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Wprowadzenie 

Przemiany demograficzne powodują, że świadczenia  z powszechnego systemu 

emerytalnego dla osób, które rozpoczną ich pobieranie zaraz po osiągnięciu 

minimalnego wieku emerytalnego nie zapewnią standardu życia na poziomie, który 

zadowoli większość pracujących. Dla osoby przechodzącej na emeryturę w wieku 60 lat, 

stopa zastąpienia według szacunków wyniesie ok. 34% wcześniejszej płacy, a przy 

przedłużeniu aktywności do wieku 62 czy 65 lat – odpowiednio 39% bądź 47% 

wynagrodzenia.1 Uczestnicy systemu oczekują na ogół wyższych świadczeń. Jednak 

żaden zbilansowany i stabilny system emerytalny, czyli taki, który nie przerzuca 

obciążenia na kolejne pokolenie pracujących, nie może wypłacić więcej, niż do niego 

wpływa od pracujących. Politycy mogą oczywiście obiecywać świadczenia wyższe, czego 

świadkiem byliśmy w ostatnich dziesięcioleciach nie tylko w Polsce, jednak możliwości 

spełniania tych obietnic już się skończyły, głównie ze względu na zmiany demograficzne. 

                                                             

1 M. Góra, J. Rutecka (2013), Elastyczny system emerytalny a obecne i przyszłe potrzeby jego uczestników, 
„Ekonomista”, nr 6/2013. 



2 

 

Zmiany ludnościowe, które nastąpiły w ostatnich dziesięcioleciach doprowadziły do 

nieodwracalnych w kolejnych dziesięcioleciach skutków przekładających się na 

konieczność albo obniżenia świadczeń albo podwyższenia wieku rozpoczęcia pobierania 

świadczeń. Dywidenda demograficzna jest już bowiem trwale niedodatnia, a 

przejściowo nawet ujemna. 

Wyzwanie w tym zakresie dotyczy nie tylko systemów powszechnych, ale całości 

systemów emerytalnych, włączając w to programy dodatkowego oszczędzania. We 

wszystkich bowiem przypadkach, mniejsza liczebność kolejnego pokolenia wpłynie na 

zmniejszenie zdolności systemów i programów emerytalnych do finansowania 

świadczeń. Należy sobie przy tym jasno zdać sprawę, że nikt nie jest w stanie odwrócić 

tego trendu. Znaczy to, że konieczne jest przebudowanie instytucji w taki sposób, który 

zapewnia im finansowanie w warunkach XXI wieku. 

 

1. Czynniki wpływające na wysokość świadczeń emerytalnych 

Każdy uczestnik systemu gromadzi prawa emerytalne (prawo do udziału w przyszłym 

PKB) w drodze opłacania składek.2 Uczestnicząc w całym systemie emerytalnym, 

zarówno w publicznej, jak i dobrowolnej jego części, podejmuje decyzję co do dwóch z 

trzech wartości charakteryzujących system emerytalny3: 

 stopa składki, 

 wiek rozpoczęcia pobierania świadczenia, 

 wysokość świadczenia mierzona stopą zastąpienia. 

Myśląc o przyszłej emeryturze praktycznie każdy uczestnik systemu chciałby – co 

zrozumiałe – (a) niskiej składki, czyli wysokiego poziomu bieżącego dochodu do 

dyspozycji, (b) możliwości rozpoczęcia pobierania świadczenia emerytalnego w 

możliwie młodym wieku, (c) wysokiej stopy zastąpienia. Zmienne te są ze sobą silnie 

                                                             

2 Prawo to może mieć różną formę, od opartej na własności instrumentów finansowych, po różnego 
rodzaju obietnice. 
3 M. Góra, J. Rutecka (2013), op.cit. 
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powiązane. Rzecz w tym, że w praktyce można wybrać tylko dwie zmienne z trzech, a 

trzecia z nich jest wynikowa. Ponadto, wynik ten przybiera zwykle wartości dalekie od 

pożądanych dla niemal każdego uczestnika systemu– albo otrzyma on niskie 

świadczenie albo będzie musiał pracować do 75 roku życia albo płacić składkę na 

nieakceptowalnie wysokim poziomie. Relację pomiędzy wysokością składki, wiekiem 

przejścia na emeryturę i wysokością stopy zastąpienia prezentuje wykres 1. 

 

Wykres 1. Wartości stopy zastąpienia w zależności od stopy składki i wieku rozpoczęcia 
pobierania świadczenia  

 

Źródło: M. Góra, J. Rutecka (2013), Elastyczny system emerytalny a obecne i przyszłe potrzeby jego 
uczestników, „Ekonomista”, nr 6/2013 

 

Racjonalny wybór, zakładający osiągnięcie subiektywnie pożądanego poziomu 

wysokości świadczenia (mierzonego stopą zastąpienia) musi zatem uwzględniać 

ograniczenia związane z pozostałymi czynnikami – konieczną do zapłacenia składką 

oraz wiekiem rozpoczęcia jej pobierania. Uczestnik systemu poszukiwać powinien 

subiektywnego optimum układu wszystkich trzech zmiennych, uwzględniając 

ograniczenia wynikające z ich współzależności, które muszą być wzięte pod uwagę nie 

tylko jako pożądane cele, ale także jako warunki osiągnięcia celów. 
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Wysokość składki ograniczona jest z dołu składką obowiązkową, wynikającą z 

uczestnictwa w systemie powszechnym. Natomiast możliwości zwiększenia składki 

ponad ten poziom zależy od poziomu dochodu danej jednostki i jej skłonności do 

oszczędzania (rezygnacji z bieżącej konsumpcji na rzecz konsumpcji w przyszłości). 

Wysokość składki (ponad poziom bazowy) może być elastycznie dostosowywana do 

subiektywnych preferencji konkretnej osoby, stanowiąc pole dla dodatkowego 

oszczędzania. 

Z drugiej strony elastyczność systemu emerytalnego przejawia się również w 

możliwości samodzielnego ustalania momentu rozpoczęcia pobierania świadczeń. Dolną 

granicą jest tu minimalny wiek emerytalny obowiązujący w systemie powszechnym. 

Przedłużenie aktywności zawodowej skutkuje znacznym przyrostem świadczenia w 

konsekwencji nieliniowej zależności pomiędzy wielkością zgromadzonych uprawnień 

emerytalnych a przeciętnym dalszym trwaniem życia w wieku przejścia na emeryturę. 

Każdy kolejny rok opóźnienia rozpoczęcia pobierania emerytury daje przyrost jej 

wysokości większy od przyrostu wynikającego z opóźnienia o poprzedni rok. To silna 

zależność. Jest ona bardzo korzystna dla uczestników systemu. To człowiek, a nie 

system, jest beneficjentem decyzji o opóźnieniu przejścia na emeryturę przez tego 

człowieka. Zależność tę dobrze ilustruje wykres 1. 

Kolejną, równie istotną zmienną jest poziom świadczenia wyrażony przez stopę 

zastąpienia. W tym przypadku nie ma wyraźnej dolnej granicy, tj. minimalnej stopy 

zastąpienia. W systemie publicznym występuje co prawda gwarancja świadczenia 

minimalnego (określonej kwoty emerytury) ale ma ona inny charakter niż dwa 

poprzednio omówione ograniczenia (składka w powszechnym systemie oraz minimalny 

wiek emerytalny). Gwarancja emerytury minimalnej przewiduje bowiem, że jeśli osoba 

charakteryzująca się odpowiednio długim okresem opłacania składek nie wypracuje 

samodzielnie emerytury w wysokości co najmniej minimalnej, pozostała część 

społeczeństwa (podatnicy) dopłacą jej do ustalonej wysokości świadczenia 

minimalnego. Kwota minimalnego świadczenia nie jest więc pewną dolną granicą, po 

osiągnięciu której uczestnik może podjąć decyzję w zakresie pozostałych dwóch 

czynników (wieku przejścia na emeryturę czy opłacania dodatkowej składki 
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emerytalnej), lecz jest odzwierciedleniem polityki w zakresie redystrybucji dochodów.4 

Polityka ze swej natury jest przedmiotem decyzji, a nie parametrem systemu. 

Zasadnicze pytania, które zadać sobie powinien uczestnik systemu emerytalnego, są 

zatem następujące:  

- Jeśli płacę określoną składkę i chcę rozpocząć pobierać świadczenie w wybranym 

wieku, to jaka będzie wysokość otrzymywanego świadczenia? 

- Jeśli płacę określoną składkę i wiem, jak wysokie świadczenie chciałbym pobierać, to 

do jakiego wieku powinienem kontynuować aktywność zawodową (o ile przesunąć 

moment przejścia na emeryturę w stosunku do minimalnego wieku emerytalnego)? 

- Jeśli chcę przejść na emeryturę w wybranym wieku i oczekuję konkretnej wysokości 

świadczenia, to jak wysoka powinna być wpłacana składka (ile powinienem dodatkowo 

oszczędzać)? 

Pierwsze z pytań obrazuje sytuację bierności uczestnika systemu w zakresie wpływania 

na wynik uczestnictwa w systemie emerytalnym, tj. wysokość świadczenia. Nie zakłada 

ono podejmowania żadnej decyzji (ewentualnej korekty) w zakresie wysokości płaconej 

składki czy przedłużania okresu aktywności zawodowej. Wynikiem takiej postawy jest 

często rozczarowanie poziomem świadczenia. W przypadku pytania drugiego i 

trzeciego, widoczne są obszary podejmowania indywidualnych decyzji dostosowujących 

ścieżkę uczestnictwa w całym systemie emerytalnym do subiektywnych preferencji.  

Uzyskanie wyższego poziomu stopy zastąpienia jest możliwe wyłącznie w drodze 

ograniczenia konsumpcji w okresie aktywności zawodowej (zwiększenie składki 

poprzez dodatkowe oszczędności emerytalne), przedłużenia tej aktywności powyżej 

minimalnego wieku emerytalnego lub kombinacją obu.5 W przypadku przejścia na 

                                                             

4 J. Rutecka (2012), Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa. 

 

5 W tej części analizy nie odnosimy się do możliwości uzyskania wyższego poziomu świadczenia dzięki 
uzyskaniu wyższej stopy zwrotu ze swoich oszczędności emerytalnych, co możliwe jest w przypadku 
dodatkowego oszczędzania. 
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emeryturę w wieku 60 lat i przy założeniu opłacania jedynie obowiązkowej składki 

emerytalnej (wariant bazowy), ubezpieczony otrzyma relatywnie niską stopą 

zastąpienia  wynoszącą 34,2% (wykres 1).  

Zwiększenie składki do ogólnego poziomu 25% (poprzez składkę dodatkową wynoszącą 

5,48% wynagrodzenia), przy zachowaniu równie niskiego wieku przejścia na emeryturę 

podniesie stopę zastąpienia jedynie  do poziomu 43,8%.  

