod-

nosi przyszłe świadczenie o dodatkowe 
0,5 proc.128 Ponadto od 2017 r. wprowa-

dzono regulacje pozwalające jeszcze 
łatwiej łączyć aktywność zawodową 
z pobieraniem świadczeń emerytalnych 
m.in. poprzez obniżenie minimalnej 
liczby godzin pracy dziennie i podwyż-

szenie limitu otrzymywanych w ten spo-

sób dochodów129.
Filary II i III są nieobowiązkowe, jed-

nak oszczędzanie w nich z punktu wi-
dzenia przyszłych emerytów i państwa 
jest konieczne, gdyż wysokość świad-

czeń z I filaru będzie się systematycznie 
zmniejszać i nie zapewnią one wystar-
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czającego bezpieczeń-

stwa na emeryturze. 
Zakłada się wręcz, że 
stopniowo Niemcy 
będą musiały zamienić 
dotychczasowe, zróż-

nicowane w zależno-

ści od wcześniejszych 
zarobków, świadcze-

nie na świadczenie 
w stałej wysokości dla 
wszystkich (emeryturę 
podstawową), podob-

nie jak to było np. w Wielkiej Brytanii130. 
Aktualnie rząd gwarantuje, że do 2025 r.  
wysokość świadczeń nie spadnie poni-
żej 48 proc. średniego krajowego wy-

nagrodzenia131. Podobne dane podaje 
OECD, według którego niemiecki eme-

ryt może liczyć na pensję państwową 
w wysokości ok. 50 proc. swoich śred-

nich zarobków132.
W szczególnie trudnej sytuacji znajdą 

się w przyszłości samozatrudnieni, któ-

rzy zasadniczo nie muszą oszczędzać 
w filarach I i II, z wyjątkiem wybranych 
profesji. W efekcie wśród samozatrud-

nionych liczba oszczędzających indywi-

dualnie na emeryturę 
spada od połowy lat 
2000, i to we wszyst-
kich grupach wieko-

wych133. 
Aktualnie w ra-

mach II filaru oszczę-

dza średnio 57 proc. 
pracujących, a w III  
– 33,8 proc. Jest to zna-

czący wzrost w sto-

sunku do obecnych 
emerytów – jedynie  

32 proc. mężczyzn i 17,5 proc. kobiet 
pobiera świadczenia z II filaru134. Nadal 
jednak nie jest to wystarczający zasięg 
dla zapewnienia stabilności systemu 
w przyszłości. Dlatego państwo nie-

mieckie zdecydowało się na wprowa-

dzenie ułatwień regulacyjnych, ulg po-

datkowych i dopłat rządowych.
W celu zachęcenia do oszczędzania 

w ramach II filaru od 2018 r. ułatwiono 
zakładanie i prowadzenie pracowniczych 
planów emerytalnych. Kluczową zmia-

ną było umożliwienie firmom oferowa-

nia planów ze zdefiniowaną składką bez 
gwarancji minimalnych świadczeń lub 
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wzrostu oszczędności, 
pod warunkiem że pla-

ny te powstały w wy-

niku negocjacji gru-

powych ze związkami 
i są prowadzone przez 
zewnętrzne podmioty 
(fundusze emerytalne, 
towarzystwa ubezpie-

czeń)135. W mocy po-

zostały już istniejące 
PPE o zdefiniowanym 
świadczeniu, które 
jednak nie cieszyły 
się wśród pracodaw-

ców popularnością ze 
względu na duże kosz-

ty i obowiązek auto-

matycznego objęcia 
nimi wszystkich pra-

cowników. Znaczącym 
problemem pozostaje 
jednak duże rozdrob-

nienie PPE – często są 
one ograniczone za-

sięgiem tylko do jednego pracodawcy. 
W efekcie istnieją znaczące różnice mię-

dzy planami emerytalnymi poszczegól-
nych sektorów, firm, a nawet płci136.

W ramach reformy II filaru zwiększo-

no także dwukrotnie wysokość wpłat, 
która zwolniona jest z podatku. W 2018 r.  
było to 6240 euro rocznie. Dotyczy to 
tylko wpłat do pracowniczych planów 
emerytalnych prowadzonych przez 
zewnętrzne instytucje (tzn. nie przez 
samego pracodawcę w ramach bez-

pośrednich zobowiązań emerytalnych – 
Direktzusage), np. fundusze emerytalne 
(Pensionskassen, Pensionsfond) czy fun-

dusze zapomogowe (Unterstützungs- 
kasse)137. Dodatkowo pracodawca może 
skorzystać z wynoszącej 30 proc. ulgi 
podatkowej, jeżeli w ramach wpłat do 
zewnętrznych instytucji opłaca składki 
osobie o niskich dochodach (maksymal-
nie 2200 euro miesięcznie). Ulga podat-
kowa dotyczy tylko nowych lub zwięk-

szonych wpłat w wysokości od 240 do 
480 euro rocznie138.

W przypadku III filaru 
z jednej strony utrzyma-

no ulgi podatkowe lub 
wprowadzono nowe, 
z drugiej zdecydowano 
się na państwowe do-

płaty. Riester Rente to 

program wprowadzony 
w 2002 r., który jest do-

stępny dla osób ubez-

pieczonych w I filarze 
i ich małżonków (pod 
warunkiem spełnienia 
określonych kryteriów). 
Wpłaty do Riester Ren-
te można odpisać od 
podatku dochodowe-

go do wysokości 2100 
euro (uwzględniając 
dopłaty ze strony pań-

stwa)139. Aktualna mak-

symalna wysokość do-

płat ze strony państwa 
wynosi 175 euro na 
osobę ubezpieczającą 

się i 185–300 euro na dziecko rocznie 
(w zależności od daty jego urodzenia), 
dzięki czemu program jest szczególnie 
atrakcyjny dla rodzin z dziećmi140. Do-

płata na dziecko przysługuje tylko jedne-

mu rodzicowi, zwykle matce. Żeby móc 
otrzymać państwową dopłatę w maksy-

malnej wysokości, należy odprowadzać 
minimum 4 proc. rocznych dochodów 
brutto; poniżej tego poziomu dotacje są 
odpowiednio zmniejszane. Dodatkowa 
jednorazowa dopłata w wysokości mak-

symalnej 200 euro przysługuje ubez-

pieczającemu się, który dołączy do pro-

gramu przed 25. rokiem życia. W 2013 r.  
dopłaty do Riester Rente wyniosły  
2,7 mld euro141. Wypłaty świadczeń z Rie-
ster Rente są dożywotnie i przysługują 
po osiągnięciu minimalnego wieku eme-

rytalnego. Według danych z 2016 r. z pro-

gramu korzystało 16 mln osób, co jed-

nak zdaniem części ekspertów świadczy 
o relatywnej porażce programu142.

Innym programem III filaru jest pen-

sja podstawowa (Rürup). Jest ona atrak-
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cyjna przede wszystkim dla samoza-

trudnionych, którzy nie zdecydowali się 
na oszczędzanie w I filarze, a także osób 
o wysokich dochodach. Wpłaty w ra-

mach tego programu są częściowo opo-

datkowane. Kwota wolna od podatku 
rośnie o 2 punkty procentowe rocznie, 
zaczynając od 60 proc. w 2005 r. W 2019 r.  
było to 88 proc. liczone od maksymalnej 
dozwolonej kwoty wpłat – 24 305 euro 
dla singli i 48 610 dla małżeństw rocz-

nie. Od 2025 r. wpłaty będą całkowicie 
zwolnione z podatku w ramach dozwo-

lonych limitów. Wypłaty z programu są 
dożywotnie i dokonywane corocznie, 
nie wcześniej jednak niż od 62. roku ży-

cia (w przypadku kontraktów zawartych 
od 2011 r.)143.

W celu zwiększania poziomu oszczęd-
ności prywatnych Niemcy wdrożyli tak-
że projekt Safety 1st, który adresowany 
jest do starszej młodzieży i nauczycieli. 
Pozwala on zapoznać się z  systemem 
emerytalnym, w  tym jego prywatnym 
komponentem, a  także wyliczyć po-
tencjalną emeryturę. Wyzwaniem po-
zostaje przełożenie tej wiedzy na kon-
kretne działania144. 

Elementy systemu wspierające pry-

watne oszczędzanie emerytalne:
Dodatki pieniężne. Możliwość sko-

rzystania ze stałej wysokości dopłat przy 
minimalnych wymogach oszczędzania 
w ramach Riester Rente jest dużą zachę-

tą do oszczędzania szczególnie dla osób 
o niskich dochodach i rodzin z dziećmi. 
Ponadto dodatkowa dopłata dla osób 
poniżej 25. roku życia zachęca do wcze-

snego rozpoczęcia oszczędzania.
Ułatwienia dla firm w tworzeniu 

programów. Umożliwienie pracodaw-

com oferowania pracowniczych planów 
emerytalnych o zdefiniowanej składce 
i zaoferowanie ulg podatkowych przy 
wpłatach dla najmniej zarabiających 
zwiększyło atrakcyjność PPE i w efekcie 
liczbę tworzonych programów, a tym 

samym możliwość oszczędzania dla 
pracowników.

Stale zwiększające się ulgi podat-
kowe. Wysoka, docelowo wynosząca  
100 proc., ulga podatkowa od wpłat do 
programu Rürup zachęca do oszczędza-

nia osoby samozatrudnione, wśród któ-

rych poziom oszczędzających jest niski 
ze względu na brak obowiązku posiada-

nia ubezpieczenia emerytalnego.

PODSUMOWANIE
Starzenie się społeczeństw jest wy-

zwaniem, które zmienia nasz sposób 
myślenia o emeryturze i oszczędzaniu 
na nią. 

Za sukcesem najlepszych systemów 
emerytalnych stoją coraz wyższy mi-
nimalny wiek emerytalny i coraz więk-
sza liczba osób w  wieku emerytalnym 
aktywnych zawodowo. Jednocześnie 
państwa te gwarantują jedynie po-
wszechne świadczenia emerytalne 
w  minimalnej wysokości, pozwalają-
cej na zaspokojenie podstawowych 
potrzeb i  uniknięcie ubóstwa. Zasad-
niczym źródłem utrzymania na eme-
ryturze są w  nich środki zgromadzo-
ne przez oszczędzających prywatnie, 
przede wszystkim w ramach pracowni-
czych planów emerytalnych. 

 Charakterystycznymi cechami naj-
lepszych systemów emerytalnych są 
także: 
n bezpieczeństwo – uczestnik systemu 
chroniony jest przed utratą zgromadzo-

nych środków, np. poprzez regulacje 
dotyczące sposobów inwestowania ka-

pitału lub poprzez solidarne rozłożenie 
kosztów,
n prostota – uczestnik systemu może 
w łatwy sposób obliczyć podstawową 
emeryturę i składki na ubezpieczenie 
prywatne,
n powszechność – uczestnik systemu 
jest zapisywany automatycznie i najczę-

ściej obowiązkowo do pracowniczych 
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planów emerytalnych, ze względu na 
regulacje sektorowe lub firmowe,
n inkluzywność – uczestnikiem syste-

mu prywatnego oszczędzania może być 
każdy bez względu na formę zatrudnie-

nia, wymiar etatu czy wysokość zarob-

ków,
n kolektywność – uczestnik systemu 
nie musi sam negocjować warunków 
swojego planu emerytalnego, gdyż wy-

sokość składek ustalana jest w ramach 
negocjacji grupowych, co jest korzyst-
niejsze dla osób o słabszej pozycji ne-

gocjacyjnej,
n przejrzystość – uczestnik systemu 
ma stały i łatwy dostęp do informacji  
(np. poprzez strony internetowe i symu-

lacje) o zgromadzonych środkach i naj-
lepszych sposobach ich wykorzystania,
n opłacalność – uczestnik systemu 
ma możliwość zwolnienia wpłat na 
oszczędności emerytalne od podatku,
n przewidywalność i aktualność – do-

bre relacje i zaufanie między państwem, 

przedsiębiorcami i instytucjami zarzą-

dzającymi prywatnymi planami eme-

rytalnymi są kluczowe dla sukcesu sys-

temu, a zbudować je można poprzez 
stabilną politykę emerytalną państwa 
dopasowaną do warunków rynkowych.

