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15 kwietnia br. rząd przedstawił koncepcję transfor-
macji otwartych funduszy emerytalnych. Zgodnie z 
nim członkowie OFE będą mogli zadecydować, 
jak wykorzystać zgromadzone na ich rachunkach 
aktywa. 

Uczestnicy OFE będą mogli przenieść środki zgromadzone w OFE na prywatne indywidualne konto 
emerytalne (IKE) lub do ZUS. 

W styczniu 2020 roku środki zgromadzone na 
rachunkach ich uczestników mają zostać automa-
tycznie przekazane na nowoutworzone, prywatne 
IKE. Przeniesienie środków na IKE będzie wiązało 
się z potrąceniem 15% (opłata przekształceniowa), 
a ich wypłata będzie możliwa po osiągnięciu wieku 
emerytalnego. Środki przeniesione na IKE będą 
podległy dziedziczeniu. 

Transfer środków z OFE do IKE pomniejszy wartość 
składek odprowadzoną do ZUS.

Osoby, które będą chciały przenieść środki zgroma-
dzone w OFE do ZUS będą musiały złożyć 
odpowiednie oświadczenie. Przeniesienie środków 
na konto w ZUS nie zostanie obciążone żadnym 
potrąceniem, wpłynie tam 100% zgromadzonych 
w OFE środków. Zostaną one wypłacone w formie 
emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego, 

z potrąceniem obowiązującej wówczas stawki 
podatku dochodowego (aktualna podstawowa 
stawka podatku dochodowego potrącana przy 
wypłacie emerytury wynosi 18%). Środki po 
przeniesieniu do ZUS nie będą podlegały dziedzi-
czeniu.

IKEOFE

162 MLD ZŁ
aktualnie zgromadzonych środków

15,8 MLN
członków

10 000 ZŁ
średnio na każdym rachunku*

ZUS

AKTUALNE DANE OFE

15 KWIETNIA 2019

Aktualnie w OFE zgromadzone są 162 mld złotych, 
co przy liczbie 15,8 mln członków OFE, daje 
średnio nieco powyżej 10 000 złotych na rachunku
każdego z nich. 

OFE
TRANSFORMACJA

?

*Kwoty zgromadzone na rachunkach członków OFE 
są bardzo różne, fakt, że znajduje się na nich 
średnio 10 000 złotych nie oznacza, że takiej kwoty 
należy się spodziewać. Stan swojego rachunku 
można sprawdzić kontaktując się ze swoim OFE.
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* Informacje o planowanym przekształceniu OFE przedstawione w niniejszym kurierze zostały przekazane na konferencji 
prasowej rządu. Należy traktować je jako wyznaczające ogólny kierunek planowanych zmian. Ostateczne szczegóły będa 
znane po uchwaleniu ustawy.
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OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE

Aktualnie działające OFE:

Aegon PTE SA 
https://www.aegon.pl/Strona-glowna/Emerytura/O-Funduszu/
801 218 218, +48 22 640 48 48

PTE Allianz Polska SA
www.allianz.pl/dla-ciebie/emerytura/fundusz-emerytalny/ofe/ 
224 224 224

Aviva PTE SA
www.aviva.pl/emerytura/ofe/
22 557 44 44

AXA PTE SA
www.axa.pl/emerytura-i-inwestycje/ofe-otwarty-fundusz-emerytalny/
22 555 00 00

Generali PTE SA
www.generali.pl/klienci-indywidualni/emerytura/ofe.html
913 913 913

MetLife PTE SA
https://www.metlife.pl/emerytura/ofe/
22 523 50 70

Nationale-Nederlanden PTE SA
www.nn.pl/dla-ciebie/emerytura-i-finanse/ofe.html
801 20 30 40, 22 522 71 24

PKO BP Bankowy PTE SA 
www.pkopte.pl/ofe/
801 10 10 10, 22 539 23 23

Pocztylion-Arka PTE SA
www.pocztylion-arka.pl/produkty/ofe-pocztylion/
801 101 801