Bez wnoszenia dodatkowej składki, taki sam efekt osiągnięty zostanie dzięki 

przedłużeniu aktywności zawodowej o ok. 4 lata. Najlepsze efekty przyniesie oczywiście 

jednoczesne późniejsze przejście na emeryturę i wnoszenie dodatkowej składki – 

wówczas świadczenie przekraczać może, nawet znacznie, poziom 60% wcześniejszych 

zarobków. 

2. Wiek emerytalny oraz dodatkowe oszczędzanie 

Dla prowadzonej analizy bardzo ważne jest rozróżnienie między pojęciami: wiek 

emerytalny, minimalny wiek emerytalny, wiek rozpoczęcia pobierania świadczenia, 

wiek zakończenia aktywności zawodowej. W potocznym rozumieniu ukształtowanym na 

podstawie funkcjonowania poprzedniego systemu emerytalnego różnice znaczeniowe 

między tymi pojęciami są zatarte, co prowadzi do nieporozumień, których tu 

chcielibyśmy uniknąć. 

Wiek emerytalny występował w systemie emerytalnym zlikwidowanym w 1999 r. 

Zakładał on niejako automatyczne rozpoczęcie pobierania świadczenia oraz 

zaprzestanie pracy. Pod pewnymi warunkami pracować dalej można było, lecz już jako 

pracujący emeryt. 

Minimalny wiek emerytalny to najwcześniejszy wiek, w którym można rozpocząć 

pobieranie świadczenia. Nie jest to jednak wystarczająca przesłanka do „wysłania” 

kogoś na emeryturę. Możliwość normalnego kontynuowania zatrudnienia niezależnie od 

osiągnięcia minimalnego wieku emerytalnego jest istotnym novum i osiągnięciem 

cywilizacyjnym ważnym w XXI wieku, gdy średnia długość życia po przekroczeniu 
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minimalnego wieku emerytalnego to kilka dziesięcioleci.6 Rozwiązanie takie istotnie 

uelastycznia system emerytalny. 

Wpływ długości okresu płacenia składek ma pośredni wpływ na wysokość świadczenia. 

Ujawnia się on w wartości środków mogących być przeznaczonymi na wypłatę 

świadczenia. W warunkach polskiego systemu to skapitalizowana suma stanu kont 

emerytalnych, na które składki były wpłacane. Bezpośredni wpływ na wysokość 

świadczenia ma jednak wiek, w którym się na emeryturę przechodzi, ponieważ to on 

wyznacza średni okres, na jaki środki te mają wystarczyć. Dlatego tak ważne jest, w 

jakim wieku rozpoczyna się wypłata świadczenia. Może to być wiek znacząco nawet 

wyższy od minimalnego wieku emerytalnego. 

Nic nie stoi na przeszkodzie, by łączyć pobieranie części lub nawet całości emerytury z 

pracą. To znacząco zmniejsza korzyści płynące z dłuższej pracy, ale może być elementem 

indywidualnego profilu wygaszania aktywności zawodowej. 

W tradycyjnych systemach pojęcia te, czyli wiek emerytalny, zakończenie aktywności i 

rozpoczęcie pobierania świadczenia, były prawie tożsame. W polskim systemie nie są, co 

pozwala na znaczące zwiększenie swobody podejmowania decyzji przez uczestników 

systemu. Ilustrujemy to poniższymi przykładami. Dotyczą one całości systemu, czyli 

sumy składek płaconych do obu części systemu powszechnego (ZUS + OFE, razem 

składka 19,52%) oraz dodatkowych oszczędności emerytalnych. Zakładamy, że 

rozpoczęcie pobierania świadczenia z systemu powszechnego oraz z systemu 

zarządzającego dodatkowymi oszczędnościami przykładowego uczestnika systemu 

następuje w tym samym momencie. 

 

Tabela  1. Przykładowy wiek przejścia na emeryturę i stopa składki niezbędne, by uzyskać 
stopę zastąpienia równą 60% 

Składka (%) Wiek rozpoczęcia 
pobierania świadczenia 

Wysokość świadczenia 
(stopa zastąpienia, %) 

                                                             

6 Polska jest jednym z pierwszych krajów, które zastąpiły wiek emerytalny minimalnym wiekiem 
emerytalnym dającym pracownikom większą swobodę kształtowania swojej kariery zawodowej. 
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19,52 69 60 

19,52+15≈34,5 60 60 

19,52-7≈12,5 75 60 

Źródło: obliczenia własne. 

 

Przykład  ten pokazuje siłę związku zmiennych kształtujących sytuację uczestników 

systemu w procesie oszczędzania na emeryturę. Traktowany jako odpowiadający 

dobremu standardowi życia na emeryturze poziom 60% osiągany jest przy obecnej 

składce 19,5% w wieku 68-69 lat. Uzyskanie takiego standardu przy założeniu 

rozpoczęcia pobierania świadczenia w wieku 60 lat wymagałoby niemalże podwojenia 

bazowej składki, co można uznać za rujnujące dla bieżących dochodów w okresie 

płacenia składek. Z kolei trudne w tej chwili do wyobrażenia opóźnienie wieku 

rozpoczęcia pobierania świadczenia do 75 lat pozwalałoby na wygenerowanie takiej 

samej stopy zastąpienia nawet przy znacząco niższej niż obecnie składce do systemu 

podstawowego. Przykład ten pokazuje siłę zależności czynników kształtujących sytuację 

w systemie emerytalnym. Należy mocno podkreślić, że polityczne decyzje – jakkolwiek 

w bardzo krótkim okresie mogą ingerować w tę współzależność, to we właściwym dla 

systemu emerytalnego horyzoncie dziesięcioleci są całkowicie bezsilne. 

Uczestnicy systemu powinni więc sami zadać sobie pytanie o wiek, w którym mogą 

rozpocząć pobieranie świadczenia, jeśli zamierzają płacić składkę w określonej 

wysokości i chcą uzyskać założoną stopę zastąpienia (obrazuje to wykres 2). Odpowiedź 

na to pytanie pozwala na wyrobienie sobie merytorycznego zdania w dyskusji na temat 

ustalenia wieku emerytalnego.  

 

Wykres 2. Wiek rozpoczęcia pobierania świadczenia  w zależności od stopy składki i stopy 

zastąpienia 
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Źródło: M. Góra, J. Rutecka (2013), Elastyczny system emerytalny a obecne i przyszłe potrzeby jego 
uczestników, „Ekonomista”, nr 6/2013 

 

Uelastycznienie systemu emerytalnego, którego w istniejącej strukturze instytucjonalnej 

mogą dokonywać sami jego uczestnicy, polega na indywidualnym wyborze takiego 

zestawu wartości składki, wieku emerytalnego i stopy zastąpienia, który odpowiada 

naszym preferencjom, a jednocześnie bierze pod uwagę współzależność omawianych 

zmiennych i istniejące warunki brzegowe. Uelastycznienie systemu poprzez akceptację 

niższych stóp zastąpienia na starość wydaje się najgorszym rozwiązaniem. Przy 

pogarszającej się relacji liczebności pracujących do liczebności emerytów dysponujemy 

jednak na szczęście możliwością kształtowania wartości dwóch pozostałych zmiennych. 

W systemie powszechnym wybór uczestnika odnosi się właściwie do momentu 

zakończenia aktywności zawodowej, natomiast system dodatkowy oferuje znacznie 

szersze możliwości dopasowania sumarycznej stopy składki, czyli skali alokacji dochodu 

w cyklu życia do indywidualnych preferencji. 

Indywidualna decyzja dotycząca wyboru wieku rozpoczęcia pobierania świadczenia w 

znacznym stopniu zależy od nieznanej z góry przyszłej indywidualnej zatrudnialności. 

Generalnie dość łatwo dostrzec siłę związku wysokości świadczenia z wiekiem 

rozpoczęcia jego pobierania. Wiadomo, że niezależnie od politycznych decyzji 

dotyczących ustalenia minimalnego wieku emerytalnego, konieczna będzie dłuższa 

praca. Dlatego warto dostrzec istotę tej decyzji nie tylko w kontekście przewidywania 
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przyszłej nieznanej z góry zatrudnialności, lecz jako wyzwania, które – o ile sobie z nim 

poradzimy, prowadzić będzie do zwiększenia tej przyszłej zatrudnialności, a przez to 

także do możliwości indywidualnego zwiększania poziomu emerytury. 

Poprzestajemy tu na wymienieniu obszarów zagadnień, które mają wpływ na 

podtrzymanie zatrudnialności w późniejszym okresie kariery zawodowej. Są to: 

 Stan kwalifikacji zawodowych i ich ciągłe dostosowywanie do zmieniającej się 

struktury popytu na pracę. Zdolność do ciągłej adaptacji tych kwalifikacji ma tu 

zasadnicze znaczenie. 

 Stan zdrowia. Obserwowane jest zwiększanie się długości życia wolnego od 

istotnej niepełnosprawności. Zdrowy tryb życia i odżywiania się oraz zdolność do 

korzystania z profilaktyki zdrowotnej odgrywa tu ogromną rolę. 

 Dostosowywanie warunków pracy do zwiększania się liczebności kohort 

pracowników w starszych grupach wiekowych. Ten czynnik jest trudny do 

indywidualnego kształtowania. 

 Świadomość, że poziomu emerytur nie są w stanie podnieść politycy. 

 

Przedstawione tu skrótowo wyzwania wymagają silnego indywidualnego 

zaangażowania uczestników systemu w całym okresie aktywności zawodowej, a nie 

tylko pod jej koniec, gdy niewiele już da się zmienić. Jednak samo indywidualne 

zaangażowanie nie wystarczy. Potrzebne są odpowiednie działania realizowane przez 

instytucje publiczne oraz włączenie się w nie na szeroką skalę pracodawców. Motywacją 

dla tych ostatnich będzie kurcząca się skala podaży pracy, a co za tym idzie konieczność 

szerokiego wykorzystywania podaży pracy osób w wieku 60+. Ewidentnie dobrze dla 

nich będzie, gdy grupa ta będzie nie tylko dostępna, ale także zatrudnialna, o co trzeba 

zadbać z dużym wyprzedzeniem. 

2. Dodatkowe oszczędzanie emerytalne – czynniki rozwoju 

Drugim ze sposobów zwiększenia świadczeń emerytalnych otrzymywanych w okresie 

starości jest zwiększenie poziomu składki emerytalnej poprzez dodatkowe oszczędności 
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emerytalne, zarówno w formie pracowniczych programów emerytalnych, jak i 

indywidualnych planów emerytalnych. 

Rozwój dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego zależy od różnych czynników, 

wśród których do najważniejszych należą:7  

 poziom świadczeń z publicznego systemu emerytalnego,  

 zamożność społeczeństwa,  

 zaangażowanie pracodawcy w organizację programów i ich finansowe wsparcie, 

 zachęty podatkowe,  

 poziom wiedzy finansowej i świadomości emerytalnej, 

 stopień rozwoju rynków finansowych (rozwój oferty produktowej), 

 elastyczność proponowanych rozwiązań.  

