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PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE  
A BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE POLAKÓW 

 
Streszczenie: W artykule podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: czy istnieje 
szansa na upowszechnienie oszczędzania w ramach pracowniczych planów kapitałowych 
(PPK) oraz czy nowy program stwarza szansę na zwiększenie bezpieczeństwa finansowe-
go przyszłych emerytów? Odpowiedź na pierwsze z nich wydaje się twierdząca, gdyż 
projektowane rozwiązania zakładają automatyczny zapis uczestników z możliwością 
ewentualnej rezygnacji na podstawie pisemnego wniosku uczestnika. PPK nie pozwolą 
jednak w sposób istotny podnieść niskich stóp zastąpienia, których mogą oczekiwać przy-
szli emeryci. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, iż zdecydowana większość 
uczestników PPK będzie odprowadzać tylko składki w wysokości podstawowej, tj. 3,5%. 
Przeprowadzona symulacja pokazała, iż przy takim poziomie składek osoba zarabiająca 
najniższe wynagrodzenie może liczyć na podniesienie stopy zastąpienia o 8-10 p.p. przy 
25-letnim okresie oszczędzania i ok. 10,5-22 przy 40-letnim okresie oszczędzania (w za-
leżności od stopy zwrotu generowanej przez fundusz). Wypłacane z PPK świadczenie 
będzie jednak świadczeniem okresowym, a nie dożywotnim, co jest zasadniczą wadą pro-
jektowanych rozwiązań. 
 

Słowa kluczowe: pracownicze plany kapitałowe, bezpieczeństwo finansowe, stopa  
zastąpienia. 
 
JEL Classification: G230, H550, J320. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Po kryzysie finansowym pojęciem, które wpisało się do języka potocznego 
jest „bezpieczeństwo finansowe”. Pomimo powszechności, pojęcie to nie jest 
jednoznacznie zdefiniowane i budzi wiele kontrowersji [Karbownik, 2012,  
s. 64]. Zgodnie z definicją słownikową „bezpieczeństwo” oznacza stan nieza-
grożenia, spokoju [Sobol, red., 1999]. Może odnosić się do wielu problemów 
ludzkiej działalności, zjawisk przyrodniczych, zdrowia, sytuacji politycznych, 



Grzegorz Gołębiowski, Piotr Russel 

 

 

82 

społecznych, czy ekonomicznych [Karbownik, 2012, s. 64]. Może być rozpa-
trywane z perspektywy państwa, przedsiębiorstwa czy poszczególnych osób.  
W tym ostatnim przypadku można je określić jako działania, które sprzyjają 
stabilności finansowej, lub stan, który daje poczucie pewności istnienia i pozwa-
la przetrwać [www1].  

Bezpieczeństwo finansowe rozumiane jest również jako etap pośredni  
w budowaniu niezależności finansowej. W tym przypadku jest to stan, w którym 
zasoby finansowe zapewniają nie tylko bieżące finansowanie potrzeb, ale dają 
także szanse na coś więcej [Karbownik, 2012, s. 64]. W tym zakresie zbliżone 
jest to do pojęcia występującego w teorii finansów osobistych, gdzie bezpie-
czeństwo finansowe rozumie się jako sytuację, w której dysponuje się zasobami 
finansowymi, które pozwalają przeżyć „w normalny” sposób 6-12 miesięcy bez 
bieżących dochodów [Szafrański, 2016, s. 119]. 

Jeszcze innym podejściem jest definiowanie bezpieczeństwa finansowego 
jako zdolności do pozyskania środków pieniężnych w sytuacji, kiedy zachodzi 
taka potrzeba [Neill, 2010]. 

W systemie zabezpieczenia społecznego (emerytalnego) przyjmuje się za-
łożenie, że po zakończeniu aktywności zawodowej – jest to swoistego rodzaju 
ubezpieczenie od ryzyka niemożności pracy na starość – były pracownik  
ma mieć zapewnione dalsze utrzymanie na godnym poziomie. Hojność  
w tym względzie bywa różna, niemniej jednak można ją odnieść do ratyfikowa-
nej przez Polskę Konwencji nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy  
z 28 czerwca 1952 r., gdzie przyjęło się, iż emerytalna stopa zastąpienia dla 
mężczyzny (pracownika fizycznego) powinna być nie niższa niż 40%1.  

Biorąc pod uwagę cele ubezpieczeń społecznych oraz źródła ich finanso-
wania, na zdolność tego typu ubezpieczeń do zapewnienia bezpieczeństwa oby-
wateli należy spojrzeć z dwóch perspektyw [Chłoń-Domińczak, 2012, s. 402]: 
− z perspektywy indywidualnej – obywateli, tj. jakie transfery uzyskiwane z sys-

temu zabezpieczenia społecznego zapewniają dochód oraz w jakim stopniu 
chronią obywateli przed ubóstwem (poprzez zapewnienie indywidualnego po-
ziomu bezpieczeństwa finansowego – szczególnie w okresie poprodukcyjnym), 

− z perspektywy makroekonomicznej – czy system ubezpieczeń społecznych jest 
zbilansowany, tj. uzyskiwane wpływy ze składek pozwalają na sfinansowanie 
wypłacanych świadczeń, a jeżeli nie, to jakiej skali dofinansowania system wy-
maga (wpływając tym samym na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa). 