W stronę podobnych rozwiązań 
zmierzają dziś też państwa z systemami 
głównie repartycyjnymi, takie jak Wielka 
Brytania czy Niemcy, wprowadzając roz-

wiązania mające zwiększyć liczbę osób 
objętych prywatnym oszczędzaniem 
emerytalnym, takie jak ulgi podatkowe, 
automatyczny zapis czy dopłaty. Prze-

sunięcie ciężaru emerytalnego z sys-

temu państwowego na prywatny jest 
bowiem jedynym sposobem na unik-

nięcie bankructwa systemu emerytal-
nego, rozumianego jako niemożliwość 
zapewnienia uczestnikom systemu wy-

płat świadczeń w wysokości pozwala-

jącej na utrzymanie się na emeryturze, 
mimo opłacania przez nich znaczących 
składek w trakcie ich kariery zawodowej.

ROZDZIAŁ 4
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TABELA 10

Porównanie zabezpieczeń emerytalnych w wybranych krajach

 DANIA
Miejsce w rankingu Global Pension Index 2019 2.
Opcja wcześniejszej emerytury TAK, 3–5 lat przed osiągnięciem
  minimalnego wieku emerytalnego
Min. liczba lat kwalifikująca do emerytury 3 lata rezydentury
 (10 lat dla osób spoza UE)
Min. liczba lat kwalifikująca do emerytury w pełnej wysokości 40 lat
Bonus za dodatkowo przepracowane lata / późniejsze przejście TAK
Gwarantowana emerytura minimalna NIE
Świadczenie podstawowe w stałej wysokości dla wszystkich NIE
Świadczenie podstawowe w wysokości zależnej 
od innych otrzymywanych świadczeń TAK
Dodatki socjalne do świadczenia podstawowego TAK
Wysokość składki na świadczenie  NIE, stała kwota w przypadku 
podstawowe zależna od dochodów świadczenia minimalnego
 TAK, w przypadku ATP
Kto opłaca składkę podstawową? Część finansowana z podatków,
 część (ATP) przez 
 pracownika (jedna trzecia)  
 i pracodawcę (dwie trzecie)
Liczba filarów 3
Występowanie PPK lub PPE TAK, filary I i II
Automatyczny i uniwersalny zapis pracowników do PPK/PPE NIE, w teorii system jest dobrowolny
Szacowana liczba pracujących objęta PPK/PPE 90 proc.
Obowiązek PPK/PPE w pewnych sektorach bądź firmach TAK
Wysokość składki na PPE zależna od dochodów TAK, zwykle między 
 10 a 17 proc. pensji
Limity co do wysokości środków odprowadzanych w ramach PPE TAK
Kto opłaca składkę na PPE/PPK? Pracownik (33 proc. całości) 
 i pracodawca (66 proc. całości)
Zachęty podatkowe do dodatkowego oszczędzania na emeryturę TAK
Zachęty pieniężne do dodatkowego oszczędzania na emeryturę NIE
Aktywna rola państwa w zakresie ochrony oszczędzających TAK, np. pilnowanie, by ryzyko 
 w II filarze było niskie
Dobrowolność ubezpieczenia emerytalnego 
dla samozatrudnionych TAK

 HOLANDIA
Miejsce w rankingu Global Pension Index 2019 1.
Opcja wcześniejszej emerytury TAK, ale samemu trzeba sfinansować 
 lata brakujące do minimalnego
 wieku emerytalnego
Min. liczba lat kwalifikująca do emerytury 0, każdy rok rezydencji uprawnia
 do 2-procentowego świadczenia
Min. liczba lat kwalifikująca do emerytury w pełnej wysokości 50 lat
Bonus za dodatkowo przepracowane lata / późniejsze przejście TAK
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Gwarantowana emerytura minimalna NIE
Świadczenie podstawowe w stałej wysokości dla wszystkich NIE
Świadczenie podstawowe w wysokości zależnej 
od innych otrzymywanych świadczeń NIE
Dodatki socjalne do świadczenia podstawowego TAK
Wysokość składki na świadczenie  NIE, brak składki
podstawowe zależna od dochodów 
Kto opłaca składkę podstawową? Finansowana z podatków przez państwo 
Liczba filarów 4
Występowanie PPK lub PPE TAK, II filar
Automatyczny i uniwersalny zapis pracowników do PPK/PPE NIE, w teorii system jest dobrowolny
Szacowana liczba pracujących objęta PPK/PPE 90 proc.
Obowiązek PPK/PPE w pewnych sektorach bądź firmach TAK
Wysokość składki na PPE zależna od dochodów TAK, max. 13,3 proc. pensji 
Limity co do wysokości środków odprowadzanych w ramach PPE TAK
Kto opłaca składkę na PPE/PPK? Pracownik (30 proc. całości) 
 i pracodawca (70 proc. całości)
Zachęty podatkowe do dodatkowego oszczędzania na emeryturę TAK
Zachęty pieniężne do dodatkowego oszczędzania na emeryturę NIE
Aktywna rola państwa w zakresie ochrony oszczędzających TAK, np. wyśrubowane regulacje,
 dążenie do konsolidacji sektora
Dobrowolność ubezpieczenia emerytalnego 
dla samozatrudnionych TAK

 FINLANDIA
Miejsce w rankingu Global Pension Index 2019 4.
Opcja wcześniejszej emerytury TAK, po 61. r.ż.
Min. liczba lat kwalifikująca do emerytury 3 lata rezydentury
Min. liczba lat kwalifikująca do emerytury w pełnej wysokości 80 proc. czasu między 16. r.ż. 
 a wiekiem emerytalnym
Bonus za dodatkowo przepracowane lata / późniejsze przejście TAK
Gwarantowana emerytura minimalna TAK
Świadczenie podstawowe w stałej wysokości dla wszystkich NIE
Świadczenie podstawowe w wysokości zależnej 
od innych otrzymywanych świadczeń TAK
Dodatki socjalne do świadczenia podstawowego TAK
Wysokość składki na świadczenie  TAK
podstawowe zależna od dochodów 
Kto opłaca składkę podstawową? Finansowana głównie z podatków
 przez państwo i częściowo
 z wpłat zatrudnionych
Liczba filarów 3
Występowanie PPK lub PPE TAK, przede wszystkim w ramach I filaru
Automatyczny i uniwersalny zapis pracowników do PPK/PPE TAK, w ramach filaru państwowego
Szacowana liczba pracujących objęta PPK/PPE 100 proc. (I filar), 10 proc. (II filar)
Obowiązek PPK/PPE w pewnych sektorach bądź firmach NIE
Wysokość składki na PPE zależna od dochodów TAK
Limity co do wysokości środków odprowadzanych w ramach PPE NIE
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Kto opłaca składkę na PPE/PPK? Pracownik 6,15 proc. pensji
 i pracodawca 17,95 proc. pensji,
 w przypadku niektórych zawodów
 część składki opłaca państwo
Zachęty podatkowe do dodatkowego oszczędzania na emeryturę TAK
Zachęty pieniężne do dodatkowego oszczędzania na emeryturę NIE
Aktywna rola państwa w zakresie ochrony oszczędzających TAK, np. rozłożone ryzyko pomiędzy
 wszystkie fundusze emerytalne
Dobrowolność ubezpieczenia emerytalnego 
dla samozatrudnionych NIE

 WIELKA BRYTANIA
Miejsce w rankingu Global Pension Index 2019 14.
Opcja wcześniejszej emerytury NIE, emerytura wypłacana dopiero
 po osiągnięciu wieku emerytalnego
Min. liczba lat kwalifikująca do emerytury 10 lat
Min. liczba lat kwalifikująca do emerytury w pełnej wysokości 35 lat składkowych
Bonus za dodatkowo przepracowane lata / późniejsze przejście TAK
Gwarantowana emerytura minimalna TAK
Świadczenie podstawowe w stałej wysokości dla wszystkich TAK
Świadczenie podstawowe w wysokości zależnej 
od innych otrzymywanych świadczeń NIE
Dodatki socjalne do świadczenia podstawowego TAK
Wysokość składki na świadczenie  TAK
podstawowe zależna od dochodów 
Kto opłaca składkę podstawową? Pracownik i pracodawca
Liczba filarów 3
Występowanie PPK lub PPE TAK, II filar
Automatyczny i uniwersalny zapis pracowników do PPK/PPE TAK, z wyjątkiem osób 
 wcześniej będących w systemie
Szacowana liczba pracujących objęta PPK/PPE 87 proc.
Obowiązek PPK/PPE w pewnych sektorach bądź firmach NIE
Wysokość składki na PPE zależna od dochodów TAK, min. 8 proc. dochodów brutto
Limity co do wysokości środków odprowadzanych w ramach PPE TAK
Kto opłaca składkę na PPE/PPK? Pracownik i pracodawca (min. 3 proc. 
 pensji przy zarobkach 
 min. 520 funtów miesięcznie)
Zachęty podatkowe do dodatkowego oszczędzania na emeryturę TAK
Zachęty pieniężne do dodatkowego oszczędzania na emeryturę NIE
Aktywna rola państwa w zakresie ochrony oszczędzających TAK, np. system doradztwa
 emerytalnego
Dobrowolność ubezpieczenia emerytalnego 
dla samozatrudnionych TAK

 NIEMCY
Miejsce w rankingu Global Pension Index 2019 13.
Opcja wcześniejszej emerytury TAK, pod warunkiem posiadania
 35 lat składkowych
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Min. liczba lat kwalifikująca do emerytury 5 lat
Min. liczba lat kwalifikująca do emerytury w pełnej wysokości 35 lat składkowych
Bonus za dodatkowo przepracowane lata / późniejsze przejście TAK
Gwarantowana emerytura minimalna TAK
Świadczenie podstawowe w stałej wysokości dla wszystkich NIE
Świadczenie podstawowe w wysokości zależnej 
od innych otrzymywanych świadczeń TAK
Dodatki socjalne do świadczenia podstawowego TAK
Wysokość składki na świadczenie  TAK
podstawowe zależna od dochodów 
Kto opłaca składkę podstawową? Pracownik i pracodawca 
 po 9,35 proc. wynagrodzenia brutto;
 18,7 proc. dla samozatrudnionych
Liczba filarów 3
Występowanie PPK lub PPE TAK, II filar
Automatyczny i uniwersalny zapis pracowników do PPK/PPE NIE
Szacowana liczba pracujących objęta PPK/PPE 60 proc.
Obowiązek PPK/PPE w pewnych sektorach bądź firmach TAK
Wysokość składki na PPE zależna od dochodów TAK
Limity co do wysokości środków odprowadzanych w ramach PPE TAK
Kto opłaca składkę na PPE/PPK? Dopuszczalne są programy
 finansowane w całości przez
 pracodawcę lub pracowników,
 lub mieszane
Zachęty podatkowe do dodatkowego oszczędzania na emeryturę TAK
Zachęty pieniężne do dodatkowego oszczędzania na emeryturę TAK
Aktywna rola państwa w zakresie ochrony oszczędzających TAK, np. wymóg grupowych
 negocjacji planów emerytalnych
Dobrowolność ubezpieczenia emerytalnego 
dla samozatrudnionych TAK

Źródło: Opracowanie własne.
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W opracowaniu Wielowymiarowe 
ubóstwo senioralne145 autorzy przedsta-

wiają analizę sytuacji seniorów w Polsce 
w okresie ostatnich lat (do roku 2018) 
na podstawie wielowymiarowego mo-

delu ubóstwa opracowanego przez ATD 
Czwarty Świat (fr. Aide à toute Détresse 
– Quart Monde)146  razem z naukowca-

mi z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Mo-

del koncentruje się na trzech obszarach 
ubóstwa: ekonomicznym, społeczno- 

-instytucjonalnym i psychologicznym.
Wśród wskaźników z obszaru ekono-

micznego warto wyróżnić:

  lukę pomiędzy minimalną emery-

turą netto a emeryckim minimum 
socjalnym,

  udział gospodarstw domowych 
dotkniętych relatywnym/skrajnym 
ubóstwem wśród gospodarstw 
domowych emerytów,

  liczbę skrajnie/relatywnie ubogich 
seniorów w oparciu o ludność re-

zydującą,

 zasięg strefy niedostatku,

  zasięg ubóstwa relatywnego (do-

chody) seniorów,

  udział gospodarstw domowych 
o subiektywnym odczuciu ubó-

stwa wśród ubogich relatywnie 
gospodarstw domowych senio-

rów.