PTE PZU SA
www.pzu.pl/dla-ciebie-i-rodziny/inwestycje-i-oszczednosci/emerytura/
otwarty-fundusz-emerytalny-ofe
801 102 102, 22 566 55 55



Aktywa otwartego funduszu 
emerytalnego  
Zasoby majątkowe znajdujące się w dys-
pozycji otwartego funduszu emerytal-
nego, nabyte za składki wniesione do 
OFE. Ze względu na swoją specyfikę, 
aktywa OFE różnią się dość istotnie od 
aktywów innych podmiotów gospo-
darczych. Na aktywa funduszu składa-
ją się: portfel inwestycyjny, należności 
i środki pieniężne. Fundusz nie posia-
da żadnego majątku trwałego. Aktywa 
OFE są zarządzane przez powszechne 
towarzystwo emerytalne (PTE), lecz są 
własnością członków OFE.

IKE
Indywidualne konto emerytalne to for-
ma indywidualnego oszczędzania na 
emeryturę, która pozwala na skorzysta-
nie z preferencji podatkowej – oszczęd-
ności gromadzone i inwestowane w jego 
ramach zwolnione są z podatku od zy-
sków kapitałowych. Umowę o prowa-
dzenie IKE można zawrzeć z funduszem 
inwestycyjnym, domem maklerskim, za-
kładem ubezpieczeń na życie, bankiem 
oraz dobrowolnym funduszem emery-
talnym prowadzonym przez Powszech-
ne Towarzystwo Emerytalne – instytucję, 
która zarządza także OFE.

OFE  
Otwarty fundusz emerytalny prowadzi 
działalność polegającą na gromadze-
niu części składek emerytalnych i ich 
inwestowaniu. OFE są zarządzane i re-
prezentowane w stosunkach z osobami 
trzecimi przez powszechne towarzystwa 

emerytalne (PTE). Otwarte fundusze 
emerytalne są odrębnymi podmiotami 
posiadającymi osobowość prawną. 

Podatek od zysków kapitałowych
Opodatkowanie dochodów uzyskanych 
z inwestowania kapitału 19% stawką 
podatkową. Popularna nazwa „podatek 
Belki” wzięła się stąd, że niniejsze świad-
czenie zostało wprowadzone przez rząd, 
w którym Marek Belka był ministrem fi-
nansów. Zyski wypracowane w ramach 
IKE zwolnione są z tego podatku. 

PTE  
Powszechne Towarzystwo Emerytalne 
to instytucja finansowa, w formie spółki 
akcyjnej, która tworzy i zarządza otwar-
tym funduszem emerytalnym (OFE) oraz 
dobrowolnym funduszem emerytalnym 
(IKE). Utworzenie PTE związane jest ze 
spełnieniem szeregu wymogów doty-
czących kapitału akcyjnego, organizacji 
spółki oraz osób zarządzających. Dzia-
łalność tych instytucji jest nadzorowana 
rzez państwo. 

Rachunki członków OFE  
Indywidualne rachunki prowadzone 
przez otwarte fundusze emerytalne dla 
swoich członków, na które wpłacane są 
składki. Z chwilą przystąpienia członka 
do funduszu, fundusz otwiera dla niego 
rachunek, na który wpłacana jest część  
składki na ubezpieczenie społeczne. 
Członkowie OFE mogą sprawdzać aktu-
alny stan swojego rachunku w funduszu.
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Wiek emerytalny
Wyrażony w latach wiek, po osiągnięciu 
którego danej osobie przysługuje pra-
wo do pobierania świadczenia emery-
talnego. Samo pobieranie świadczenia 
uzależnione jest również od spełnienia 
innych przesłanek, np. odprowadzania 
składek na ubezpieczenie emerytalne. 
Obecnie w Polsce wynosi on 60 lat dla 
kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Wypłata oszczędności z IKE 
Wypłata oszczędności zdeponowa-
nych w konkretnej instytucji finansowej 
w ramach umowy o IKE, powiększonych 
o przychody kapitałowe z okresu inwe-
stycji, jest możliwa po spełnieniu wa-
runków wypłaty – w przypadku środków 
przeniesionych z OFE – po osiągnięciu 
wieku emerytalnego. 
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Małgorzata, 22 lata: 