W krajach oferujących niskie świadczenia z systemu publicznego (m.in. Dania, Holandia, 

Irlandia, Stany Zjednoczone i  Wielka Brytania) dodatkowe zabezpieczenie emerytalne 

rozwinięte jest znacznie lepiej (relatywnie wysokie poziomy uczestnictwa w 

programach pracowniczych i indywidualnych) niż w krajach, które oferują hojne 

emerytury z systemu bazowego (m.in. Grecja, Hiszpania, Portugalia i Włochy). Odrębną 

kategorię tworzą kraje, w których nowe, zreformowane systemy emerytalne będą 

oferować relatywnie niższe świadczenia, jednak dodatkowe formy oszczędzania są nadal 

bardzo słabo rozwinięte (Polska, Rumunia, Bułgaria czy Estonia). W tej ostatniej grupie 

istnieją spore oczekiwania co do wzrostu roli dodatkowego oszczędzania w tworzeniu 

dochodów emerytalnych, jednak większe zmiany mogą być widoczne dopiero w 

dłuższym horyzoncie czasowym. 

Tempo wzrostu popularności dodatkowego oszczędzania zależeć będzie nie tylko od 

stopnia obniżania relatywnego poziomu świadczeń oferowanych przez systemy bazowe, 

lecz także od poziomu dochodów indywidualnych uczestników systemów emerytalnych. 

Nieprzypadkowo najwyższe wskaźniki uczestnictwa w dodatkowym oszczędzania oraz 

największe kapitały emerytalne zgromadzone są w krajach o wysokim dochodzie na 

                                                             

7 J. Rutecka J. (2014), Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne - charakterystyka i czynniki rozwoju, "Prace 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 342. 

http://uczelnia.sgh.waw.pl/pl/uczelnia/badania/grupy_badawcze/ppg/Documents/Publikacje/Rutecka/Dodatkowe_zabezpieczenie_emerytalne_charakterystyka_i_czynniki_rozwoju_Rutecka_CEEOL.pdf
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osobę (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada czy Irlandia). Kapitały emerytalne 

na rynkach rozwiniętych są przy tym często gromadzone w formach grupowego 

oszczędzania na starość, tj. pracowniczych programach emerytalnych, organizowanych i 

w znacznej części (lub całości) finansowanych przez pracodawcę. 

Istotnym problemem z punktu widzenia perspektyw rozwoju dodatkowego, 

dobrowolnego systemu emerytalnego jest zwykle niski poziom uczestnictwa w tych 

rozwiązaniach osób z niższych grup dochodowych (zarabiających przeciętne 

wynagrodzenie lub mniej). Zjawisko to występuje w każdym dobrowolnym systemie 

emerytalnym i oznacza, że stopa uczestnictwa spada wraz ze spadkiem dochodu. Jest to 

niejako oczywiste – biedniejszym po sfinansowaniu bieżącej konsumpcji zostaje mniej 

(lub w ogólne) na oszczędności, więc w mniejszym zakresie uczestniczą w dodatkowych 

planach emerytalnych. Problemem jest jednak przede wszystkim brak skłonności do 

oszczędzania na starość, a nie niższe kwoty wpłacane przez osoby uboższe.  Aby 

przekonać te osoby do rezygnacji z bieżącej konsumpcji, wprowadzane są zachęty 

podatkowe, które mogą przybierać formy ulg i odliczeń podatkowych czy też dopłat do 

kont emerytalnych. Efekty zachęt podatkowych można zaobserwować niemal 

natychmiast, jednak nie zawsze przynoszą one skutki zgodne z oczekiwaniami. Rodzaje i 

konsekwencje stosowania zachęt podatkowych omówione zostaną w dalszej części 

analizy. 

Stosowanie jakichkolwiek preferencji, w tym fiskalnych, w celu pobudzenia 

dodatkowego oszczędzania na starość powoduje konieczność specjalnej regulacji i 

nadzoru nad rynkiem emerytalnym. Zachęcanie do nabycia konkretnych produktów (z 

wachlarza oferty rynkowej) rodzi bowiem odpowiedzialność za realizację 

zaproponowanego mechanizmu oszczędzania. Stąd dodatkowo wprowadzane są 

regulacje w zakresie polityki informacyjnej, poziomu wpłat, okresu gromadzenia 

środków czy sposobów wypłaty zakumulowanego kapitału. Regulacje te powinny 

powodować oferowanie produktów, które są zrozumiałe, przejrzyste i porównywalne, a 

jednocześnie odpowiednio elastyczne, aby każdy uczestnik mógł je dostosować do 

indywidualnych potrzeb. Ważna jest także ich efektywność inwestycyjna i kosztowa (a 

więc ostatecznie wysokość przyszłych świadczeń), która decyduje o sukcesie 

dodatkowego oszczędzania z punktu widzenia indywidualnego uczestnika. Rynek takich 
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produktów może powstać jedynie na dobrze rozwiniętym rynku finansowym oraz w 

sytuacji faktycznej konkurencji pomiędzy dostawcami produktów emerytalnych, 

gwarantującej relatywnie niski poziom opłat pobieranych od uczestników planów 

emerytalnych. 

Ostatnią, lecz nie mniej ważną, grupą czynników wpływających na poziom uczestnictwa 

w dodatkowym oszczędzaniu na starość jest poziom wiedzy finansowej jednostek oraz 

świadomość emerytalna. Bez świadomości zasad funkcjonowania systemu emerytalnego 

i wysokości świadczeń oferowanych przez system bazowy, trudno oczekiwać 

podejmowania jakichkolwiek działań w zakresie dozabezpieczenia emerytalnego. 

Natomiast gdy potrzeba dodatkowego oszczędzania zostanie już dostrzeżona, 

posiadanie odpowiedniej wiedzy jest warunkiem koniecznym do dokonania wyboru 

właściwego produktu finansowego spośród bogatej i zróżnicowanej oferty rynkowej. 

Odnosząc się do poziomu rozwoju dodatkowego systemu emerytalnego w Polsce 

stwierdzić należy, że niski poziom jego rozwoju jest wynikiem większości opisanych 

powyżej czynników, oraz stosunkowo krótkiego okresu funkcjonowania. Na koniec 

2014 r. w pracowniczych programach emerytalnych (PPE) uczestniczyło 381 tys. osób, 

w połowie 2015 r. indywidualne konta emerytalne (IKE) posiadało 838 tys. osób, a 

indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) funkcjonowały dla 555 tys. 

Polaków (dane KNF). Taka liczba dodatkowych rachunków emerytalnych oznacza, iż 

jedynie nieco ponad 2% osób aktywnych zawodowo jest objętych zabezpieczeniem 

oferowanym przez pracodawcę, a plany indywidualne obejmują ok. 3-5% osób 

pracujących.  

 

Tabela 2. Architektura i podstawowa charakterystyka dodatkowego systemu 
emerytalnego w Polsce na koniec 2014 r. 

 Elementy dodatkowego systemu emerytalnego 

 Pracownicze Programy 
Emerytalne (PPE) 

Indywidualne Konta 
Emerytalne (IKE) 

Indywidualne Konta 
Zabezpieczenia 

Emerytalnego (IKZE) 
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Formy  grupowe ubezpieczenie 
na życie z UFK 

 fundusz inwestycyjny 
 pracowniczy fundusz 

emerytalny 
 zarządzanie zagraniczne 

 ubezpieczenie na życie z UFK 
 fundusz inwestycyjny 
 rachunek w domu maklerskim 
 rachunek bankowy 
 dobrowolny fundusz emerytalny 

Liczba instytucji 
oferujących 

27 
(15 TFI,  8 ZUnŻ, 4 PrTE) 

50 
(15 TFI, 12 ZUnŻ, 

6 DM, 13 B, 4 PTE) 

36 
(12 TFI, 7 ZUnŻ, 5 DM,  

3 B, 9 PTE)  

Liczba 
planów/kont 

1064 
(381 tys. uczestników) 

824 485 528 142 

Rodzaj zachęty Składka podstawowa 
płacona przez pracodawcę, 
zwolnienie z podatku Belki 

Zwolnienie z 
podatku Belki 

Odliczenie składki od 
podstawy opodatkowana, 
preferencyjna stawka 
podatku od świadczenia 
(10%) 

Limit składki 7% wynagrodzenia (P), 
450% przeciętnego 
wynagrodzenia (D) 

300% przeciętnego 
wynagrodzenia 

120% przeciętnego 
wynagrodzenia 

Wiek wypłaty 60 60 65 

Formy wypłaty Wpłata jednorazowa 
Wypłata ratalna 

Wpłata jednorazowa 
Wypłata ratalna 

Wpłata jednorazowa 
Wypłata ratalna 

Objaśnienia: P-składka podstawowa, D-składka dodatkowa. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KNF. 

 

Na rynku dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego funkcjonuje kilkudziesięciu 

dostawców usług finansowych oferujących tysiące instrumentów finansowych 

(funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 

związanych z ubezpieczeniami na życie, rachunków bankowych, papierów 

wartościowych). System jest bardzo skomplikowany i mało przejrzysty z punktu 

widzenia indywidualnego użytkownika, a wiedza o nim jest wśród potencjalnych 

oszczędzających niewielka. Według badania przeprowadzonego przez Deutsche Bank8, 

jedynie 18 proc. Polaków wie, co oznacza skrót IKE, a tylko 2,10%, czym jest IKZE. 

Gromadzenie kapitału emerytalnego poza systemem obowiązkowym deklaruje 

zdecydowanie większy odsetek respondentów (27% według tego samego badania), co 

                                                             

8 Raport: Portret finansowy Polaków 2014. Plany na 2015 rok (2015), Deutsche Bank, Warszawa. 
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nie znajduje odzwierciedlenia w liczbie osób posiadających produkty dedykowane 

oszczędzaniu na starość – takie zjawisko może być efektem niewiedzy lub słabej 

atrakcyjności produktów emerytalnych (IKE, IKZE) dla oszczędzających. 

 

Przejrzystość rynku obniżają także odmienne limity i zasady opodatkowania 

poszczególnych rodzajów dodatkowego oszczędzania – konieczność zapłacenia podatku 

od składki wpłaconej przez pracodawcę, zwolnienie z podatku „Belki” oraz możliwość 

odpisania od podstawy opodatkowania składki wpłaconej na IKZE. Trudno oczekiwać, 

aby wybór konkretnego produktu emerytalnego mieścił się w obszarze świadomych 

decyzji większości Polaków, jeśli dla większości z nich problemem jest odróżnienie 

procentu od punktów procentowych (92% osób ma z tym problem),  a jedynie 21% wie, 

od czego odprowadzany jest podatek od dochodów kapitałowych9. W efekcie z zachęt 

podatkowych towarzyszących produktom emerytalnym korzystają osoby najbogatsze10, 

które dysponują z reguły znacznie lepszą wiedzą o finansach lub korzystają z usług 

zewnętrznych doradców.  