MINIMALNA EMERYTURA 
NETTO ORAZ EMERYCKIE 
MINIMUM SOCJALNE

Pierwszym wskaźnikiem, który pre-

zentuje korzystne przemiany w Polsce, 
jest stosunek minimalnej emerytury net-
to do emeryckiego minimum socjalnego. 

W okresie 2005–2020 odnotowano 
znaczącą redukcję luki – zmiana wynio-

sła 19,3 punktu procentowego. Pomimo 
tego w pierwszym kwartale 2020 r. na-

dal występowała kilkunastoprocentowa 
luka (17,7 proc.) pomiędzy minimalną 
emeryturą netto (1026,69 zł) a emeryc-

kim minimum socjalnym (1232,47 zł) 
(wykres 13).

UBÓSTWO  
W GOSPODARSTWACH  
DOMOWYCH EMERYTÓW

Od 2010 r. ubóstwo relatywne dla go-

spodarstw domowych emerytów zmniej-
szyło się jedynie o 1,2 punktu procen-

towego do 12 proc. Najkorzystniejsza 
zmiana zaszła w przypadku wskaźnika za-

sięgu ubóstwa skrajnego, który wzrósł o 0,8  
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Minimalna emerytura netto wobec emeryckiego minimum socjalnego (proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wielowymiarowego ubóstwa senioralnego, IPiSS oraz ZUS.
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punktu procentowego 
do 4,6 proc. (wykres 14).

W 2018 r. liczba 
skrajnie ubogich se-

niorów147 została osza-

cowana w granicach  
275 tys., a seniorów rela-

tywnie ubogich148 na ok.  
771 tys. Były to wzro-

sty odpowiednio o 28,5 
proc. oraz 19,2 proc.  
w porównaniu z 2016 r. (wykres 15).

ZASIĘG STREFY NIEDOSTATKU149  
W latach 2013–2016 niedostatek senio-

ralny zmniejszył się o 3 punkty procento-

we. Następnie w latach 2017–2018 wzrósł 
o 3,5 punktu procentowego do wartości 
37,3 proc. W okresie lat 2013–2018 nie-

dostatek wzrósł o 0,6 punktu procen-

towego. Liczba bezwzględna seniorów 
w latach 2013–2018 w zasięgu ubóstwa 
wzrosła o 49 tys., jednak łączna liczba se-

niorów w tym czasie szybko rosła, stąd 
spadek w ujęciu procentowym. W ujęciu 
bezwzględnym w roku 2018 było ponad  
2,5 mln seniorów dotkniętych ubóstwem, 
co stanowiło znaczny odsetek populacji 
Polski, tj. ok. 6,5 proc. (wykres 16).

Zasięg ubóstwa relatywnego (do-
chody) seniorów młodszych (65–74) 
i starszych (75+)

Lata 2005–2018 
można podzielić na 
okresy wzrostów oraz 
redukcji zasięgu ubó-

stwa relatywnego dla 
seniorów młodszych 
oraz starszych. Najniż-

sze zasięgi ubóstwa 
odnotowano w 2005 r.  
dla seniorów młod-

szych (8,2 proc.) oraz  
w 2007 r. dla seniorów starszych 

(5,8 proc.). Dla obu grup lata 2009–2012 
były latami większych zasięgów ubó-

stwa seniorów w obu grupach. Śred-

nia zasięgu ubóstwa w tym okresie dla 
starszych seniorów wyniosła 12,3 proc., 
natomiast dla młodszych seniorów –  
16,1 proc. Równocześnie w 2011 r. odno-

towano największą wartość zasięgu ubó-

stwa dla młodszych seniorów – 17,3 proc.  
W 2018 r. zarejestrowano zasięgi ubó-

stwa równe 16,6 proc. dla seniorów 
młodszych oraz 14 proc. dla seniorów 
starszych i była to najwyższa wartość 
w analizowanym okresie dla tej grupy.

Ubóstwo relatywne jednoosobo-
wych lub dwuosobowych gospo-
darstw domowych z co najmniej jed-
nym seniorem (65+)

W okresie 2005–2018 zmniejszyło 
się subiektywne postrzeganie kłopotów  
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WYKRES 17

Zasięg ubóstwa relatywnego (dochody)  
seniorów młodszych (65–74) i starszych (75+) (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wielowymiarowego ubóstwa senioralnego.

6,5
proc.

Taki procent populacji 
Polski stanowili  

seniorzy dotknięci 
ubóstwem w 2018 r.
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materialnych w ubogich relatywnie 
gospodarstwach domowych ogółem 
i osób starszych. W 2005 r. trudności de-

klarowało nawet 55 proc. gospodarstw 
domowych seniorów. Od tamtego czasu 
ta wartość spadła do 28 proc. 

Mimo znaczącej poprawy w  przecią-
gu 13 lat prawie 30 proc. ubogich go-
spodarstw domowych seniorów wciąż 
deklarowało znaczące trudności w za-
spokojeniu potrzeb przy swoich do-
chodach (wykres 18). 

Podsumowując, wśród korzystnych 
zmian należy wymienić:

  zmniejszenie luki pomiędzy mini-
malną emeryturą netto do eme-

ryckiego minimum socjalnego  
(redukcja o 19,3 punktu procento-

wego do poziomu 17,7 proc.),

  zmniejszenie zasięgu ubóstwa 
relatywnego dla gospodarstw 
domowych emerytów (redukcja 
o 1,2 punktu procentowego do 
poziomu 12 proc.),

  zmniejszenie udziału gospo-

darstw domowych o subiektyw-

nym odczuciu ubóstwa wśród 

ubogich relatywnie gospodarstw 
domowych seniorów (redukcja 
o 27 punktów procentowych do 
poziomu 28 proc.).

Do niekorzystnych zmian należy za-

liczyć:

  zwiększenie zasięgu ubóstwa 
skrajnego dla gospodarstw do-

mowych emerytów (wzrost  
o 0,8 punktu procentowego do 
poziomu 4,6 proc.),

  zwiększenie liczby skrajnie ubo-

gich seniorów w oparciu o ludność 
rezydującą (wzrost o 28,5 proc. 
do 275 tys. w przypadku skrajnego 
ubóstwa oraz wzrost o 19,2 proc. 
do 771 tys. w przypadku relatyw-

nego ubóstwa),

  zwiększenie zasięgu strefy nie-

dostatku (wzrost o 0,6 punk-

tu procentowego do poziomu  
37,3 proc.),

  zwiększenie zasięgu ubóstwa re-

latywnego (dochody) seniorów 
[wzrost o 8,4 punktu procento-

wego do 16,6 proc. w przypadku 
seniorów młodszych (65–74) oraz 
wzrost o 8 punktów procentowych  
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WYKRES 18

Ubogie relatywnie jednoosobowe lub dwuosobowe gospodarstwa domowe 
seniorów deklarujące dużą trudność w wiązaniu końca z końcem (proc.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wielowymiarowego ubóstwa senioralnego.
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do 14 proc. w przypadku seniorów 
starszych (75+)].

Na podstawie tych analiz widać 
wielowymiarowy ekonomiczny obraz 
ubóstwa senioralnego. Należy stwier-
dzić, że ubóstwo senioralne występuje. 
W podrozdziale Średnia wartość mie-

sięcznego świadczenia emerytalnego 

wskazano, że co najmniej do 2060 r. 
wartość średniej emerytury będzie prze-

wyższała minimum socjalne dla jed-

nego emeryta – można stwierdzić, że 
miara średniej wartości emerytury jest 
niewystarczająca do analizy ubóstwa 
senioralnego.
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Analiza ING Banku Śląskiego150 przedsta-
wia Polskę jako kraj należący do grupy 
państw z niską stopą oszczędności oraz 
niskim udziałem płac 
w PKB. W krajach z ni-
skim dochodem go-
spodarstwa domowe 
mają większe trudno-
ści w budowaniu swo-
ich oszczędności.  

Według raportu ING 
w Polsce 66 proc. mieszkańców obawia 
się o swoje emerytury – 71 proc. kobiet 
oraz 60 proc. mężczyzn. Badanie ING wy-

kazuje, że większość (58 proc.) Polaków 

5.2.  BADANIA PODEJŚCIA POLAKÓW  
DO OSZCZĘDNOŚCI I EMERYTURY

zakłada mniejsze wypłaty emerytalne niż 
wpłaty, których dokonają do ZUS do cza-

su osiągnięcia wieku emerytalnego. Tylko  
14 proc. spodziewa się czegoś innego. 

Duża część (42 proc.) 
Polaków obawia się, że 
zakończenie aktywno-
ści zawodowej będzie 
dla nich równoznaczne 
z  obniżeniem standar-
du życia. Takie obawy 

mają odzwierciedlenie w  deklaracjach 
obecnych emerytów, którzy w 58 proc. 
zgłaszają obniżenie standardu życia po 
przejściu na emeryturę.   

66
proc.

Polaków obawia się
o swoje emerytury

Wpłacę do systemu 
mniej, niż wypłacę

Wpłacę do systemu 
+/- tyle samo, ile wypłacę

Wpłacę do systemu 
więcej, niż wypłacę

58%28%

14%

WYKRES 19

Badanie ING. Czy suma składek, które wpłacisz do systemu emerytalnego, 
będzie mniejsza, większa czy taka sama jak suma emerytur, które otrzymasz?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania przeprowadzonego przez ING.
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Według Polaków znacząca odpowie-

dzialność za emerytury powinna spo-

czywać po stronie państwa  – twierdzi tak  
43 proc. badanych. Odpowiedzialność 
za emerytury w mniejszym stopniu 
spoczywa na samych emerytach, jak 
uważa 25 proc. respondentów, oraz 
pracodawcach, co deklaruje 21 proc. 
Najmniejszą odpowiedzialnością Po-

lacy obarczają rodziny emerytów – za 
odpowiedzialne uznało je zaledwie 7 
proc. badanych.