Kto ma środki zgromadzone 
w OFE?
Środki zgromadzone na rachunkach 
w OFE mają osoby za które odprowa-
dzano składki na ubezpieczenie społecz-
ne, a które urodziły się po 31 grudnia 
1968 roku oraz osoby urodzone po 31 
grudnia 1948,  a przed 1 stycznia 1969 
roku, jeśli zdecydowały się na uczestni-
czenie w nowym systemie emerytalnym. 
Środków zgromadzonych w OFE nie po-
siadają aktualni emeryci. Wiele osób nie 
ma świadomości, że są członkami fundu-
szy emerytalnych. Do OFE należy blisko 
16 mln Polaków. W dużym uproszczeniu 
można przyjąć, że osoby, które urodziły 
się po 1948 roku, pracowały, lub pracu-
ją zawodowo, oraz nie przeszły jeszcze 
na emeryturę, powinny posiadać swój 
rachunek w OFE.

Katarzyna, 53 lata: 

Jak sprawdzić czy mam 
pieniądze w OFE?
Jeśli w naszym posiadaniu nie istnieją 
żadne dokumenty, które pozwalałyby 
nam ustalić fakt posiadania rachunku 
w OFE, można tę kwestię rozstrzygnąć 
udając się do placówki ZUS. Tam mo-
żemy zweryfikować przynależność do 
OFE, a także zidentyfikować konkretny 
fundusz, którego jesteśmy członkiem.

Kuba, 41 lat: 

Przed laty zapisałem się 
do OFE, które aktualnie nie 
istnieje. To znaczy, że nie 
będę mógł otrzymać żadnych 
środków na IKE?
Faktycznie dziś istnieje mniej funduszy 
emerytalnych niż istniało wcześniej. To 
jednak nie oznacza, że jakikolwiek rachu-
nek w OFE zniknął. Przez 20 lat istnienia 
funduszy emerytalnych jedne fundusze 
zostały przejęte przez inne. Dlatego na-
leży ustalić, którego funduszu jest się 
aktualnie członkiem. Jeżeli nie możemy 
znaleźć informacji, który fundusz jest na-
stępcą prawnym funduszu, do którego 
się zapisywaliśmy, to fakt ten możemy 
sprawdzić w placówce ZUS. Warto też 
pamiętać o przekazywaniu OFE naszych 
danych teleadresowych po zmianie miej-
sca zamieszkania. OFE mają obowiązek 
raz w roku przesyłać odpowiednie in-
formacje do swoich członków. Jeśli nie 
powiadomimy ich o nowym miejscu za-
mieszkania nie będą mogły tego sku-
tecznie zrobić.

Marcin, 46 lat: 

Czy pieniądze trafią na IKE, 
które już posiadam?
Nie, środki trafią na nowoutworzone IKE, 
które będzie, przynajmniej na początku, 
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prowadzone przez powszechne towarzy-
stwo emerytalne, które wcześniej zarzą-
dzało OFE. Zapewne dopiero po jakimś 
czasie, sprywatyzowane środki będzie 
można przenieść do IKE prowadzonego 
przez inną instytucję.