 

3. Możliwości zastosowania wybranych narzędzi regulacyjnych 
do zwiększenia poziomu uczestnictwa i wzrostu oszczędności 
długoterminowych w gospodarce 

Najskuteczniejszym sposobem na znaczne podniesienie poziomu uczestnictwa w 

dodatkowym systemie emerytalnym w stosunkowo krótkim okresie wydają się być ulgi 

podatkowe lub po prostu wprowadzenie przymusu (bądź quasi-przymusu, 

autoenrolment) dodatkowego oszczędzania – w tym ostatnim przypadku 

obowiązkowość niemal natychmiast powoduje powszechność.  Potwierdzają to 

doświadczenia innych krajów, które zdecydowały się na kosztowne zachęty fiskalne 

                                                             

9 Stan Wiedzy Ekonomicznej Polaków – Raport Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank (2014), Instytut 
Wolności, Raiffeisen Polbank, Warszawa. 
10 J. Rutecka, Realokacja czy nowe oszczędności? – o efektach zachęt podatkowych w dodatkowym 
oszczędzaniu na starość, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, nr 18 (1/2015). 
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(Niemcy, Czechy, Słowacja), wprowadziły obowiązkowe lub prawie obowiązkowe 

pracownicze programy emerytalne (np. Holandia, Szwajcaria, Wielka Brytania) lub 

automatyczne obejmowanie dodatkowymi indywidualnymi planami emerytalnymi 

(Nowa Zelandia). O ile obowiązkowe plany emerytalne oznaczają bezpośrednie 

obciążenie pracodawcy kosztami organizacji, prowadzenia i częściowo finansowania  

składek emerytalnych,  o tyle wprowadzenie zachęt podatkowych oznacza obciążenie 

ich kosztem ogółu podatników.  Środki wydane na zachęty podatkowe to środki, które 

nie zostały wykorzystane na finansowanie innych potrzeb społecznych, stąd ważne jest, 

aby ich efekty były pozytywne dla społeczeństwa ogółem i nie pogłębiały chociażby 

nierówności dochodowych. 

 

Zachęty podatkowe 

Zachęty podatkowe są szeroko wykorzystywane we wszystkich rozwiniętych systemach 

dodatkowego oszczędzania na starość, zarówno w formach grupowych 

(pracowniczych), jak i indywidualnych. Najczęściej przyjmują formę zwolnienia składki 

z opodatkowania, zwolnienia oszczędności emerytalnych z podatku od dochodów 

kapitałowych lub preferencyjnej stawki opodatkowania dla wypłacanego świadczenia. 

Ze względu na natychmiastowy efekt (z punktu widzenia oszczędzającego) najczęściej 

stosowana jest ulga na etapie opłacania składek, tj. rezygnacja z opodatkowania składki, 

a opodatkowanie świadczenia emerytalnego. Pomimo, iż efekt zastosowania podatku na 

początku okresu oszczędzania (reżim TEE, tj. Tax-Exempt-Exempt) jest w sensie 

ekonomicznym równy efektowi opodatkowania wypłaty (reżim EET), wiele z krajów 

stosujących zachęty podatkowe zdecydowało się na wprowadzenie ulg właśnie w tej 

drugiej postaci (wykres 3), a część z nich wprowadziła dodatkowo dotacje do 

oszczędności finansowane z budżetu państwa (Chile, Niemcy, Nowa Zelandia i Czechy)11. 

.  

                                                             

11 Szerzej: J. Rutecka  (red.), (2014), Dodatkowy system emerytalny w Polsce – diagnoza i rekomendacje 
zmian, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Warszawa. 
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Wykres 3. Rozwiązania podatkowe w kapitałowych systemach emerytalnych w krajach 
OECD 

 

Uwaga: Niektóre kraje występują na wykresie więcej niż raz, co wynika ze stosowania różnych reżimów 
podatkowych w różnych częściach kapitałowego systemu emerytalnego. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Y. Yoo, A. de Serres (2004), Tax Treatment of Private Pension 
Savings in OECD Countries, OECD; J. Rutecka (2015), Realokacja czy nowe oszczędności? – o efektach zachęt 
podatkowych w dodatkowym oszczędzaniu na starość, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, nr 18 (1/2015). 

 .  

 

W niektórych krajach reżimy podatkowe zastosowane do dodatkowego oszczędzania na 

starość zakładają pobieranie podatku na dwóch etapach gromadzenia środków (model 

ETT, TET lub TTE), co zbliża te części systemów emerytalnych pod względem 

opodatkowania do innych produktów oferowanych na rynku finansowym. W takim 

przypadku podatek jest zwykle pobierany od oszczędności (bądź składki) 

przekraczającej określone limity kwotowe. Taka sytuacja występuje, m.in. w: Danii, 

Włoszech, Szwecji, Holandii, Czechach, Luksemburgu i w Nowej Zelandii. 
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Zachęty podatkowe wprowadzane są w celu pobudzenia oszczędzania wśród osób, które 

nie gromadzą dodatkowych środków na starość – chodzi o wywołanie tzw. efektu 

dochodowego  polegającego na rezygnacji z części bieżącej konsumpcji i przesunięcie jej 

na późniejszy okres w życiu. Nie zawsze jednak taki skutek jest osiągany, a przynajmniej 

nie jest on jedynym bądź dominującym. Po wprowadzeniu zachęt podatkowych wzrost 

oszczędności emerytalnych może być wynikiem: 

 przesunięcia środków z innych form oszczędzania (tzw. efekt realokacji, 

reallocation effect), nie powodując wzrostu oszczędności w gospodarce ogółem, 

lecz jedynie zmieniając rodzaj produktu, w którym środki są ulokowane, 

 powstania nowych oszczędności dzięki rezygnacji z bieżącej konsumpcji (tzw. 

efekt dochodowy, income effect). 

Wyniki analizy skutków wprowadzenia zachęt podatkowych w innych krajów nie są 

jednoznaczne. Z jednej strony można wskazać kraje, w których zaobserwowano  w 

pewnym zakresie kreowanie nowych oszczędności (USA, Hiszpania i Niemcy)12, a z 

drugiej strony na części rozwinięty rynków wystąpił efekt przesunięcia oszczędności z 

innych produktów ( Wielka Brytania)13. Nasilenie każdego z efektów  zależy  przy tym 

często od poziomu dochodów oszczędzających i ich wieku. Osoby bogatsze przenoszą 

zwykle oszczędności a osoby uboższe bądź średnio zamożne kreują nowe oszczędności. 

Gromadzenie nowych oszczędności zauważono także w przypadku osób starszych 

(zbliżających się do wieku emerytalnego). 

W Polsce niemożliwe jest określenie efektów zachęt podatkowych zastosowanych w 

odniesieniu do pracowniczych programów emerytalnych i indywidualnych kont 

emerytalnych, gdyż brak jest niezbędnych danych o osobach, które rozpoczęły 

                                                             

12 OECD (2007), Tax Incentives and Retirement Savings, OECD Financial Affairs Division, Paris; E. Engen, W. 
Gale (2000), The Effects of 401(k) Plans on Household Wealth: Differences Across Earnings Groups, NBER 
Working Paper no. 8032 Cambridge, Mass.; J. Ayuso, J.F. Jimeno-Serrano, E. Villanueava (2007), The Effects 
of the Introduction of Tax Incentives on Retirement Savings, Banco de Espana, Documentos de Trabajo No. 
0724;  H. Fehr and C. Habermann (2008), Private Retirement Savings in Germany: The Structure of Tax 
Incentives and Annuitization, CESifo Working Paper Series No. 2238. 
13 O.P. Attanasio, J. Banks and M. Wakefield (2004), Effectiveness of tax incentives to boost (retirement) 
saving: theoretical motivation and empirical evidence, OECD Economic Studies No. 39, 2004/2; OECD 
(2007), op.cit.  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1102964##
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oszczędzanie emerytalne w tych formach. Analiza  poziomu zamożności osób 

wpłacających składkę na IKZE, a następnie odliczających tę składkę od podstawy 

opodatkowania wskazuje, że na tym rynku występuje niemal wyłącznie efekt realokacji. 

90% ulgi podatkowej (kwotowego ubytku w dochodach PIT z tytułu odliczenia składki 

na IKZE) za rok 2012 przypadało na podatników z 9 i 10 grupy decylowej14 . Oznacza to, 

że ogół podatników sfinansował zmniejszenie podatku dla osób bogatszych, nie tworząc 

przy tym niemal żadnych nowych długoterminowych oszczędności w gospodarce.15 

Zastosowana ulga nie spełniła swojego zadania, gdyż nie zachęciła ludzi, którzy 

dotychczas nie oszczędzali, do odkładania nawet niewielkich środków na okres starości. 

Warto także pamiętać, że prezentowany w raportach KNF wskaźnik uczestnictwa w 

IKZE na poziomie ok. 3,2% obrazuje liczbę otwartych kont, nie uwzględniając, czy na 

konta te regularnie wpływa jakakolwiek składka. Poziom aktywnego uczestnictwa w 

IKZE jest aktualnie niższy niż 0,5% osób aktywnych zawodowo.  

Przyczyny nieosiągnięcia wyznaczonego celu, tj. znacznego zwiększenia 

długoterminowych oszczędności  w gospodarce, mogą być różne: zbyt niski poziom 

dochodów społeczeństwa, niewłaściwa polityka informacyjna, niska świadomość i 

wiedza finansowa czy niewystarczająca atrakcyjność oferowanych produktów 

emerytalnych. W przypadku PPE oczywistą barierą jest brak zainteresowania 

pracodawców tworzeniem takich programów dla swoich pracowników i opłacaniem za 

nich składki. W końcu jedną z przyczyn może być niewłaściwa konstrukcja ulgi 

podatkowej, która przynosi większe korzyści osobom lepiej uposażonym.   

Wśród wachlarza dostępnych ulg podatkowych najskuteczniejszym narzędziem 

zachęcającym do oszczędzania osoby o najniższych i średnich dochodach jest dotacja do 

                                                             

14 J. Rutecka (red.), (2014), Dodatkowy system emerytalny w Polsce – diagnoza i rekomendacje zmian, 
Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Warszawa. 
15 Można oczywiście argumentować, że być może bogatsi zdecydowali o przesunięciu części środków do 
planów długoterminowych, wydłużając tym samym horyzont inwestycyjny i nadając oszczędnościom 
charakter długoterminowy. Trudno jednak ocenić, na ile faktycznie przesunięcie dokonane zostało z 
innych produktów o krótszym horyzoncie czasowym. Biorąc pod uwagę limit składki wpłacanej na IKZE 
oraz poziom dochodów większości oszczędzających w tej formie, przypuszczać można, iż nie były to 
środki gromadzone na cele doraźne o horyzoncie czasowym do roku czy 5 lat. Ponadto, w przypadku 
oszczędzania długoterminowego ogromne znaczenie ma rodzaj instrumentów, w które alokowane są 
kapitały emerytalne (kupowanie obligacji za dodatkowe oszczędności nie wywoła oczekiwanych 
pozytywnych efektów gospodarczych). 
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składki, którą wprowadziła m.in. Nowa Zelandia i Czechy. Powszechnie stosowane w 

dodatkowych systemach emerytalnych odliczenie składki od podatku, może zwiększyć 

oszczędności wszystkich grup dochodowych (o ile zdecydują się na skorzystanie z 

wymienionych zachęt), jednak w praktyce skutkuje wyższym poziomem uczestnictwa 

wśród osób bogatszych. Natomiast opłacanie dodatkowych składek przez pracodawcę 

lub z budżetu (w ramach pracowniczych programów emerytalnych lub indywidualnych 

planów emerytalnych, tzw. matching contribution), również przynosi największe 

korzyści lepiej  zarabiającym, chyba że wprowadzony jest kwotowy limit dopłat. 