Badania przeprowadzone przez ING 
jednoznacznie potwierdzają zasadność 
rozwijania III filaru poprzez wprowa-

dzenie PPK. Polacy liczą się z gorszymi 

warunkami życia na emeryturze, PPK 
wydaje się dla wielu szansą na podnie-

sienie standardu finansowego. 49 proc. 
ankietowanych zakłada, że będą musie-

li dorabiać na emeryturze. Spośród tej 
grupy 43 proc. mogłoby dorabiać po-

przez wykonywanie zleceń w branżach, 
w których do tej pory pracowali. Część 
Polaków (39 proc.) deklaruje, że ich ma-

jątek to oszczędności emerytalne. Do 
majątku zaliczają: dom, akcje lub obliga-

cje, które będą mogli sprzedać. Jednak 
Polacy niechętnie sprzedają swój ma-

jątek, ponieważ woleliby przekazać go 
w spadku. Tego zdania jest aż 60 proc. 
respondentów badania.
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WYKRES 20

Badanie ING. Jaką część odpowiedzialności za finanse emerytów  
powinno mieć:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania przeprowadzonego przez ING.

Nie zgadzam się zdecydowanie

Nie zgadzam się

Nie mam zdania

Zgadzam się

Zdecydowanie się zgadzam
6%

6%

39%

27%

22%

WYKRES 21

Badanie ING. Mam nadzieję, że będę mógł przekazać bliskim spadek

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania przeprowadzonego przez ING.
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Z opracowania
151

 CBOS Oczekiwania 
wobec nowego rządu Mateusza Mo-
rawieckiego152 wynika, że Polacy mają 
konkretne oczekiwania w kwestii eme-

rytur. 9 proc. uczestników tego badania 
wskazało na potrzebę podwyższenia 
rent i emerytur oraz ogólnie poprawę 
sytuacji seniorów. Wyrażano także po-

trzebę wypłaty 13. i 14. emerytury, likwi-
dację podatku od rent i emerytur oraz 
ułatwienie przechodzenia na emeryturę. 

Osoby uważające się za zwolenni-
ków rządu lub o obojętnym stosunku 
do niego częściej niż jego przeciwnicy 
zgłaszają postulaty dotyczące warun-

ków życia, oczekując wyższych rent 
i emerytur.

Deklarujący się jako wyborcy Prawa 
i Sprawiedliwości bardziej niż pozostali 
badani interesują się kwestiami mate-

rialnymi. Oczekują podwyżek emerytur, 
wzrostu płac oraz dobrobytu.

Ponad 40 proc. respondentów niebę-

dących emerytami nie zamierza podej-

mować pracy zarobkowej po osiągnię-

ciu wieku emerytalnego.

PODSUMOWANIE
Na podstawie analizy wskaźników 

zawartych w opracowaniu Wielowy-
miarowe ubóstwo senioralne153 można 
stwierdzić, że ubóstwo senioralne w Pol-
sce maleje, nadal jednak jest wyraźnym 
problemem. 

Polska należy do grupy państw o ni-
skich dochodach, w której gospodar-
stwa domowe mają trudności w budo-

waniu swoich oszczędności. 
Według raportu ING w Polsce  

66 proc. mieszkańców obawia się 
o swoje emerytury. Badanie to wy-

kazuje, że 58 proc. Polaków zakła-

da mniejsze wypłaty emerytalne niż 
wpłaty, których dokonają do ZUS do 
czasu osiągnięcia wieku emerytalne-

go. Polacy obawiają się obniżenia stan-

dardu życia po przejściu w stan spo-

czynku i uważają, że państwo powinno 
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5.3.  OCZEKIWANIA WOBEC  
SYSTEMU EMERYTALNEGO

TABELA 11

Badanie CBOS. Oczekiwania wobec systemu emerytalnego

Oczekiwania dotyczące systemu emerytalnego, np. powiązanie emerytury  
ze stażem pracy 1 proc.
Wyższe emerytury i renty, poprawa sytuacji emerytów, likwidacja podatku  
od emerytur i rent, 13. i 14. emerytura  9 proc.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CBOS.

TABELA 12

Badanie CBOS. Oczekiwania wobec systemu emerytalnego z podziałem 
na zwolenników i przeciwników
 Zwolennicy Przeciwnicy Obojętni 
   i bez zdania
Oczekiwania dotyczące systemu emerytalnego,  
np. powiązanie emerytury ze stażem pracy 1 proc. 1 proc. 0 proc.
Wyższe emerytury i renty, poprawa sytuacji emerytów, 
likwidacja podatku od emerytur i rent, 13. i 14. emerytura 13 proc. 5 proc. 9 proc.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CBOS.
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być odpowiedzialne za ich emerytury. 
Oczekiwania takie potwierdziły bada-

nia CBOS Oczekiwania wobec nowego 
rządu Mateusza Morawieckiego. An-

kietowani mówili m.in. o konieczności 
wypłaty 13. i 14. emerytury, likwidacji 
podatku od rent i emerytur oraz uła-

twieniu przechodzenia na emeryturę.
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TABELA 13

Badanie CBOS.  Oczekiwania wobec rządu M. Morawieckiego 
w kontekście systemu emerytalnego

Czego przede wszystkim KW Polskie KW Prawo KW Sojuszu KW Konfederacja KKW Koalicja
oczekuje Pan(i)  Stronnictwo i Sprawiedliwość Lewicy Wolność Obywatelska
od nowego Ludowe (PiS, Demokratycznej i Niepodległość PO, .N,
rządu Mateusza  (PSL, Kukiz’15) Porozumienie (SLD, Wiosna,  IPL, Zieloni
Morawieckiego?  SP) Lewica Razem) 
Oczekiwania dotyczące
systemu emerytalnego,
np. powiązanie
emerytury
ze stażem pracy 2 proc.  2 proc. 0 proc. 0 proc. 0 proc.
Wyższe emerytury 
i renty, poprawa 
sytuacji emerytów, 
likwidacja podatku 
od emerytur i rent, 
13. i 14. emerytura 9 proc. 14 proc. 3 proc. 0 proc. 4 proc.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CBOS.

145  Szarfenberg R., Szarfenberg A., Wielowymiarowe ubóstwo senioralne, 2020, http://www.eapn.org.pl/eapn/uploads/2020/05/wielowymiarowe-ubostwo-senio-
ralne.pdf.

146  Organizacja członkowska Europejskiej Sieci przeciw Ubóstwu (European Anti-Poverty Network),  współpracująca z osobami, które doświadczają różnych 
problemów związanych z ubóstwem i wykluczeniem m.in. w Bangladeszu, Boliwii, we Francji, w Stanach Zjednoczonych, Tanzanii i Wielkiej Brytanii.

147  Ubóstwo skrajne GUS określa na podstawie minimum egzystencji, które jest szacowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS). Konsumpcja poniżej 
tego poziomu zagraża życiu i zdrowiu człowieka. W 2018 r. dla jednoosobowego gospodarstwa domowego wyniosło 591,14 zł miesięcznie, a np. dla pięcio-
osobowego gospodarstwa domowego z trojgiem dzieci – 2587,51 zł (517,50 zł na osobę).

148  Ubóstwo relatywne GUS określa na podstawie przeciętnych miesięcznych wydatków polskich gospodarstw domowych. Gospodarstwa domowe, których 
wydatki wynoszą mniej niż 50 proc. tych przeciętnych, są uznawane za żyjące w ubóstwie relatywnym.

149  Sferę niedostatku GUS określa na podstawie minimum socjalnego, które jest szacowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS).  
Konsumpcja poniżej tego poziomu oznacza poziom życia niższy niż uznany za minimalnie wystarczający pod względem biologicznym i społecznym.  
W 2018 r. dla jednoosobowego gospodarstwa domowego wyniosło 1168,31 zł miesięcznie, a np. dla pięcioosobowego gospodarstwa domowego z trojgiem 
dzieci – 4559,96 zł (911,99 zł na osobę).

150  Benecki R., Pogorzelski K., Postawy Polaków i mieszkańców Europy względem emerytur, 2019.
151  Ankietowani formułowali odpowiedzi samodzielnie, nie korzystając z gotowego zestawu odpowiedzi. 

Badanie Aktualne problemy i wydarzenia (355) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) 
w dniach 28.11.–5.12.2019 r. na liczącej 910 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

152  CBOS, Oczekiwania wobec nowego rządu Mateusza Morawieckiego, 2020.
153  Szarfenberg R., Szarfenberg A., Wielowymiarowe ubóstwo senioralne, 2020, http://www.eapn.org.pl/eapn/uploads/2020/05/wielowymiarowe-ubostwo-senio-

ralne.pdf.
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6.1.  FORMY ZABEZPIECZENIA

ROZDZIAŁ 6

Omawiając formy zabezpieczenia na 
starość, należy przypomnieć, że system 
emerytalny zbudowany jest z dwóch 
części: bazowej oraz dodatkowej. Pierw-

sza, a zarazem najpowszechniejsza, zali-
cza się do tzw. zinstytucjonalizowanych 
bazowych systemów emerytalnych. Są 
one inicjowane i organizowane przez 
państwo. Ich charakterystyczne cechy to: 
obowiązkowość, powszechność i gwa-

rancja państwa. Celem ich tworzenia jest 
zaspokojenie podstawowych potrzeb 
obywateli związanych ze świadczeniami 
emerytalnymi i zapewnienie im stabilno-

ści materialnej w okresie emerytury154.
Do zinstytucjonalizowanych bazo-

wych155  systemów emerytalnych zaliczają 
się środki zgromadzone w ramach obo-

wiązkowych składek emerytalnych, tj. ZUS, 
KRUS oraz OFE. Poza formą bazową (często 
jako jej uzupełnienie) wyróżnia się systemy 
dodatkowe mające wspierać świadczenie 
bazowe

156. Mogą one występować w for-
mie obligatoryjnej i dobrowolnej. Są to np. 
środki zgromadzone w ramach prywatnych 
oszczędności, czyli: IKE, IKZE, PPE oraz PPK. 

Polski system emerytalny opiera się 
na zastępowalności pokoleń. Oznacza 
to, że obecni płatnicy składek emery-

talnych finansują obecne emerytury. 
Przedstawione w poprzednich częściach 
raportu prognozy wydają się w tej per-
spektywie szczególnie niepokojące, dla-

tego niniejszy rozdział poświęcony bę-

dzie opisowi możliwości dodatkowego 
zabezpieczenia na przyszłość. 

RYSUNEK 1

Podział form zabezpieczenia na starość

Przy wzięciu pod uwagę: * kryterium rodzaju zabezpieczenia, ** kryterium formy transferu pieniężnego, 
*** kryterium podmiotu inicjującego.
Źródło: Handschke J., Łyskawa K., Ratajczak J., Ryzyko emerytalne w systemie zabezpieczenia na starość,  
w: Społeczne aspekty ubezpieczenia, red. T. Szumlicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.

Zabezpieczenie 
na starość

Zabezpieczenie 
materialne
– rzeczowe

(zgromadzone dobra, 
usługi)*

Zabezpieczenie 
finansowe

(transfery pieniężne)*

Pozostałe zabezpieczenie 
finansowe (m.in. przychody 

z pracy, pomoc socjalna, 
transfery pieniędzy 

wew. rodziny)**

Bazowe
zabezpieczenie 

emerytalne 
(państwo)***

Zakładowe
zabezpieczenie 

emerytalne 
(pracodawca)***

Zakładowe
zabezpieczenie 

emerytalne 
(pracodawca)***

Zabezpieczenie 
emerytalne**

TABELA 14

 Formy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce

Instytucjonalne formy  Indywidualne formy zabezpieczenia
zabezpieczenia emerytalnego na cele emerytalne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Indywidualne Konto Emerytalne
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
Otwarte Fundusze Emerytalne* Pracownicze Plany Kapitałowe
 Pracownicze Programy Emerytalne

Źródło: Opracowanie własne.
* 13 lutego tego roku Sejm RP uchwalił przeniesienie środków zgromadzonych przez płatników w ramach OFE na IKE.
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Systemy tworzone z inicjatywy pań-

stwa czy samego pracodawcy są najbar-
dziej popularną, ale nie jedyną możli-
wością godnego i dostatniego życia po 
przejściu na emeryturę. 