Maciej, 38 lat: 

Dlaczego transfer na IKE 
wiąże się z 15% opłatą prze-
kształceniową?
Środki, które trafiły do OFE nigdy nie 
zostały opodatkowane. Stanowiły one 
część składki na ubezpieczenie społecz-
ne, która pobierana jest z wynagrodze-
nia przez pobraniem zaliczki na podatek 
dochodowy od osób fizycznych. Z kolei 
wypłata z IKE nie jest opodatkowana 
w żaden sposób. W polskim prawie  
podatkowym każdy dochód podlega 
opodatkowaniu. Dlatego 15% opłata 
przekształceniowa jest rodzajem podat-
ku dochodowego, który jest pobierany 
w momencie transferu środków z OFE 
do IKE.

Tomasz, 29 lat: 

Oszczędzam już w ramach 
IKZE. Czy środki z OFE mogą 
zostać przeniesione na IKZE?
Oszczędzanie w IKZE wiąże się z innym 
rodzajem opodatkowania oszczędności, 
niż oszczędzanie w IKE. Środki oszczę-
dzane w IKZE są opodatkowane przy ich 
wypłacie, dlatego, że wpłaty na to konto 
można odliczyć od podstawy opodatko-
wania podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych. Z kolei wypłata środków z IKE 
nie wiąże się z koniecznością uiszczenia 
podatku. Zapewne w związku z kwestią 
rygoru fiskalnego środki z OFE zostaną 
przeniesione właśnie na IKE, a nie na 
IKZE. 

Marta, 36 lat: 

W co obecnie zainwestowa-
ne są środki zgromadzone 
w OFE?
Portfel inwestycyjny OFE składa się 
z różnych instrumentów finansowych. 
Ponad 80% aktywów ulokowanych jest 
w akcjach notowanych na warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych, 
a więc w większości polskich społek. 
Ponadto w OFE są akcje spółek noto-
wanych na rynkach zagranicznych, de-
pozyty bankowe, obligacje korporacyjne 
i jednostek samorządu terytorialnego 
oraz listy zastawne. 



4
Wydarzenia

Wyniki OFE
Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich 
otwartych funduszy emerytalnych za okres 
ostatnich 36 miesięcy (od 31 marca 2016 r. do 
29 marca 2019 r.) wyniosła 19,7%. 

Kolejny rok rozwoju IKE oraz IKZE
Na koniec 2018 roku 995,7 tys. Polaków posia-
dało IKE, natomiast IKZE – 730,4 tys. Daje to 
ponad 1,7 mln prywatnych kont emerytalnych. 
Po raz kolejny zatem zwiększyła się liczba kont 
z dodatkowymi oszczędnościami emerytalny-
mi, niestety aktualnie oszczędza w ten sposób 
tylko co około dziesiąty pracujący Polak.  
 Poza liczbą odkładających dodatkowo na 
starość wzrosły też zgromadzone przez nich 
aktywa. Polacy na koniec ubiegłego roku zgro-
madzili 8,7 mld zł w IKE, oraz 2,3 mld zł w IKZE. 
Przeciętnie na IKE zgromadzono 8,7 tys. zł, 
a na IKZE 3,2 tys. zł

Trzynasta emerytura w 2019 roku
W maju tego roku wypłacone zostało dodat-
kowe świadczenie w ramach systemu ubez-
pieczeń społecznych. Trzynastkę otrzymali 
emeryci i renciści należący do powszechnego 
systemu ubezpieczeniowego, renciści i eme-
ryci rolnicy, oraz osoby, które otrzymują eme-
rytury pomostowe, nauczycielskie świadcze-
nia kompensacyjne, zasiłki przedemerytalne, 
świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, 
renty rodzinne, renty inwalidzkie i renty wojen-
ne. Łącznie dotyczy to 9,8 mln osób. Świadcze-
nie wszyscy otrzymali w tej samej wysokości 

– 1100 zł brutto, czyli 888,25 zł netto.
 Wypłata dodatkowego świadczenia reali-
zowana była w terminach, w których emeryci 
i renciści regularnie otrzymują swoje podsta-
wowe świadczenia. Całkowity koszt wypłaty 
trzynastek wyniósł 10,8 mld zł. 
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