Porównanie efektów wprowadzenia rożnych zachęt podatkowych dla osób 

oszczędzających o różnym poziomie dochodów przedstawione zostało  na wykresie 4. 

 

Wykres 4. Skutki zastosowania różnych zachęt podatkowych 
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Źródło: OECD (2007), Tax Incentives and Retirement Savings, OECD Financial Affairs Division. 

 

Zastosowane w Polsce rozwiązania w postaci zwolnienia z podatku Belki (PPE i IKE) 

oraz możliwości odliczenia składki od podstawy opodatkowania (IKZE), okazały się być 

atrakcyjne głównie dla osób z wyższych grup dochodowych, nawet uwzględniając 

wprowadzone we wszystkich wymienionych formach limity kwotowe. Aby zachęcić do 

dodatkowego oszczędzania i spowodować wykreowanie nowych, długoterminowych 

oszczędności w gospodarce, konstrukcja ulgi powinna bardziej wspierać tworzenie tych 

oszczędności przez osoby średnio i mniej zarabiające. Takim rozwiązaniem mogłaby być 

ulga degresywna lub dopłaty kwotowe do indywidualnych planów emerytalnych16 .   

Biorąc pod uwagę poziom wolnych środków, którymi dysponują polskie gospodarstwa 

domowe po zaspokojeniu podstawowych potrzeb, znaczna część gospodarstw 

domowych o dochodach na osobę poniżej średniej krajowej nie jest w stanie dodatkowo 

oszczędzać na starość.17 Dla najniższych decyli dochodowych wydatki przekraczają 

wręcz uzyskiwane dochody. W wykreowaniu przestrzeni do oszczędzania pomóc 

mogłoby zmniejszenie obciążeń podatkowych (finansowanie oszczędzania z obniżki w 

podatku) lub degresywne dopłaty do składek wnoszonych przez oszczędzających. 

Zniżka w podatku powinna mieć przy tym charakter malejący – osoby mniej zarabiające 

powinny mieć możliwość odliczenia od podatku większej części wpłat emerytalnych (np. 

25% wpłaconej składki), a osoby zarabiające więcej – części znacznie mniejszej (np. 

odliczenie od podatku 10% wpłat, które zasiliły ich konta emerytalne).  Dodatkowo 

mógłby obowiązywać limit kwotowy składki podlegającej odliczeniu – zmniejszając tym 

samym redystrybucję w kierunku osób, których wpłaty emerytalne przekraczałyby 

znacznie określony pułap, np. miesięczne przeciętne wynagrodzenie w gospodarce. 
                                                             

16 J. Rutecka (red.),(2014), op.cit. 

17 Przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym w Polsce wyniósł w 2014 r. 1340 
zł, a przeciętne miesięczne wydatki 1039 zł na osobę. Mediana miesięcznych dochodów na osobę wyniosła 
przy tym 1146 zł, a wydatków na osobę 884 zł. W najniższych dwóch grupach decylowych poziom 
dochodów był niższy od poziomu wydatków (odpowiednio 430 zł i 549 zł), a w kolejnych dwóch grupach 
różnica między dochodami i wydatkami wynosiła przeciętnie 100 zł na osobę (dochód 832 zł, a wydatki 
732 zł na osobę).  W przypadku pozostałych osób różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wynosiła od 
210 zł do prawie 800 zł miesięcznie na osobę. GUS (2015), Budżety gospodarstw domowych w 2014 r., 
Warszawa.  
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Kwestia dokładnego doboru parametrów odliczeń zależy oczywiście od możliwości 

sfinansowania takich ulg, precyzyjnego określenia głównych grup beneficjentów i liczby 

osób, które miałyby prawo (i skłonność) do skorzystania z tych rozwiązań. 

Drugim z rozwiązań są dopłaty do planów emerytalnych zależne od wniesienia 

dodatkowej składki przez samego oszczędzającego. Takie dotacje mogą mieć charakter 

dopłaty jednorazowej (tzw. dopłata powitalna) lub regularnego uzupełniania kont 

emerytalnych o kwoty odpowiadające części wpłat oszczędzającego (tzw. matching 

contribution). Rozwiązanie takie w krótkim czasie podniosło poziom uczestnictwa w 

indywidualnych planach emerytalnych w Niemczech, Czechach i Nowej Zelandii18 . 

Poziom dotacji zależeć może od wieku, stanu cywilnej, dochodów i liczby posiadanych 

dzieci. Standardowo wprowadza się także limit kwotowy dopłat, aby ograniczyć i tak 

wysokie koszty takiego rozwiązania.  

Ulgi podatkowe są najchętniej wykorzystywaną zachętą do pobudzenia dodatkowego 

oszczędzania, jednak osiągnięty w ten sposób zwiększony poziom uczestnictwa wiąże 

się ze znacznym kosztem. Z punktu widzenia indywidualnego uczestnika oznaczają one 

zmniejszenie podatków, które może się jednak  w wielu przypadkach okazać pozorne, 

gdyż ubytki we wpływach budżetowych muszą być i tak pokryte z podatków, które 

obciążają obecne pokolenie pracujących, lub są finansowane z długu (obciążając 

przyszłe pokolenia podatników). 

 

Domyślne obejmowanie pracowniczymi programami emerytalnymi (auto-
enrolment) 

Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne w formie pracowniczych programów 

emerytalnych jest dobrze rozwinięte jedynie w kilku wybranych krajach na świecie 

(m.in. Wielka Brytania, Holandia, Dania, Szwajcaria, Słowacja, Stany Zjednoczone i 

Kanada). Tam, gdzie poziom uczestnictwa jest najwyższy, występuje zwykle obowiązek 

tworzenia takich planów przez pracodawcę (Dania, Holandia, Wielka Brytania i 

                                                             

18 Szerzej: J. Rutecka (red.), (2014), op.cit. 
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Szwajcaria) lub szczególnie silne zachęty podatkowe, np. zupełne zwolnienie z 

opodatkowania środków gromadzonych w tych formach (przypadek Słowacji). 

Obowiązek tworzenia planów wprowadzany jest jako rozwiązanie powszechne i 

jednolite dla wszystkich podmiotów zatrudniających pracowników, lub wynika z 

regulacji i porozumień zawartych w poszczególnych branżach gospodarki. W przypadku 

programów pracowniczych okazało się, że nawet kraje o długiej i silnie zakorzenionej 

tradycji oszczędzania na starość, w tym zabezpieczenia oferowanego przez 

pracowników, wprowadziły w ostatnich latach obowiązek prowadzenia takich 

programów, aby podnieść poziom uczestnictwa wśród osób z niższych grup 

dochodowych (Wielka Brytania).  

Zjawisko wprowadzania obowiązku lub quasi-obowiązku pracowniczych programów 

emerytalnych jest także reakcją na postępującą likwidację pracowniczych programów 

emerytalnych bazujących na formule zdefiniowanego świadczenia  -proces zamykania 

planów DB lub ich transformacji w rozwiązania DC jest widoczny m.in. w Wielkiej 

Brytanii, Holandii czy Szwajcarii. Poszukiwane są rozwiązania, które w okresie starości 

skutecznie uzupełnią dochody z systemu publicznego, będą jednak stabilne finansowo, 

nie obciążając nadmiernie pracodawcy finansowaniem ryzyk związanych z 

prowadzeniem planu emerytalnego (chodzi głównie o ryzyko inwestycyjne oraz 

demograficzne). 

Mechanizm automatycznego obejmowania osób zatrudnionych pracowniczymi 

programami emerytalnymi wprowadzono w 2012 r. w Wielkiej Brytanii. Każdy z 

pracowników staje się tam automatycznie uczestnikiem planu i może z niego wystąpić 

jedynie na podstawie złożonego oświadczenia. Początkowo składka wynosiła 2%, w tym 

co najmniej 1 p.p. musiał zostać sfinansowany przez pracodawcę. Docelowo od 

października 2018 r. składka wynosić będzie 8%, w tym co najmniej 4 p.p. finansowane 

będzie przez pracodawcę. Składka jest naliczana od wynagrodzeń do wysokości limitów 

kwotowych. Domyślne obejmowanie pracowników programami emerytalnymi znacznie 

podniesie poziom dochodów emerytalnych Brytyjczyków, zwłaszcza najuboższych 

(wykres 5). Dzięki quasi-obowiązkowości, w pierwszym roku po wprowadzeniu zmian 

dodatkowym zabezpieczeniem objęto 3,2 mln osób (początkowo jedynie pracowników 

największych firm). Osoby domyślnie (automatycznie) objęte PPE rzadko występują z 
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programów – w pierwszym roku jedynie 9% złożyło oświadczenia o wystąpieniu z 

programu19  

 

Wykres 5. Zmiana dochodów z systemu emerytur prywatnych w Wielkiej Brytanii w 
pierwszym roku po przejściu na emeryturę w następstwie  wprowadzeniem auto-
enrolment (według poziomu dochodów) 

 

Źródło: J. Rutecka  (red.), (2014), Dodatkowy system emerytalny w Polsce – diagnoza i rekomendacje zmian, 
Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Warszawa; za: Department for Work and Pensions (2013), 
Automatic Enrolment Evaluating Report 2013, Research Report No. 854, London 

 

Doświadczenia innych krajów, w tym Wielkiej Brytanii, warto wykorzystać do 

upowszechniania dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w Polsce.  Wydaje się przy 

tym, że prace nad ewentualnymi zmianami powinny koncentrować się w znacznej części 

na zwiększeniu uczestnictwa w formach grupowego oszczędzania oferowanych przez 

pracodawcę, tj. pracowniczych programach emerytalnych, które charakteryzują się 

zwykle znacznie niższymi kosztami niż indywidualne plany emerytalne. W Polsce koszty 

zarządzania aktywami Pracowniczych Funduszy Emerytalnych nie mogą przekraczać 

0,6% aktywów w skali roku. Podobne poziomy kosztów występują w Belgii, a znacznie 

                                                             

19 R. Fixsen (2014), Nearly all of UK’s larger companies now comply with auto-enrolment – TPR, „Investment 
and Pensions Europe”, 17 July 2014, www. ipe.com. 
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niższe w Holandii i Wielkiej Brytanii20 . Niskie koszty zarządzania, przy zachowaniu 

wymaganego poziomu jakości usług, przekładają się w przyszłości na wyższe 

świadczenia. Stąd ogromną uwagę należy przywiązywać do odpowiedniej konkurencji 

oraz minimalizowania barier wejścia na rynek dla instytucji, które są w stanie tę 

konkurencję pobudzać poprzez oferowanie wysokiej jakości usług przy relatywnie 

niskich kosztach (przy spełnianiu oczywiście wszystkich innych wymogów ustawowych, 

w tym kapitałowych). W tym zakresie pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, gdyż polski 

rynek PPE nie jest obecnie przejrzysty pod względem poziomu opłat oraz efektywności 

inwestycyjnej.  