Zazwyczaj dodatkowe plany emerytal-
ne zakładają odprowadzanie składki 
do instytucji finansowej zarządzającej 
planem, a  następnie jej inwestowanie 
na rynku finansowym. Jest ona zwykle 
w  pełni opłacana i  zależna od decyzji 
samego zainteresowanego. Oznacza 
to, że w planach indywidualnych skład-
kę płaci w części lub całości uczestnik 
planu. 

Rozwiązania te mogą opierać się 
na różnych mechanizmach obliczania 
świadczenia. Dzieli się je na progra-

my o zdefiniowanych świadczeniach, 
gdzie wysokość wypłat obliczana jest 
w odniesieniu do liczby lat pracy i za-

robków, oraz programy o zdefiniowa-

nej składce, gdzie wysokość wypłaty 
zależy od kwoty opłaconych składek 
oraz od osiągniętej z ich inwestowania 
stopy zwrotu, a także od wieku przej-
ścia na emeryturę157.

Indywidualne prywatne programy 
emerytalne oparte są zazwyczaj na for-
mule zdefiniowanej składki. 

Prywatne plany emerytalne zawierają 
rozwiązania obowiązkowe i dobrowol-
ne. Przy założeniu, że obowiązkowe 
rozwiązania zapewnią świadczenia na 
pokrycie podstawowych potrzeb, do-
datkowe zabezpieczenia definiowane 
są jako rozwiązanie dobrowolne mają-
ce na celu podniesienie standardu życia 
lub wypełnienie luki w działaniach pań-
stwa. 

W Europie Środkowo-Wschodniej 
dobrowolne systemy prywatne wpro-

wadzone zostały stosunkowo niedaw-

no i mają stosunkowo niski poziom 
uczestnictwa

158. Rynek zabezpieczeń 
emerytalnych podlega szczegółowym 
regulacjom, niekiedy niezrozumiałym 
dla klienta. Prowadzi to do konieczno-

ści budowania prostej, przejrzystej, ła-

twej do porównania oferty oraz dbania 
o edukację finansową i świadomość 
ekonomiczną społeczeństwa159. Lite-

ratura wyróżnia wiele czynników, od 
których zależy rozwój dobrowolnych 
zabezpieczeń na cele emerytalne. Naj-
istotniejszymi z nich są: 

  powszechność oraz poziom pu-

blicznego zabezpieczenia emery-

talnego,

  zamożność społeczeństwa,

  poziom powszechnej edukacji 
i wiedzy finansowej,

  rozwój rynków finansowych,

  elastyczność proponowanych 
rozwiązań,

  przejrzystość na rynkach produk-

tów,

  stosowanie ulg oraz zachęt podat-
kowych ze strony państwa.

Ostatni punkt jest również narzę-

dziem upowszechniania dodatkowego 
oszczędzania, szczególnie wśród przed-

stawicieli grup osiągających niższe do-

chody. Najczęściej w tym celu stoso-

wane są instrumenty fiskalne, takie jak 
zwolnienie z opodatkowania, możliwość 
odliczenia składek czy dopłaty z budże-

tu państwa.
Wyżej wymienione czynniki po-

krywają się z determinantami decy-

zji o dodatkowym oszczędzaniu na 
emeryturę. Największe efekty osiąga 

6.2.  DODATKOWE ZABEZPIECZENIE JESIENI ŻYCIA
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się przy jednoczesnym zastosowaniu 
wszystkich czynników, na które skła-

dają się: zachęty finansowe, czynni-
ki behawioralne, edukacja finansowa 
oraz marketing społeczny160.

IKE I IKZE
Relatywnie niewielka liczba Polaków 

korzysta z indywidualnych form oszczę-

dzania na cele emerytalne. W pierwszej 
połowie 2019 r. IKE posiadało niewiele 
ponad milion osób (6,1 proc. pracują-

cych), przy łącznej wartości aktywów 
w wysokości 9,5 mld zł. Regularne 
wpłaty trafiały w tym czasie jedynie na  
27,4 proc. kont. Średnia wartość środków 
zgromadzonych na tym rodzaju rachun-

ku wyniosła 9,4 tys. zł. 

Należy zwrócić uwagę, że wartość 
maksymalna rocznej wpłaty na IKE to 
14 295 zł, a nie istnieją przepisy zobo-
wiązujące do regularnych wpłat na ta-
kie konto. Oznacza to, że można otwo-
rzyć konto IKE i  nigdy nie wpłacić na 
nie żadnych środków. 

Liczba IKZE wyniosła w drugim 
kwartale 2019 r. 690,6 tys. przy wartości 
zgromadzonych aktywów w wysokości  
2,7 mld zł i średniej wartości środków na 
koncie równej 2,1 tys. zł. W tym przypad-

ku także istnieje maksymalny limit rocz-

nych wpłat, który wynosi 5718 zł161.
Środki zgromadzone zarówno na IKE, 

jak i na IKZE są zwolnione z 19-procento-
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RYSUNEK 2

Powiązanie między zachętami finansowymi,  
marketingiem społecznym, czynnikami behawioralnymi  
a edukacją finansową

Źródło: Opracowanie własne.

Marketing 
społeczny: 
informacje 

medialne, konfe-
rencje prasowe, 

ogłoszenie przez 
przedstawicieli 

instytucji 
zaufania/

rządu

Czynniki 
behawioralne:
możliwość 
rezygnacji, 
ograniczenie 
możliwości 
wyboru, 
konieczność 
pisemnego 
wystąpienia

Zachęty finansowe: 
ulgi, dopłaty, 
zwolnienia 
finansowe

Edukacja finansowa: 
lekcje w szkołach,  

programy informacyjne, 
opracowania,  

raporty

TABELA 15

Porównanie IKE oraz IKZE

Wybrane miary IKE IKZE
Liczba (I poł. 2019 r.) 1 mln 690,6 tys.
Wartość (I poł. 2019 r.) 9,5 mld zł 2,7 mld zł
Średnia wartość zgromadzonych 

środków (I poł. 2019 r.) 9,4 tys. zł 2,1 tys. zł
Maksymalna wartość rocznej wpłaty 14 295,00 zł 5 718,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.
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wego podatku od zysków kapitałowych. 
Ponadto wpłaty na IKZE można odliczyć 
od podstawy opodatkowania podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych, a przy 
wypłacie środków jest naliczana prefe-

rencyjna stawka 10 proc. podatku docho-

dowego (zamiast 19 proc.). Celem jest za-

chęcenie podatników do korzystania z tej 
formy zabezpieczenia emerytalnego162.

Aby sięgnąć po te korzyści, trzeba 
spełnić pewne warunki. Po pierwsze, 
wypłata oszczędności z IKZE powinna 
się odbyć po ukończeniu 65. roku życia. 
W przypadku IKE jest to 60. rok życia. 
Poza tym właściciel rachunku musi do-

konywać wpłat przez minimum pięć ko-

lejnych lat lub ponad połowa wszystkich 
wpłat na IKZE musi się odbyć nie później 
niż na pięć lat przed złożeniem wniosku 
o wypłatę środków. W przypadku IKZE 
można wypłacić środki raz – wszystkie 
naraz. Z kolei w przypadku IKE środki 
można wypłacać ratami, np. co miesiąc. 
Istotny argument przemawiający za ko-

rzystaniem z obu wyżej opisanych roz-

wiązań to fakt, że środki zarówno z IKE, 
jak i z IKZE w przypadku śmierci właści-
ciela podlegają dziedziczeniu.

14 lutego 2017 r. Rada Ministrów RP 
przyjęła Strategię na rzecz Odpo-
wiedzialnego Rozwoju do roku 2020 
(z perspektywą do 2030 r.). Jej element 
stanowi Program Budowy Kapitału. 
Jednym z  jego założeń jest wprowa-
dzenie mechanizmów III filaru emery-
talnego: Pracowniczych Planów Kapi-
tałowych oraz Indywidualnych Planów 
Kapitałowych. Zostały także uprosz-
czone niektóre przepisy dotyczące ist-
niejących już instrumentów tego ro-
dzaju, czyli IKE oraz IKZE, co wskazuje 
na kontynuację tych programów w ko-
lejnych latach163. 

PRACOWNICZE 
PROGRAMY EMERYTALNE

W Pracowniczym Programie Emery-

talnym może uczestniczyć każdy pra-

cownik zatrudniony u danego praco-

dawcy przez co najmniej trzy miesiące. 
Wyjątek stanowi brak innego okresu 
zatrudnienia przewidzianego w umo-

wie zakładowej. Pracodawca może 
prowadzić tylko jeden Pracowniczy 
Program Emerytalny. Natomiast pra-

cownik może należeć do kilku progra-

mów emerytalnych organizowanych 
przez zakłady pracy, w których jest za-

trudniony.
PPE może przybierać różne formy. 

Pierwszą z nich jest umowa o wnosze-

nie przez pracodawcę składek pracowni-
ków do funduszu inwestycyjnego. W tej 
formie program opiera się na koncepcji 
zbiorowego gromadzenia i inwestowa-

nia środków. Pracownicy mają możli-
wość rozdysponowania składki między 
fundusze lub subfundusze o różnym 
stopniu ryzyka. Mogą oni również prze-

nosić środki między funduszami164.
Drugą formę PPE stanowi Pracow-

niczy Program Emerytalny w Towa-

rzystwie Ubezpieczeniowym. Jego 
podstawę stanowi umowa grupowe-

go ubezpieczenia na życie pracowni-
ków zawarta z zakładem ubezpieczeń. 
W tym przypadku pracownicy zarów-

no są chronieni przed skutkami utraty 
zdolności do pracy lub przedwczesnej 
śmierci (co najmniej 1 proc. składki), jak 
i gromadzą środki w ubezpieczeniowym 
funduszu kapitałowym (co najmniej  
85 proc. składki). Istota funkcjonowania 
tego funduszu jest taka sama jak w przy-

padku funduszu inwestycyjnego165.
Kolejną formą PPE jest Pracowni-

czy Program Emerytalny w Pracow-

niczym Funduszu Emerytalnym. Jest 
to osoba prawna, której jedyny przed-

miot działalności stanowi gromadzenie 
środków pieniężnych i ich lokowanie 
w celu ich wypłaty członkom fundu-

szu po osiągnięciu przez nich wieku 
emerytalnego. Składka na Pracowni-
czy Program Emerytalny dzieli się na 
składkę podstawową oraz składkę do-

datkową. Obie składki są naliczane 
i odprowadzane przez pracodawcę. 
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Składkę podstawową opłaca praco-

dawca, natomiast składkę dodatkową 
pracownik. Wysokość wpłacanej skład-

ki podstawowej nie może przekroczyć  
7 proc. wysokości wynagrodzenia 
uczestnika programu. Wypłata środków 
zgromadzonych w Pracowniczym Pro-

gramie Emerytalnym następuje: 
n na wniosek uczestnika po osiągnięciu 
przez niego wieku 60 lat,
n na wniosek uczestnika po osiągnięciu 
przez niego wieku 55 lat i nabyciu prawa 
do wcześniejszej emerytury,
n w przypadku ukończenia przez uczest-
nika 70 lat, jeżeli wcześniej nie wystąpił 
on z wnioskiem o wypłatę środków oraz 
nie jest już pracownikiem pracodawcy 
prowadzącego ten pracowniczy pro-

gram emerytalny,
n w przypadku śmierci uczestnika166. 

Wypłata środków może być doko-

nana jednorazowo lub ratalnie. Środki 
z Pracowniczego Programu Emerytalne-

go są wolne od podatku dochodowego 
od osób fizycznych, podatku dochodo-

wego od zysków kapitałowych oraz po-

datku od spadków i darowizn. Warunek 
skorzystania z tych ulg podatkowych 
stanowi niewycofywanie środków zgro-

madzonych w PPE przed osiągnięciem 
przez uczestnika wieku emerytalnego 
lub w przypadku jego wcześniejszej 
śmierci167, 168.

PRACOWNICZE 
PLANY KAPITAŁOWE

Według opinii publicznej istnieje je-

den podstawowy problem związany 
z wartością świadczeń emerytalnych – 
jest ona przeważnie uznawana za zbyt 
niską. 

W tym kontekście istotną kwestię sta-

nowi różnica między zmianą nominal-
nej i realnej wartości pieniądza w czasie. 
Jeżeli ktoś obecnie ma pensję w wyso-

kości 3 tys. zł i kiedyś (przyjmijmy, że 
za 30 lat) otrzyma emeryturę o równej 
wartości (czyli także 3 tys. zł), to znaczy, 
że wartość jego emerytury równa jest 
wartości nominalnej jego pensji. Nato-

miast jeżeli w tym samym czasie war-
tość jego przeciętnego koszyka dóbr 
(czyli przeciętnych, codziennych zaku-

pów) wzrośnie dwukrotnie, to znaczy, że 
jego emerytura ma realną wartość poło-

wy jego pensji sprzed 30 lat. Dlatego po-

trzebne są rozwiązania uwzględniające 
również wartość przyszłego pieniądza.

Ustawa o PPK została uchwalona  
4 października 2018 r. i weszła w życie 
1 stycznia 2019 r.169 Oszczędzanie w PPK 
sprawia, że płatnicy składek stają się in-

westorami, którzy otrzymują zwrot z in-

westycji. Czy jednak zwrot z tej konkret-
nej inwestycji jest bardziej opłacalny niż 
trzymanie pieniędzy na zwykłym koncie 
oszczędnościowym? Odpowiedzi na to 
pytanie dostarcza architektura PPK – jest 
to dobrowolny i powszechny system 
długoterminowego oszczędzania. Może 
do niego przystąpić każdy zatrudniony 
podlegający obowiązkowym ubezpie-

czeniom emerytalnym i rentowym. 

Na oszczędności w  PPK składają się 
składki pracowników, pracodawców 
oraz państwa. W  związku z  tym ich 
przyrost ma być szybki, a  ryzyko ich 
utraty relatywnie niskie. Samo PPK jest 
wprowadzane etapami z podziałem na 
wielkość zatrudnienia w firmie. 

Ustawa o PPK stanowi, że pracowni-
cy zatrudniani przez przedsiębiorcę au-

tomatycznie stają się uczestnikami PPK. 
Przewiduje także wyjątki dotyczące pra-

cowników, którzy najpóźniej w pierw-

szym dniu zatrudnienia ukończyli 70. rok 
życia. Pracownicy pomiędzy 55. a 70. 
rokiem życia mogą zawrzeć umowę 
o prowadzenie rachunku w ramach PPK 
wyłącznie na swój wniosek.

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. 
Każdy pracownik może złożyć deklara-

cję o rezygnacji z programu.
Działanie PPK wydaje się dość przej-

rzyste w porównaniu z innymi kompo-

nentami systemu zabezpieczeń na czas 
emerytury. Pracodawca, w porozumie-
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niu z zakładową organizacją związkową 
działającą u niego (lub w przypadku jej 
braku – z reprezentacją osób zatrud-

nionych), wybiera instytucję finansową, 
która będzie odpowiedzialna za utwo-

rzenie prywatnych rachunków PPK dla 
pracowników. Rachunki te zasilane będą 
wpłatami z trzech źródeł:
n ze strony pracownika,
n ze strony pracodawcy,
n ze strony państwa (wpłatą powitalną 
i dopłatami rocznymi).

Wpłaty zarówno pracownika, jak i pra-

codawcy naliczane będą procentowo od 
wysokości wynagrodzenia. Ze strony pań-

stwa przekazywane będą ustalone kwoty 
niezależne od dochodów pracownika. Co 
szczególnie istotne, gromadzone na ra-

chunkach środki lokowane będą w fun-

dusze z uwzględnieniem wieku danego 
uczestnika. Wyboru instytucji finansowej 
na podstawie wpisu do ewidencji PPK 

dokonuje pracodawca w porozumieniu 
z zakładową organizacją związkową lub 
z reprezentacją pracowników, sam zaś 
pracownik nie może samodzielnie do-

konać tej decyzji, co przenosi obowiązki 
z tym związane z pracownika na praco-

dawcę i ułatwia samą procedurę171, 172.
Dodatkową zachętą jest to, że pra-

cownik może w dowolnym momencie 
skorzystać ze zgromadzonych w PPK 
oszczędności poprzez:
n zwrot środków zgromadzonych na ra-

chunku,
n wypłatę środków w tzw. szczególnych 
sytuacjach życiowych. 

Zawnioskowawszy o zwrot środków, 
uczestnik otrzyma jednak zgromadzone 
przez siebie oszczędności pomniejszo-

ne o: podatek od zysków kapitałowych, 
dopłaty ze strony państwa i 30 proc. 
środków pochodzących z wpłat praco-

dawcy. Wspomniane 30 proc. nie zniknie 
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TABELA 16

Etapy wprowadzania PPK170

I Etap II Etap III Etap IV Etap
1 VII 2019 1 I 2020 1 VII 2020 1 I 2021
firmy zatrudniające firmy zatrudniające firmy zatrudniające pozostałe podmioty
co najmniej 250 osób co najmniej 50 osób co najmniej 20 osób zatrudniające i jednostki
(według stanu  (według stanu (według stanu sektora finansów
na 31.12.2018). na 30.06.2019). na 31.12.2019). publicznych (bez względu
   na stan zatrudnienia).
Terminy zawarcia umów:
umowa o zarządzanie umowa o zarządzanie umowa o zarządzanie dla jednostek sektora
PPK − najpóźniej PPK – najpóźniej PPK − najpóźniej finansów publicznych:
do 25 X 2019 r., do 27 X 2020 r., do 27 X 2020 r., umowa o zarządzanie
umowa o prowadzenie  umowa o prowadzenie umowa o prowadzenie PPK – najpóźniej
PPK − najpóźniej  PPK – najpóźniej PPK − najpóźniej do 26 III 2021 r.,
do 12 XI 2019 r. do 10 XI 2020 r. do 10 XI 2020 r. umowa o prowadzenie
   PPK − najpóźniej
   do 10 IV 2021 r.
   dla pozostałych podmiotów:
   umowa o zarządzanie PPK
   najpóźniej do 23 IV 2021 r.,
   umowa o prowadzenie PPK
   − najpóźniej do 10 V 2021 r.

Źródło: Moje PPK, https://www.mojeppk.pl/dla-pracodawcy.html (18.05.2020 r.).
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jednak, ale zostanie przekazane na rzecz 
uczestnika PPK do ZUS i zaewidencjo-

nowane na jego koncie ubezpieczonego 
jako składka na ubezpieczenie emerytal-
ne należna za miesiąc, w którym kwota 
ta została przekazana.

Rozważając wypłatę środków w tzw. 
szczególnych sytuacjach życiowych, 
bierzemy pod uwagę zamknięty katalog, 
na który składają się:
n poważna choroba uczestnika, jego 
małżonka lub dziecka (do 25 proc. środ-

ków, bez obowiązku zwrotu),
n pokrycie wkładu własnego w związ-

ku z zaciągnięciem kredytu na budowę 
domu lub zakup mieszkania, ale tylko 
dla uczestników przed 45. rokiem życia 
(do 100 proc. środków z obowiązkiem 
zwrotu w ciągu maksymalnie 15 lat).

Wraz z osiągnięciem 60. roku życia pra-
cownik sam podejmuje decyzję o  dal-
szych losach jego rachunku PPK. Może 
nadal odkładać środki lub dokonać ich 
wypłaty. Może to zrobić jednorazowo 
lub ratalnie, przy czym do ulgi uprawnia 
jednorazowa wypłata 25 proc. zgroma-
dzonych środków oraz rozłożenie po-
zostałej sumy na co najmniej 120 rat 
przy ich dowolnej liczbie. Wnioskowa-
nie np. o wypłatę pozostałych środków 
w  jednej racie będzie skutkowało ko-
niecznością opłacenia podatku od zy-
sków kapitałowych. 

Dodatkowo istnieje możliwość doko-

nania wypłaty transferowej, czyli prze-

niesienia środków np. na polisę ubez-

pieczeń, rachunek terminowy lokaty 

oszczędnościowej lub w formie świad-

czenia małżeńskiego174.
Zachętę może stanowić to, że w razie 

śmierci uczestnika PPK niezależnie od 
jego wieku zgromadzone środki podle-

gają wypłacie transferowej do PPK, IKE 
lub PPE osoby uprawnionej lub podle-

gają wypłacie w formie pieniężnej. Sam 
uczestnik może wskazać osobę upraw-

nioną do środków. Jeśli tego nie zrobi, 
wówczas środki PPK otrzyma jego spad-

kobierca.
Wskazanie osób uprawnionych nie 

oznacza jednak, że całość środków 
zgromadzonych na PPK do nich tra-

fi. Trzeba bowiem pamiętać, że jeśli 
w chwili śmierci uczestnik PPK pozosta-

wał w związku małżeńskim, to połowa 
zgromadzonych przez niego oszczęd-

ności trafi do jego małżonka (jeśli były 
częścią wspólnoty majątkowej).

Zgodnie z przepisami ustawy o PPK 
uczestnik dodatkowo będzie na bieżąco 
informowany o stanie swojego rachun-

ku przez instytucję finansową w terminie  
do ostatniego dnia lutego każdego roku. 
Ustawodawca przewidział jeszcze jed-

ną możliwość śledzenia konta. Zgodnie 
z art. 77 ust. 3 pkt 4 ustawy o PPK infor-
mowanie uczestników PPK, po weryfika-

cji ich tożsamości, o wartości środków 
zgromadzonych na ich rachunkach PPK 
należeć będzie do zadań Portalu PPK. 
Taka możliwość zostanie uruchomio-

na najpóźniej do trzech lat od wejścia 
w życie ustawy o PPK175.

PRACA W WIEKU EMERYTALNYM
Wiek emerytalny oznacza umow-

ną granicę, po której przekroczeniu 
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TABELA 17

Składowe PPK

Wpłata pracownika Wpłata pracodawcy Wpłata państwa
2% wynagrodzenia brutto 1,5% wynagrodzenia brutto 250 zł na powitanie
+ dobrowolnie do 2% + dobrowolnie do 2,5% + 240 zł co roku

Źródło: Moje PPK, https://www.mojeppk.pl/dla-pracodawcy.html (18.05.2020 r.).
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TABELA 18

Renta dożywotnia i odwrócony kredyt hipoteczny

Renta dożywotnia Odwrócony kredyt hipoteczny
umowa cywilnoprawna umowa kredytowa
Przeniesienie prawa  Kredytobiorca pozostaje właścicielem 

do nieruchomości na fundusz nieruchomości, nieruchomość
 jest zabezpieczeniem spłaty zobowiązania
Renta dożywotnia, jak sama Bank podpisuje z seniorem umowę na z góry
nazwa wskazuje, jest wypłacana  określony czas; świadczenie jest więc
przez całe życie seniorowi wypłacane seniorowi tylko przez pewien okres
Remontami nieruchomości oraz jej Remontami nieruchomości
ubezpieczeniem obciążony jest fundusz hipoteczny oraz jej ubezpieczeniem obciążony jest senior
Renta dożywotnia jest waloryzowana o wzrost cen Rata odwróconego kredytu hipotecznego jest stała

Źródło: Infor.pl, Odwrócony kredyt hipoteczny a renta dożywotnia, 

www.infor.pl/prawo/prawa-seniora/hipoteka-odwrocona/292337,Odwrocony-kredyt-hipoteczny-a-renta-dozywotnia.html (4.05.2020 r.).