Aktualny niski poziom uczestnictwa w PPE (ok. 2% ogółu pracujących) nie może być 

podwyższony bez istotnego udziału pracodawcy w tworzeniu i finansowaniu tych 

programów. Ponieważ od kilku lat nie widać wzrostu zainteresowania pracodawców tą 

formą dodatkowego zabezpieczenia, jedynym sposobem na znaczny wzrost liczby 

funkcjonujących PPE oraz liczby uczestniczących w nich osób wydaje się wprowadzenie 

domyślności (obowiązku) tworzenia takich programów przez pracodawców i 

automatyczne obejmowanie nimi pracowników (z możliwością wystąpienia pracownika 

z programu na własny wniosek). Aby ograniczyć wzrost obciążeń pracodawców 

związanych  z prowadzeniem programów, zasady finansowania składki mogłyby 

zakładać jej współpłacenie przez pracodawcę i pracownika (matching-contributions) 

oraz np. możliwość sfinansowania składki z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych21 . Ponadto, obowiązkiem tworzenia PPE powinny zostać objęte również 

podmioty finansowane ze środków budżetowych, które były dotychczas pozbawione 

możliwości tworzenia programów pracowniczych.  

 

4. Konstrukcja produktu emerytalnego (produkt prosty, 
przejrzysty i tani) 

                                                             

20 M. Klages, J.M. Viver (ed.), (2015) , Pension Savings. The Real Return. 2015 Edition, Better Finance, 
Brussels. 
21 Szerzej: J. Rutecka (red.), (2014), op.cit. 

http://uczelnia.sgh.waw.pl/pl/uczelnia/badania/grupy_badawcze/ppg/Documents/Publikacje/Rutecka/Pension_savings_report_2015_For_Web.pdf
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Produkt emerytalny, zwłaszcza objęty zachętami podatkowymi i/lub obowiązkiem jego 

nabycia, powinien w sposób efektywny dokonywać przesunięcia w czasie konsumpcji z 

okresu aktywności zawodowej na okres starości.  Z założenia powinien spełniać ściśle 

określoną funkcję, a jednocześnie być rozwiązaniem relatywnie prostym, przejrzystym i 

tanim.  

Aktualnie 75% Polaków uważa, że warto oszczędzać, aby zabezpieczyć swoją przyszłość, 

jednak regularnie oszczędza jedynie 12%. Jednocześnie 56% osób wydaje wszystkie 

zarobione środki żyjąc „od pierwszego do pierwszego”, co nie zawsze wynika z niskiego 

poziomu dochodów.  Wśród zwolenników oszczędzania dominują osoby wykształcone, 

znające zasady funkcjonowania rynku finansowego i aktywnie z niego korzystające. 

Jedynie 4% Polaków odkłada środki z myślą o ich wykorzystania w perspektywie 

powyżej 10 lat22. Wśród osób młodych (19-24 lata) większość nie troszczy się o swoją 

emeryturę i nie myśli o niej wcale (94%). 

  

Wykres 5. Odsetek osób oszczędzających z myślą o emeryturze w grupie osób 
oszczędzających 

 

Źródło: Postawy Polaków wobec oszczędzania (2014), Raport Fundacji Kronenberga przy CitiHandlowy, 
PBS. 

 

Na emeryturę odkłada obecnie niemal co szósty Polak (16% badanych), jednak 

większość  nie robi tego regularnie. Ponadto, ewentualne nadwyżki finansowe lokowane 

są głównie na rachunkach bankowych (47% ankietowanych, wykres 6) lub trzymane w 

domu w formie gotówki (9%). Tylko 4% Polaków korzysta z usług funduszy 

                                                             

22 Postawy Polaków wobec oszczędzania (2014), Raport Fundacji Kronenberga przy CitiHandlowy, PBS. 
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inwestycyjnych i/lub inwestuje w obligacje Skarbu Państwa. Niemal połowa osób 

deklaruje, że nie posiada nadwyżek finansowych. 

 

Wykres 6. Sposób postępowania z nadwyżkami finansowymi przez Polaków  

 

Źródło: Postawy Polaków wobec oszczędzania (2014), Raport Fundacji Kronenberga przy CitiHandlowy, 
PBS. 

 

Przekonanie o sensowności oszczędzania rośnie od kilku lat (zmiana o 17 p.p.  w roku 

2014 w stosunku do roku 2010). Nadal jednak istnieje duża grupa osób, które nie 

oszczędzają ze względu na niski poziom dochodów lub brak podstawowej wiedzy w 

zakresie zarządzania finansami osobistymi i funkcjonowania rynku finansowego. Osoby 

te nie kontrolują swoich wydatków i nie stosują podstawowych zasad planowania 

finansowego. W rezultacie wysoka deklarowana świadomość potrzeby oszczędzania nie 

przekłada się na decyzje o zakupie produktów emerytalnych i zwiększenie faktycznych 

oszczędności na starość.  

Niski poziom kompetencji finansowych nie przystaje zupełnie do oferty dodatkowych 

produktów emerytalnych oferowanych przez instytucje finansowe. Podczas gdy duża 

część dorosłych Polaków (58%) ma problemy z oceną wpływu inflacji na realne 
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oprocentowanie lokaty bankowej23 (, nabycie produktu dedykowanego oszczędzaniu na 

starość wymaga od nich porównania instrumentów zdecydowanie bardziej 

skomplikowanych (ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, różnych 

funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, rachunków bankowych i oferty domów 

maklerskich), których najczęściej nie rozumieją. Niezrozumiały jest przy tym nie tylko 

zastosowany mechanizm ekonomiczny lecz także język, w którym sformułowane są 

treści tych umów (tabela 2).   

 

Tabela 2. Poziom zrozumiałości treści wybranych umów IKE i IKZE oferowanych na polskim 
rynku 

 Klasa trudności tekstu Indeks mglistości tekstu 
(FOG Index, tekstowy)  

Ogólne warunki 
ubezpieczenia IKE 

5/7 13,8-15,1 

Ogólne warunki 
ubezpieczenia IKZE  

5/7 13,4-14,9 

Ogólne warunki umowy DFE 4/7 11,6-11,7 
 
Objaśnienia:  
Klasy trudności tekstu: 1- tekst dziecinnie łatwy (1-3 klasa szkoły podstawowej), 2- tekst bardzo łatwy 
(klasy 3-6 szkoły podstawowej), 3 – tekst łatwy, zrozumiały dla przeciętnego Polaka (poziom gimnazjum), 
4 - tekst nieco trudniejszy, zrozumiały dla osób z wykształceniem średnim lub mających duże doświadczenie 

życiowe (liceum), 5 – tekst trudniejszy, zrozumiały dla ludzi wykształconych (studia licencjackie/ 
inżynierskie), 6-tekst trudny w odbiorze dla przeciętnego Polaka (studia magisterskie) , 7- tekst bardzo 

skomplikowany, fachowy, którego zrozumienie może wymagać wiedzy specjalistycznej (doktorat lub 
specjalizacja w dziedzinie, której dotyczy tekst). 
Indeks mglistości tekstu (FOG Index) - informuje o liczbie lat edukacji niezbędnych do zrozumienia tekstu.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia IKE, IKZE oraz DFE 
wybranych instytucji finansowych (Aviva TUnŻ S.A., Metlife PTE S.A., PZU Życie S.A., PTE PZU S.A.), analiza 
przeprowadzona z wykorzystaniem aplikacji JASNOPIS.  

 

Język, w jakim sformułowano umowy ubezpieczeniowych produktów emerytalnych, jest 

zrozumiały dla osób, które ukończyły co najmniej studia licencjackie (klasa trudności 

tekstu  5 w 7-stopniowej skali) i mają za sobą co najmniej 13-15 lat edukacji. Treści 

innych umów (np. umów o IKE/IKZE w formie DFE) są napisane językiem nieco 

                                                             

23 Stan Wiedzy Ekonomicznej Polaków – Raport Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank (2014), Instytut 
Wolności, Raiffeisen Polbank, Warszawa. 
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prostszym, zrozumiałym dla osób ze średnim wykształceniem lub z dużym 

doświadczeniem życiowym (klasa trudności 4). Dla porównania artykuły nt. systemu 

emerytalnego na stronie głównej serwisu mojaemerytura.pl charakteryzują się klasą 

trudności ok. 4, podobnie materiały dla zainteresowanych oszczędzaniem na emeryturę 

zamieszczone na stronie KNF i Rzecznika Finansowego. Sama analiza lingwistyczna nie 

jest oczywiście wystarczająca do oceny ogólnego poziomu skomplikowania i 

zrozumiałości umów (nie pozwala na ocenę trudności z punktu widzenia zawartości 

merytorycznej), jednak stanowić może punkt odniesienia i istotną pomoc przy 

formułowaniu treści takich umów w przyszłości. 

Niski poziom wiedzy finansowej Polaków pozwala przypuszczać, że aktualna oferta 

rynkowa jest niezrozumiała dla większości potencjalnych oszczędzających. 

Nieznajomość podstawowych instrumentów finansowych i chociażby zasad 

funkcjonowania ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 

uniemożliwiają właściwie wybór najlepszego (z subiektywnego punktu widzenia) 

produktu emerytalnego i mogą przyczyniać się do zjawiska nabywania produktów 

niedopasowanych do potrzeb odbiorców (mis-selling). Zjawisko to występowało już 

masowo na rynku ubezpieczeń na życie i spowodowało w przeszłości ogromy spadek 

zaufania klientów do dostawców usług ubezpieczeniowych.  

Poruszanie się po rynku dodatkowych produktów emerytalnych utrudnia dodatkowo 

oferowanie na nim produktów sprzedawanych w pakiecie z innymi usługami 

finansowymi (opcje dodatkowe do umów ubezpieczenia, łączenie oferty lokat 

bankowych i funduszy inwestycyjnych/ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych), 

brak przejrzystości w zakresie efektywności oraz rodzajów i poziomu kosztów. 

Produkty emerytalne nie są obecnie ani proste ani zrozumiałe dla przeciętnego 

odbiorcy.        

Badania rynku amerykańskiego w zakresie przejrzystości informacji o opłatach 

przekazywanych potencjalnym klientom przez doradców finansowych wykazały, że 

strategia większego skomplikowania i mniejszej przejrzystości tych informacji jest 

związana z poziomem pobieranych opłat. Produkty o wysokich opłatach charakteryzują 

się tam wyższym stopniem skomplikowania informacji (mniejszej zrozumiałości i 
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przejrzystości) niż produkty tańsze24 (Turner, 2013). W Polsce nie wykazano dotychczas 

istnienia takich zależności, jednak skomplikowanie struktury opłat i niezrozumiałość 

informacji przekazywanych klientom powodować może nabywanie produktów 

relatywnie drogich, które jednocześnie nie rekompensują ponoszonych kosztów 

odpowiednio lepszymi wynikami inwestycyjnymi. 

Doskonałym krokiem w kierunku zwiększenia zrozumiałości i przejrzystości rynku 

dodatkowych produktów emerytalnych mogłoby być wprowadzenie karty produktu 

emerytalnego, która ułatwiłaby osobom indywidualnym porównanie oferty rynkowej. 

Obowiązek przygotowania i przekazywania klientom takiej karty wprowadzony został 

w ostatnim czasie w odniesieniu do ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym 

funduszem kapitałowym. Część zakładów ubezpieczeń zdecydowała się również z 

własnej inicjatywy przygotować takie informacje dla innych  produktów.   

Zwiększenie przejrzystości i wyeliminowanie nadmiernego skomplikowania rynków 

produktów emerytalnych wymaga także ujednolicenia reżimu podatkowego i 

jednakowego traktowania osób oszczędzających na emeryturę w różnych formach 

indywidualnych planów emerytalnych (a najlepiej również PPE). Likwidacja pluralizmu 

istniejących reżimów podatkowych mogłaby znacznie przyspieszyć wzrost świadomości 

emerytalnej i wiedzy o funkcjonowaniu rynku emerytalnego wśród indywidualnych 

uczestników oraz zwiększyć elastyczność długoterminowego oszczędzania na starość. 

Ujednolicenie takie wymagałoby oczywiście czasu, lecz nie zakłada w żaden sposób 

likwidacji obecnych produktów (i zgromadzonych w ich ramach oszczędności 

emerytalnych) oraz powołania w  to miejsce nowych planów, lecz przeobrażenie całego 

systemu dodatkowego w ofertę jednolitą pod względem zasad opodatkowania 

(faktycznie zniknąłby wówczas podział na IKE i IKZE).  

Elastyczność i przejrzystość dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego jest 

nieprzypadkowo przedmiotem aktualnego zainteresowania Komisji Europejskiej.  

Powstała już pierwsza koncepcja jednolitego europejskiego produktu emerytalnego 

                                                             

24 J.A. Turner (2013), Pension investors: complexity in advisory fee disclosure, in: M. Szczepański (ed.), 
Pension Reforms – Comparison and Evaluation, Publishing House of Poznan University of Technology, 
Poznań. 
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(Pan-European Pension Product), który mógłby pojawić się w każdym z krajów 

członkowskich i być oferowany przez instytucje finansowe z innych krajów UE25. 

Wydaje się jednak, że koncepcja ta jest na razie zbyt nowatorska i nie przystaje do 

realiów oferowania dodatkowych emerytur na rozwiniętych rynkach europejskich, 

zwłaszcza pracowniczych programów emerytalnych (ostra krytyka zgłaszana jest ze 

strony m.in. Danii i Niemiec). W wielu krajach  tworzenie pracowniczych programów 

emerytalnych i ich warunki są negocjowane przez związki zawodowe i pracodawców. 

Tym samym ich kształt jest dopasowywany do potrzeb odbiorców (głównie 

konkretnych branż).26 Z drugiej strony obywatele krajów, w których rynek dodatkowego 

grupowego oszczędzania na starość nie jest zbyt rozwinięty, zyskaliby dzięki 

jednolitemu produktowi emerytalnemu dostęp do produktów oferowanych na innych 

rynkach (np. Holandii czy Wielkiej Brytanii). Utworzenie jednolitego europejskiego 

rynku emerytalnego, jeśli ta koncepcja będzie w przyszłości rozwijana, wymagać będzie 

ujednolicenia zasad oferowania produktów we wszystkich krajach, wyrównania 

wymogów związanych z działalnością różnych instytucji finansowych w tym zakresie, w 

tym ujednolicenia wymogów kapitałowych oraz przyjęcia jednolitych zasad 

opodatkowania.  

Efektywny produkt emerytalny musi charakteryzować się również relatywnie niskim 

poziomem kosztów, tj. być relatywnie tani z punktu widzenia odbiorcy, uwzględniając 

rodzaj zastosowanego mechanizmu finansowego i specyfikę działalności inwestycyjnej. 

Tani produkt to taki, który wykorzysta korzyści skali, a z drugiej strony zakłada 

obciążenie jedynie uzasadnionymi kosztami i jest pozbawiony nadmiernej marży na 

zysk. Taniość odnosi się także do sposobu podziału ryzyka występującego w 

dodatkowym planach emerytalnych (chodzi m.in. o ryzyko inwestycyjne i 

demograficzne). Wyższe koszty mogą być bowiem konsekwencją udzielanych gwarancji 

(w zakresie stóp zwrotu, dożywotniej wypłaty świadczenia w sytuacji wydłużającego się 

trwania życia). 

                                                             

25 O. Boschman O. (2015), Dutch government rejects EIOPA's pan-European pensions product, IPE, 16 
November 2015, www.ipe.com 
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Rynek indywidualnych produktów emerytalnych w Polsce jest dość nieprzejrzysty z 

punktu widzenia opłat pobieranych przez instytucje finansowe. Większość produktów 

oferowanych w ramach IKE/IKZE dostępna jest równolegle w ofercie nieobjętej 

zwolnieniami podatkowymi. Ponadto, z uwagi na wielość dostępnych opcji i szeroki 

wachlarz dostępnych możliwości inwestycyjnych właściwie niemożliwe jest porównanie 

wszystkich produktów pod względem poziomu opłat. Możliwe są analizy jedynie 

wybranych grup produktów, np. kont emerytalnych prowadzonych w formie 

dobrowolnych funduszy emerytalnych (DFE), w których rodzaje i poziom opłat 

prezentuje poniższa tabela. Generalnie wewnątrz różnych grup produktów (podział 

według rodzaju instytucji oferującej IKE/IKZE) opłaty są na podobnym poziomie. 

Znaczne różnice występować mogą jednak pomiędzy różnymi rodzajami produktów.  
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Tabela 4. Rodzaje i poziom opłat występujących w IKE/IKZE prowadzonych w formie 
dobrowolnych funduszy emerytalnych 
 

Instytucja Nazwa funduszu 
Opłata za zarządzanie  

(% aktywów) 
Opłata od składki 

Opłata 
transferowa 

Allianz Polska 
PTE 

Allianz Polska DFE max. 2,5% 1,5% 200 zł  

Amplico PTE MetLife DFE max 2,5 %  
1-2,5%, jeśli stan rachunku 

jest niższy niż 20.000 zł 
 15% , min. 300 zł 

Nordea PTE Nordea DFE 

 1,95% +  15% od 
nadwyżki ponad 

benchmark (jeśli stopa 
zwrotu jest pozytywna) 

0-4%, zależne od kwoty 
składki, 

0-1% od wpłaty 
transferowej 

20% , max. 500 zł 

Pocztylion-Arka 
PTE 

DFE Pocztylion Plus max 2.5% 
0-3%, depending on the 

quota of contribution 
10% of assets, PLN 

100 at least 

PTE PZU  DFE PZU 
do 2,99%  + max. 20% od 

nadwyżki ponad 
benchmark 

3,4%  w pierwszych 5 
latach, 2,9%  w latach 6-10, 

2,4% w latach 11-15,  
1.0% po 15 latach 

10%,  
min. 50 zł   

ING PTE ING DFE 
Max. 2% + 15% od 

nadwyżki ponad 8% zysk 

53,4% od pierwszej 
składki (max 80 zł), 0% od 

kolejnych składek 
50% 

PKO BP Bankowy 
PTE 

PKO DFE max 3,5% brak 50% 

Pekao Pioneer 
PTE 

Pekao DFE max 2,6% 
2,5% lub 0% (jeśli składki 
przekroczą łącznie 10.000 

zł) 
10%, min. 50 zł 

 
Źródło: M. Klages, J.M. Viver (ed.) (2015), Pension Savings. The Real Return. 2015 Edition, Better Finance, 
Brussels 

 

Tabela 5. Rodzaje i poziom opłat występujących w IKE/IKZE oferowanych przez zakłady 
ubezpieczeń na życie 

Instytucja Nazwa funduszu 
Opłata za 

zarządzanie 
(% aktywów) 

Opłata od składki 
Opłata 

transferowa 

Aviva TUnŻ 

Aktywnej Selekcji - Stabilny   2,25% 8% od pierwszych 6000 zł, 
później 4%;  

10% od pierwszych 6000 zł, 
później 6% (jeśli połączone 

z ubezpieczeniem)  

50% 
Aktywnej Selekcji - Zrównoważonego 3,25% 

Aktywnej Selekcji  Dynamiczny 4,00% 

ING Życie 

ING Portfel Inwestycyjny Stabilny 
2,00% 

Brak  50%  

ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy 

ING Gotówkowy 0,00% 

ING Obligacji 1,25% 

ING Ochrony Kapitału 1,50% 

ING Stabilnego Wzrostu 2,50% 

ING Zrównoważony 3,00% 

ING (L) Papierów Dłużnych Rynków 
Wschodzących (WL) 1,80% 

ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego 

ING Akcji 
3,50% 

 
ING Selektywny 

ING Środkowoeuropejski Sektorów 
Wzrostowych 

ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych 2.50% 

http://uczelnia.sgh.waw.pl/pl/uczelnia/badania/grupy_badawcze/ppg/Documents/Publikacje/Rutecka/Pension_savings_report_2015_For_Web.pdf


34 

 

ING (L) Spółek Dywidendowych USA 

ING (L) Europejski Spółek 
Dywidendowych 

ING (L) Nowej Azji 

ING (L) Rynków Wschodzących 

ING (L) Ameryki Łacińskiej 

ING (L) Japonia 

Pramerica Życie 
TUiR  

UFK Pramerica – Pioneer Akcji Polskich 

 
2,5% - 

fundusze 
akcyjne 
1,5% - 

stabilnego 
wzrostu,  

1%  - 
obligacyjne 

Brak 20%  

UFK Pramerica – Pioneer Stabilnego 
Wzrostu 

UFK Pramerica – Pioneer Obligacji 

UFK Pramerica – PKO Akcji 

UFK Pramerica – PKO Stabilnego Wzrostu 

UFK Pramerica – PKO Obligacji 

UFK Pramerica – Arka BZ WBK Akcji 

UFK Pramerica – Arka BZ WBK Stabilnego 
Wzrostu 

UFK Pramerica – Arka BZ WBK Obligacji 

UFK Pramerica – Legg Mason Akcji 

UFK Pramerica – Legg Mason Senior 

UFK Pramerica – Legg Mason Obligacji 

PZU Życie SA Stabilnego Wzrostu  4,5%  

4% - w pierwszych 3 latach, 
3% -lata 4-5, 

2% - lata 6-10,  
1% - lata 11+  

10%, min. 50 
zł 

Źródło: M. Klages, J.M. Viver (ed.) (2015), Pension Savings. The Real Return. 2015 Edition, Better Finance, 
Brussels 