TABELA 19

Renta dożywotnia a umowa o dożywocie

Renta dożywotnia Umowa o dożywocie
Reguluje Kodeks cywilny – art. 903–907 Reguluje Kodeks cywilny – art. 908–916
Nabywca zobowiązuje się względem  Zobowiązanie nabywcy do zapewnienia zbywcy
zbywcy do określonych świadczeń dożywotniego utrzymania, co w braku odmiennej
okresowych w pieniądzu lub w rzeczach umowy oznacza: przyjąć zbywcę jako domownika, 
oznaczonych tylko co do gatunku.  dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, 
Nie można skutecznie zobowiązać się  światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc
do świadczeń innych niż w pieniądzu lub  i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym
w rzeczach oznaczonych co do gatunku.  kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.
Zakres zobowiązania ściśle określa ustawa. Odmienny zakres może regulować umowa stron.
Zobowiązanie co do zasady jednostronne Ustawowo określone zobowiązania obu stron
Podział wypłacanej renty  Odpowiednie obniżenie świadczenia w razie śmierci
w części równej w razie śmierci jednego ze współuprawnionych,
 jeśli umowa nie stanowi inaczej
Brak odpowiedniej regulacji w zakresie Sąd na żądanie jednej ze stron zamieni wszystkie lub
zamiany renty na dożywocie, w zakresie niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia
jakichkolwiek zmian umowy dotyczących  na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych
ww. spraw decyduje wola stron uprawnień, jeśli wytworzą się między dożywotnikiem
 a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać
 od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej 
 ze sobą styczności
Decyduje wola stron Jeżeli zobowiązany z tytułu umowy o dożywocie zbył
 otrzymaną nieruchomość, dożywotnik może żądać
 zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę
 odpowiadającą wartości tego prawa
Brak regulacji ustawowej w tym zakresie Możliwość zawarcia umowy na rzecz osoby bliskiej
 zbywcy, np. wstępnego
Prawo ma charakter osobisty, jest niezbywalne Prawo niezbywalne

Źródło: Infor.pl, Odwrócony kredyt hipoteczny a renta dożywotnia, 
www.infor.pl/prawo/prawa-seniora/hipoteka-odwrocona/292337,Odwrocony-kredyt-hipoteczny-a-renta-dozywotnia.html (4.05.2020 r.).
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Wiek 
emerytalny

W Polsce wynosi 

60 lat dla kobiet  
i 65 lat dla 
mężczyzn

uprawnieni płatnicy składek emerytal-
nych otrzymują świadczenie, stanowią-

ce zabezpieczenie środków utrzymania 
na starość. W Polsce wiek ten wynosi 
obecnie 65 lat dla mężczyzn oraz 60 lat 
dla kobiet176. W tym wieku wkracza się 
w tzw. wiek emerytalny. Nie oznacza 
to oczywiście, że osoby w wieku eme-

rytalnym mają obowiązek przyjmować 
świadczenie emerytalne. Nie istnieje 
również zakaz podejmowania pracy 
przez takie osoby.

Z  punktu widzenia wysokości świad-
czeń emerytalnych przedłużenie ak-
tywności zawodowej wręcz się opłaca. 
Wynika to z faktu, że każdy rok aktyw-
ności zawodowej zwiększa wartość 
świadczenia emerytalnego o ok. 8 proc. 
Dotyczy to również osób, które ten 
wiek osiągnęły. Ma to premiować póź-
niejsze przechodzenie na emeryturę 
i stanowi sposób na dodatkowe zabez-
pieczenie godnej starości177. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na 
to, że pobieranie świadczenia emery-

talnego w żaden sposób nie koliduje 
z prowadzeniem aktywności zawodo-

wej. Oznacza to, że nie ma legalnych 

przeszkód w jednoczesnym pobie-

raniu wynagrodzenia za pracę oraz 
świadczenia emerytalnego. Takie roz-

wiązanie ma jednak wadę. W pewnym 
wieku może dojść do sytuacji, że dal-
sze prowadzenie aktywności zawodo-

wej nie będzie możliwe. Jest to o tyle 
istotne, że czas pracy podczas otrzy-

mywania świadczenia emerytalnego 
nie wpływa na wysokość tego świad-

czenia
178.

ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE 
Z POSIADANIEM 
NIERUCHOMOŚCI

Rosnącą popularność zyskują w na-

szym kraju instrumenty związane z po-

siadaniem przez emerytów nieruchomo-

ści. Poniżej przedstawiono klasyfikację 
dostępnych form oraz ich podstawową 
charakterystykę.

Instrumenty te są w Polsce w fa-

zie rozwoju i nadal można spotkać 
się z nieuczciwymi praktykami. Dlate-

go rozważając możliwość uzyskania 
świadczenia na podstawie własności 
nieruchomości, trzeba dokonać głę-

bokiej analizy rynku oraz zapoznać się 
z przeszłością ofertodawcy. Warto pa-

miętać, że nieruchomości można też 
sprzedawać lub wynajmować.

ROZDZIAŁ 6

6.3.  INWESTYCJE ALTERNATYWNE
Poza przedstawionymi możliwościa-

mi zabezpieczenia finansowego na okres 
emerytury w Polsce rośnie popularność 
inwestycji alternatywnych. Wśród ich 
podstawowych cech wyróżniamy: 
n niską płynność (mniejsze możliwości 
kupna i sprzedaży), 
n nieprzewidywalny okres wzrostu war-
tości, 
n możliwe dodatkowe koszty zabezpie-

czenia, przechowywania,
n świadomość posiadania wyjątkowych, 
czasem ekskluzywnych i unikalnych ak-

tywów.

FORMY INWESTYCJI 
ALTERNATYWNYCH

 

SUROWCE
n metale szlachetne
n metale przemysłowe
n surowce rolne

n surowce energetyczne
n inne

INWESTYCJE W DZIEŁA SZTUKI
n malarstwo
n fotografia
n grafika
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n rzeźba
n antyki

n rysunek

n inne

PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE
n monety
n znaczki

n samochody
n alkohol
n konie

n cygara
n komiksy
n zabawki

n inne

ROZDZIAŁ 6

6.4.  PODSUMOWANIE.  
FORMY INSTYTUCJONALNEGO  
OSZCZĘDZANIA EMERYTALNEGO  
– ZALETY I WADY

Koronny argument przemawiający za 
instytucjonalnym oszczędzaniem na 
czas emerytury to odpowiedzialność, 
którą państwo bierze za świadczenia 
emerytalne. Nie oznacza to oczywiście, 
że wszyscy świadczeniobiorcy będą za-
dowoleni z  wysokości świadczeń. Nie 
da się jednak ukryć, że państwo jako 
świadczeniodawca cieszy się znacznie 

większym społecznym zaufaniem niż 
przedsiębiorstwa prywatne. 

Wśród wad instytucjonalnego 
oszczędzania emerytalnego należy wy-

mienić koszty, które tworzy dodatkowa 
obsługa administracyjna. Są to koszty, 
których unikają przedsiębiorstwa pry-

watne z racji bardziej efektywnej aloka-

cji zasobów. Ponadto odpowiedzialność 
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państwa za świadczenia emerytalne 
ma wadę świadczącą według niektó-

rych o stabilności tego rozwiązania – 
w przypadku wystąpienia problemów 
z pozyskiwaniem funduszy na wypłatę 
bieżących świadczeń emerytalnych zo-

staną one pokryte z budżetu państwa.

INSTYTUCJONALNE 
OSZCZĘDZANIE EMERYTALNE:
ZALETY
n odpowiedzialność państwa za świad-

czenia emerytalne.

WADY
n koszt dodatkowej obsługi administra-

cyjnej,
n obciążenie dla budżetu (w przypadku 
konieczności dofinansowania wypłaty 
świadczeń).

Instytucjonalne oszczędzanie eme-

rytalne oznacza mniejsze ryzyko dla 
świadczeniobiorców. Należy jednak pa-

miętać, że kosztem tego mniejszego ry-

zyka obciążeni są wszyscy płatnicy skła-

dek, a zatem również przyszli emeryci.

ROZDZIAŁ 6

Jeden z głównych problemów z in-

dywidualną formą oszczędzania na 
cele emerytalne jest taki, że blisko po-

łowa gospodarstw domowych w Pol-
sce w ogóle nie ma żadnych rezerw 
finansowych. Tak wynika z niezależ-

nych od siebie badań przeprowadzo-

nych przez TNS Polska179
 oraz przez 

Konferencję Przedsiębiorstw Finanso-

wych Związku Pracodawców180. Nale-

ży jednak pamiętać, że indywidualne 
oszczędzanie ma zarówno zalety, jak 
i wady.

Do zalet należy zaliczyć m.in. moż-

liwość rezygnacji z lokowania składek 
w instrumentach oszczędzania indy-

widualnego. Jest to istotne w przy-

padku wystąpienia zwiększonego za-

potrzebowania na środki finansowe, 
którego nie można pokryć z innego 
źródła. Ponadto w przypadku śmier-
ci płatnika składek jego środki mogą 
zostać odziedziczone przez spadko-

bierców. Należy również pamiętać, 
że składki wpłacane na instrumenty 
indywidualnego oszczędzania eme-

rytalnego (IKE, IKZE) można odliczyć 
od dochodu, co przekłada się na niż-

6.5.   PODSUMOWANIE. 
FORMY INDYWIDUALNEGO OSZCZĘDZANIA  
NA CELE EMERYTALNE – ZALETY I WADY

szą wartość podatku dochodowego 
w danym roku. Gromadzenie środków 
na instrumentach finansowych tego 
rodzaju pozwala również uniknąć ich 
opodatkowania podatkiem od zysków 
kapitałowych (podatek Belki).

INDYWIDUALNE OSZCZĘDZANIE 
NA CELE EMERYTALNE:
ZALETY*
n możliwość rezygnacji z oszczędzania 
i wykorzystanie zgromadzonych środ-

ków w inny sposób*,
n możliwość dziedziczenia świadczeń 
emerytalnych,
n możliwość odliczenia oszczędności 
od dochodu,
n możliwość uniknięcia podatku Belki.
WADY*
n brak odpowiedzialności państwa 
za wysokość świadczeń,
n uzależnienie wysokości świadczeń od 
czynników rynkowych, np. inflacji,
n zwiększenie kosztów pracy (dot. PPK).

* w wybranych przypadkach

Zwolennicy indywidualnego oszczę-

dzania emerytalnego mogą wskazać 
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6.6.  JAK DOSTOSOWAĆ FORMĘ  
OSZCZĘDZANIA DO SWOICH  
POTRZEB I MOŻLIWOŚCI?

bezpośrednie przełożenie wysokości 
środków zgromadzonych na instru-

mentach indywidualnego oszczędzania 
emerytalnego na wysokość środków 
pobieranych w trakcie trwania emery-

tury. Jest to korzystne dla osób, które 
mają możliwość odłożenia relatywnie 
wyższych kwot na ten cel.