Tabela 6. Rodzaje i poziom opłat występujących w IKE/IKZE oferowanych przez 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) 

Instytucja Nazwa funduszu 

Opłata za 

zarządzanie 

(% aktywów) 

Opłata od składki 
Opłata 

transferowa 

KBC TFI  

KBC Globalny Akcyjny 3,00% 

Brak Brak 

KBC Akcyjny 4,00% 

KBC Aktywny 3,75% 

KBC Globalny Stabilny 2,00% 

KBC Stabilny 2,50% 

KBC Papierów Dłużnych 1,35% 

KBC Pieniężny 0,80% 

KBC Akcji Małych i Średnich 

Spółek  
2,30% 

Legg Mason TFI 

LM Akcji 

LM Strateg 

3,50% 

 

Brak  

(opłata 400 zł za otwarcie rachunku, 

jednak nie pobierana jeśli rachunek 

jest otwierany bezpośrednio w 

placówce Legg Mason lub online) 

500 zł 
LM Senior 2,50% 

LM Obligacji 1,50% 

LM Pieniężny 0,80% 

Pioneer Pekao 

TFI 

Pioneer FIO - subfundusz 

Pioneer Akcji - Aktywna 

Selekcja 

3,60% 1,50-5,00% +program lojalnościowy 

(20% zniżki w opłacie w latach 0-4, 

30% zniżki po 4 latach, 50% zniżki 

pod 6 latach, brak opłaty po 8 latach) 

 

100 zł  
Pioneer FIO - subfundusz 

Pioneer Obligacji Plus 
1,60% 

http://uczelnia.sgh.waw.pl/pl/uczelnia/badania/grupy_badawcze/ppg/Documents/Publikacje/Rutecka/Pension_savings_report_2015_For_Web.pdf
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Pioneer FIO - subfundusz 

Pioneer Lokacyjny 
1,50% 

Źródło: M. Klages, J.M. Viver (ed.) (2015), Pension Savings. The Real Return. 2015 Edition, Better Finance, 
Brussels 

Wnioski 

Wysokość świadczeń emerytalnych z całego systemu emerytalnego (powszechnego i 

dodatkowego) zależy od długości okresu aktywności zawodowej i wysokości wpłaconej 

składki. System obowiązkowy, wyznaczając jedynie dolne limity uczestnictwa 

(obowiązkowa składka emerytalna, minimalny wiek emerytalny, emerytura minimalna), 

tworzy jednocześnie ogromne pole dla indywidualnej inicjatywy, tj. podejmowania 

przez każdego uczestnika działań dopasowujących faktyczne parametry uczestnictwa w 

systemie do jego subiektywnych preferencji. Podwyższenie świadczeń emerytalnych 

może się dokonać jedynie poprzez przesunięcie momentu przejścia na emeryturę lub 

zwiększenie regularnych wpłat (dodatkowe  oszczędzanie). Przy czym decyzja, którą z 

tych metod wybrać, należy do ubezpieczonego. Jest zależna m.in. od indywidualnych 

oczekiwań co do wysokości świadczenia, stanu zdrowia, jakości posiadanych kwalifikacji 

zawodowych (zatrudnialności), poziomu dochodów i skłonności do oszczędzania. 

Tak okoliczności (demografia), jak i umożliwiający elastyczne korzystanie system 

emerytalny w Polsce, pozwalają na kształtowanie się świadomego uczestnictwa w tym 

systemie. Polegać ono musi na wyprzedzającym myśleniu i działaniu w zakresie 

kształtowania tych czynników, na które w systemie mamy wpływ. Niepodejmowanie na 

czas takich działań prowadzi do zdania się na to, że będzie jak będzie – niekoniecznie w 

zgodzie z naszymi preferencjami. System emerytalny jest instytucją dla ludzi młodych. 

Dla emerytów mogą być jedynie wypłaty, ale to już nie system dlatego, że nie ma 

możliwości wpływania na indywidualną sytuację. 

Świadome uczestnictwo w systemie wymaga jednak przejrzystości zasad, na jakich ten 

system działa, przejrzystości konstrukcji instrumentów, którymi system się posługuje, 

oraz przejrzystości ewentualnych doraźnych (trwałe nie są możliwe) interwencji w 

funkcjonowanie systemu. 

http://uczelnia.sgh.waw.pl/pl/uczelnia/badania/grupy_badawcze/ppg/Documents/Publikacje/Rutecka/Pension_savings_report_2015_For_Web.pdf
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Świadome uczestnictwo wymaga także chociażby bazowej edukacji publicznej w 

zakresie emerytur. Jej główną treścią powinno być przekonujące wyjaśnienie, że w 

systemie emerytalnym (i nie tylko) nie ma i nie może być świętego Mikołaja. System 

wypłaca tyle, ile ma. Gdyby dotować go z zewnątrz, to musiałoby to oznaczać 

zmniejszenie finansowania innych celów, na przykład edukacji, czy ochrony zdrowia. 

Tak więc edukacja powinna przede wszystkim uodparniać ludzi na „cudowne” metody 

zwiększenia emerytur, czy obniżenia wieku emerytalnego mogące być podsuwane tak 

przez polityków, jak i przez biznes. 

Skłonność tak do opóźniania rozpoczęcia pobierania świadczenia, jak i do dodatkowego 

oszczędzania na emeryturę jest silnie uzależniona od rozmiarów systemu powszechnego 

(mierzonego obiecywaną stopą stąpienia) i doświadczeń jego funkcjonowania w ciągu 

ostatnich kilkudziesięciu lat. Skłonność tę w obu przypadkach ograniczana jest przez 

nieintuicyjne zależności silnie wpływające na funkcjonowanie systemu emerytalnego. 

Wynikają one z kilkudziesięcioletniego horyzontu uczestnictwa w systemie. Ludzka 

intuicja posługuje się natomiast liniowymi ekstrapolacjami. Między innymi dlatego tak 

trudno namówić ludzi do dodatkowego oszczędzania. 

Tak czy inaczej, jeśli system bazowy jest duży, czyli obiecuje wysokie stopy zastąpienia, 

to motywacja do dodatkowego zwiększania tej stopy jest niewielka. Jeśli natomiast 

system bazowy oferuje niewysokie świadczenia, naturalną konsekwencją jest rozwój 

dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego. Wówczas również zachęty podatkowe – o 

ile istnieją dobre powody do ich zastosowania – trafiają na podatny grunt i mogą 

zwiększać skłonność do dodatkowego oszczędzania. Nie jest to jednak warunek 

wystarczający, by tak się stało. Dodatkowo bowiem rozwinięte muszą być rynki 

finansowe dostarczające instrumentów do wykorzystania tych oszczędności do 

inwestowania. Przygotowani do niego muszą być ludzie. Polega to na zdolności do 

podejmowania ryzyka, którym handluje się na rynkach finansowych. Wysoka 

przejrzystość i wiarygodność rynków i instrumentów jest czynnikiem umożliwiającym 

rozwój dodatkowego oszczędzania na emeryturę. 

W krajach, gdzie systemy publiczne są rozbudowane i oferuję relatywnie wysokie stopy 

zastąpienia, zachęty podatkowe trafiają na mniej podatny grunt, gdyż nie występuje tam 
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zwykle naturalna skłonność do oszczędzania lub jest ona ograniczona, m.in. ze względu 

na wysoki poziom obowiązkowych składek pomniejszających dochody do dyspozycji.27 

Dodatkowe produkty emerytalne mogłyby przy tym lepiej odpowiadać na zmieniające 

się potrzeby odbiorców, uwzględniając konieczność wydłużania aktywności zawodowej 

oraz niejednolity charakter okresu starości (występowanie różnych faz: starości 

aktywnej, spokojnej i niedołężnej). Szersze podejście do zagadnienia dodatkowego 

oszczędzania (przeniesienia konsumpcji na okres późniejszy) mogłoby obejmować 

następujące jego cele28: 

 odkładanie po to, by finansować niezbędną adaptację do zmieniających się 

warunków na rynku pracy, która może być konieczna w wieku 40-50 lat 

(utrzymanie zatrudnialności). 

 odkładanie  w celu złagodzenia spadku poziomu dochodów w sytuacji 

stopniowego wycofywania się z rynku pracy bez konieczności naruszania w tym 

celu stanu praw emerytalnych w powszechnym systemie (indywidualny 

„pomost”, również łączony z pracą na część etatu), 

 oszczędzanie na okres faktycznej, niedołężnej starości (rozpoczynającej się w 

wieku 80-85 lat). 

Przestrzegamy przed bardzo niebezpiecznym myśleniem o dodatkowym oszczędzaniu 

jako funkcji zachęt podatkowych. Dodatkowe oszczędzanie powinno być wynikiem 

świadomego korygowania profilu alokacji dochodu w czasie oferowanego przez system 

powszechny. Dobrze skonstruowane zachęty podatkowe mogą spowodować 

zwiększenie oszczędności poprzez zmniejszenie bieżącej konsumpcji, jednak duża część 

ze stosowanych zachęt powoduje jedynie przesunięcie w ramach dotychczasowych 

oszczędności. Drugi z efektów wystąpi w sytuacji, gdy zachęty, będąc adresowanymi do 

ogółu społeczeństwa, faktycznie są wykorzystywane przez lepiej sytuowanych 

                                                             

27 Zob. J. Rutecka (2014), Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne - charakterystyka i czynniki rozwoju, 
"Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 2014, nr 342, s. 256-266. 

28 M. Góra, J. Rutecka (2013), Elastyczny system emerytalny a obecne i przyszłe potrzeby jego uczestników, 
„Ekonomista”, nr 6/2013. 
 

http://uczelnia.sgh.waw.pl/pl/uczelnia/badania/grupy_badawcze/ppg/Documents/Publikacje/Rutecka/Dodatkowe_zabezpieczenie_emerytalne_charakterystyka_i_czynniki_rozwoju_Rutecka_CEEOL.pdf
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obywateli. Wówczas narzędzia te są jedynie kosztownym mechanizmem redystrybucji w 

niepożądanym kierunku. Dlatego, trudno rekomendować wprowadzania zachęt 

podatkowych bazujących na odliczeniu składki od podstawy opodatkowania, bez 

skorygowania konstrukcji tej zachęty w taki sposób, aby była bardziej korzystna dla 

osób z niższych grup dochodowych, które wcześniej nie oszczędzały (degresywna ulga 

podatkowa). Przede wszystkim jednak naszą główną rekomendacją jest dążenie do 

maksymalnej przejrzystości produktów emerytalnych jako narzędzia zachęcenia ludzi 

do tego, co jest dla nich korzystne, oraz obejmowania jak najszerszej części 

społeczeństwa pracowniczymi programami emerytalnymi. 

 