Przeciwnicy takiego rozwiązania 
mogą podać identyczne twierdzenie jako 
argument przeciw tej formie oszczędza-

nia emerytalnego. Wynika to z faktu, że 
osoby, które nie mają możliwości odło-

żenia wystarczającej ilości środków, będą 
w relatywnie gorszym położeniu niż oso-

by, które mają taką możliwość.

Instytucjonalne oszczędzanie emery-
talne może nie zaspokoić wszystkich 
potrzeb płatników składek. Z tego po-
wodu należy zacząć oszczędzać, do-
stosowując formę oszczędzania do 
swoich potrzeb i możliwości. 

Po pierwsze, trzeba pamiętać o cią-

głym poszerzaniu wiedzy i aktualizowa-

niu informacji o możliwości inwestowa-

nia na przyszłość. Dotyczy to nie tylko 
sfery finansowej, lecz także przedmiotu 
naszej działalności zawodowej. 

Po drugie, należy ustalić priorytety. 
Niezależnie od sytuacji finansowej zaspo-

kojenie podstawowych potrzeb naszych 
i naszej rodziny zawsze będzie stanowić 
pilniejszą sprawę niż zabezpieczenie na-

szych kwestii finansowych np. za 50 lat.
Po trzecie, trzeba pamiętać o planowa-

niu. Nasza sytuacja materialna najpraw-

dopodobniej będzie się zmieniać w życiu 
wielokrotnie. Nie zawsze na lepsze. Trze-

ba dostosować się do takich okoliczności 
również w sferze oszczędzania na starość. 
Zawsze kiedy pojawia się możliwość od-

kładania, należy to robić.

Warto szukać jak najlepszych sposo-
bów na inwestowanie kapitału. To nie 
muszą być tylko opisane formy indy-

widualnego oszczędzania na cele eme-
rytalne, ale także konta oszczędno-
ściowe, lokaty, papiery wartościowe, 
nieruchomości czy złoto. W  pierwszej 
kolejności dobrze jest zapoznać się 
z  opcjami, z  których możemy skorzy-
stać w miejscu pracy. 

Krok drugi to rozważenie uczestnic-

twa w IKE i IKZE. Trzeba zdecydować, 
czy preferujemy produkt, z którego moż-

na elastycznie wypłacać część pieniędzy 
i z którego udogodnień podatkowych 
skorzystać będziemy mogli już w 60. 
roku życia, czy preferujemy stabilną for-
mę bez możliwości częściowych wypłat 
z nabyciem ulg podatkowych w 65. roku 
życia, czy chcemy oraz mamy warunki, 
aby korzystać z obydwu produktów jed-

nocześnie. 
Krok trzeci to analiza możliwości in-

westowania alternatywnego w surowce, 
dzieła sztuki, dobra kolekcjonerskie, nieru-

chomości bądź inne produkty finansowe. 
O ile krok pierwszy i decyzja o pozo-

staniu/przystąpieniu do PPK i PPE stano-

wi zazwyczaj nieznaczne obciążenie dla 
budżetu domowego, o tyle krok drugi – 
związany z uczestnictwem w IKE bądź 
w IKZE – może łączyć się z większą dyscy-

pliną finansową w budżecie domowym.  
Wymaga on też lepszej orientacji na 
rynkach finansowych oraz znajomo-
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ści ofert dostępnych na rynku. Jeszcze 
większe wymagania stawiają inwestycje 
w formy alternatywne, np. w nierucho-

mości czy sztukę. 

PODSUMOWANIE
Polacy mają wiele możliwości za-

bezpieczenia swojej emerytalnej przy-

szłości. Mogą korzystać z systemu bazo-

wego, inicjowanego i organizowanego 
przez państwo w ramach obowiązko-

wych składek emerytalnych. Formę do-

datkową (często jako jej uzupełnienie) 
stanowią środki między innymi na IKE, 
IKZE, w PPE oraz PPK. Te ostatnie wyda-

ją się szczególnie atrakcyjne ze względu 
na trójstronną partycypację: samego za-

interesowanego, jego pracodawcy oraz 
państwa. 

Systemy tworzone z inicjatywy pań-

stwa czy samego pracodawcy są naj-
bardziej popularną, ale nie jedyną moż-

liwością, która ma ułatwić utrzymanie 
standardu życia po przejściu na emery-

turę. Zazwyczaj dodatkowe plany eme-

rytalne zakładają odprowadzanie składki 
do instytucji finansowej zarządzającej 
nimi, a następnie jej inwestowanie na 
rynku finansowym. Jest ona najczęściej 
w pełni opłacana i zależna od decyzji 
osoby zainteresowanej.

W naszej części Europy dobrowol-
ne prywatne systemy zabezpieczeń 
wprowadzone zostały stosunkowo 
niedawno i nie cieszą się jeszcze taką 
popularnością jak na Zachodzie. Wśród 
czynników stanowiących o rozwoju 
dodatkowych programów emerytal-
nych wymienia się: 

  powszechność oraz poziom pu-

blicznego zabezpieczenia emery-

talnego,

  zamożność społeczeństwa,

  poziom powszechnej edukacji 
i wiedzy finansowej,

  rozwój rynków finansowych,

  elastyczność proponowanych 
rozwiązań (np. w PPK – możli-
wość wypłaty środków na wypa-

dek choroby czy w celach miesz-

kaniowych),

  przejrzystość w rynkach produk-

tów (np. w PPK – lista konkretnych 
instytucji finansowych),

  stosowanie ulg oraz zachęt po-

datkowych ze strony państwa (np. 
w PPK – dopłata ze strony pań-

stwa).

Dla zwiększenia popularności dodat-
kowego oszczędzania na emeryturę na-

leży też stosować:
n zachęty finansowe, 
n czynniki behawioralne, 
n edukację finansową,
n marketing społeczny. 

Instrumenty takie jak odwrócona hi-
poteka są w Polsce w fazie rozwoju i na-

dal można spotkać się z nieuczciwymi 
praktykami. Korzystanie z nich wymaga 
wcześniejszego przygotowania i roze-

znania. 
Inwestycje alternatywne (np. w su-

rowce, dzieła sztuki i przedmioty kolek-

cjonerskie) najczęściej wiążą się z ko-

niecznością posiadania specjalistycznej 
wiedzy. Charakteryzują się one: niską 
płynnością, nieprzewidywalnym okresem 
wzrostu wartości, potencjalnymi koszta-

mi zabezpieczenia lub przechowywania.
Koronny argument przemawiający za 

instytucjonalnym oszczędzaniem eme-

rytalnym to odpowiedzialność, którą pań-

stwo bierze za świadczenia emerytalne. 
Niestety, koszty tego wyboru są wysokie. 

Na przeszkodzie w rozwoju indywidu-
alnych form oszczędzania stoi zaś to, 
że w połowie gospodarstw domowych 
w Polsce w ogóle się nie oszczędza. 

Do zalet tych form odkładania na 
starość należy zaliczyć m.in.: odliczenia 

ROZDZIAŁ 6
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od dochodu (IKE, IKZE), zwolnienia od 
podatku kapitałowego, możliwość rezy-

gnacji z uczestnictwa. 

ZAKOŃCZENIE
Starzenie się społeczeństw to trend 

globalny, a Europa jako pierwszy konty-

nent doświadcza jego skutków. Już za 
50 lat na jednego Europejczyka w wie-

ku emerytalnym przypadać będą jedy-

nie dwie osoby w wieku produkcyjnym, 
co będzie poważnym obciążeniem dla 
reparacyjnych systemów emerytalnych 
Starego Kontynentu. Starzenie się społe-

czeństw postawi przed państwami wiele 
wyzwań politycznych, społecznych i fi-

skalnych. Niestety, na powstrzymanie ich 
już jest za późno, a spowalnianie możli-
we jest tylko w ograniczonym stopniu. 
Konieczne jest zatem przygotowanie się 
przez państwa do łagodzenia ich skut-
ków przez działania systemowe. Przy-

kładem takiego działania jest wspieranie 
przez państwa budowania przez pracu-

jących prywatnych oszczędności eme-

rytalnych, które mogłyby uzupełnić lub 
wręcz zastąpić świadczenia państwowe. 

Posiadanie prywatnych oszczędności po-
zwala zmniejszyć zagrożenie ubóstwem 
emerytalnym i podjąć świadomą decyzję 
o pozostaniu w pracy po osiągnięciu wie-
ku emerytalnego. Ma także pozytywny 
wpływ na PKB, jeżeli zgromadzone środ-
ki przeznaczone zostaną na inwestycje 
prywatne na rynku kapitałowym. Dlatego 
w interesie państwa jest tworzenie syste-
mów wsparcia prywatnego oszczędza-
nia, np. poprzez uczynienie ich obowiąz-
kowymi, wprowadzenie automatycznego 
zapisu przy zachowanej dobrowolności 
uczestnictwa bądź zachęt finansowych 
(dopłaty, ulgi podatkowe).  

Kluczowe dla osiągnięcia długoter-
minowego sukcesu emerytalnego jest 
zapewnienie powszechnego udziału 
w prywatnych formach oszczędzania, co 
pokazują przykłady państw, których sys-

temy emerytalne cieszą się opinią najlep-

szych na świecie – Holandii, Danii i Fin-

landii. Ich doświadczenia uczą również, że 
pomocne w zapewnianiu powszechności 
są: prostota systemu i sposobu wylicza-

nia składek, istnienie sektorowych planów 
emerytalnych, łatwy dostęp do informacji 
oraz obniżanie ryzyka dla oszczędzają-

cych przez rozłożenie go na dużą grupę 
lub regulacje ze strony państwa. 

Dodatkowo doświadczenie Wielkiej Bry-
tanii pokazuje, że wprowadzenie auto-
matycznych zapisów, nawet przy za-
chowaniu dobrowolności uczestnictwa, 
pozwala znacząco i  w  krótkim czasie 
zwiększyć liczbę osób, które oszczędza-
ją dodatkowe środki na przyszłość.  

Polacy coraz częściej wydają się świa-

domi potrzeby oszczędzania w kontekście 
przyszłości emerytalnej. Są to przesłan-

ki ku promocji i rozwijaniu dodatkowych 
form oszczędzania, innych niż ZUS. Ba-

danie CBOS potwierdza tezę, według 
której obywatele oczekują, aby państwo 
odpowiadało za dobrobyt emerytów. Ta-

kie oczekiwania mogą wzmacniać się 
z biegiem kolejnych lat, kiedy to udział 
osób starszych w społeczeństwie będzie 
się powiększał. Wielu Polaków obawia się 
czasu emerytalnego. Kojarzy im się on 
z obniżeniem standardu życia, a także ze 
zmaganiem się z chorobami oraz z po-

czuciem samotności. Statystyki dotyczą-

ce takich obaw mogą również wykazać  
wyraźną tendencję wzrostową w związku 
ze starzeniem się społeczeństwa. Dlatego 
tak ważna jest promocja instrumentów fi-

nansowych będących wsparciem w czasie 
emerytury.

REKOMENDACJE

  Promocja dodatkowego oszczędza-

nia na czas emerytury jako koniecz-

ności wynikającej z przewidywalnie 
niskiego świadczenia otrzymywa-

nego na emeryturze.
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  Promocja PPK jako najprzystęp-

niejszego rozwiązania dla pra-

cownika.

  Dialog z organizacjami pracodaw-

ców i pracowników dotyczący 
PPK i PPE.

  Edukacja ekonomiczna i finan-

sowa Polaków, ze szczególnym 

uwzględnieniem budowania bu-

dżetu domowego oraz zabezpie-

czenia na czas emerytury. 

  Promocja produktów dostępnych 
w IKE oraz IKZE.

  Ochrona i edukacja seniorów 
w zakresie gospodarowania nie-

ruchomościami.
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