                                                 
1  Według Europejskiego Kodeksu Zabezpieczenia Społecznego z 1964 r. stopa ta wynosi niemal 

50% (49,72%). 
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W niniejszym artykule zasadnicza uwaga zostanie skoncentrowana na per-
spektywie indywidualnej, tj. próbie odpowiedzi na pytanie na ile planowane 
wdrożenie programu pracowniczych planów kapitałowych zwiększy poziom 
bezpieczeństwa finansowego przyszłych emerytów. 
 
 
1.  Stopa zastąpienia w zreformowanym systemie emerytalnym  

a bezpieczeństwo finansowe przyszłych emerytów 
 

Zaprojektowany 20 lat temu nowy system emerytalny w dużej mierze prze-
niósł ryzyko wysokości przyszłego świadczenia na samego emeryta [UNFE, 
2002, s. 4]. System ten został oparty na zasadzie zdefiniowanej składki, zgodnie 
z którą obowiązuje całkowita ekwiwalentność składek i świadczeń [Russel, 
2012]. Jest to więc zupełnie inna konstrukcja niż ta, która obowiązywała w sta-
rym systemie emerytalnym opartym na zasadzie zdefiniowanego świadczenia. 
Stary system był bowiem systemem silnie redystrybucyjnym, w którym nie jest 
przestrzegana zasada ekwiwalentności składek i świadczeń. W systemie tym, formu-
ła według której obliczana jest wysokość emerytury, składała się z dwóch zasadni-
czych elementów: części socjalnej – jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych, 
która spłaszcza zróżnicowanie świadczeń, oraz części obliczanej na podstawie in-
dywidualnego przebiegu ubezpieczenia, uwzględniającej liczbę lat opłacania skła-
dek, okresy nieskładkowe, wysokość wynagrodzeń, od których opłacane były 
składki [Kłos, 2008, s. 88]. Ponadto, w starym systemie przy obliczaniu wysokości 
emerytury, ubezpieczony mógł wskazać okresy najkorzystniejsze dla niego, tj. takie, 
w których osiągał on najwyższe zarobki [UNFE, 2002, s. 4]. 

W nowym systemie, opartym na zasadzie zdefiniowanej składki, wysokość 
emerytury uzależniona jest od wysokości wnoszonych składek oraz poziomu ich 
waloryzacji (system repartycyjny) i stopy zwrotu z zainwestowanych składek 
(system kapitałowy). Tak więc nowy system jest znacznie bezpieczniejszy  
z perspektywy makroekonomicznej, ale czy zapewnia on bezpieczeństwo finan-
sowe z perspektywy każdego obywatela? Próbując odpowiedzieć na tak posta-
wione pytanie, należy zastanowić się nad odpowiednią miarą poziomu bezpie-
czeństwa. W naszej ocenie dobrym miernikiem jest dotychczas realizowana  
i prognozowana stopa zastąpienia, która pokazuje stosunek wysokości emerytury 
do wysokości ostatniego wynagrodzenia [Gołębiowski, Russel, 2014]. 

Obecnie przeciętna stopa zastąpienia wynagrodzenia emeryturą, zapewnia-
na stale jeszcze przez stary system zabezpieczenia emerytalnego, wynosi ok. 
60% (relacja wysokości przeciętnej emerytury brutto do przeciętnego wynagro-
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dzenia pomniejszonego o obligatoryjną składkę na ubezpieczenie społeczne 
płaconą przez ubezpieczonego) lub około 52% (relacja wysokości przeciętnej 
emerytury brutto do przeciętnego wynagrodzenia zawierającego obligatoryjną 
składkę na ubezpieczenie społeczne płaconą przez ubezpieczonego) [Szumlicz, 
2012]. Mimo iż w społecznym odczuciu emerytury są niskie, to i tak, jak wska-
zują różnego rodzaju prognozy, przyszli emeryci (np. obecnie wchodzący na 
rynek pracy) będą mogli liczyć na dużo niższe świadczenia niż obecni świad-
czeniobiorcy. Przykładowo, badanie przeprowadzone w 2012 r. na podstawie 
długookresowej (do 2060 r.) projekcji AWG2 pokazuje, iż 23-letnia osoba, zara-
biająca przeciętne wynagrodzenie, nawet jeśli będzie pracowała do 67 roku ży-
cia (i nie będzie miała żadnych przerw w zatrudnieniu) będzie mogła liczyć na 
emeryturę w wysokości zaledwie 36,8% jej ostatniego wynagrodzenia, zaś na 
blisko 46% stopę zastąpienia przedłużając aktywność zawodową do 71 roku 
życia [Żuk, 2012, s. 34] – rys. 1.  
 

 
 

Rys. 1.  Szacowana stopa zastąpienia dla „przeciętnego emeryta” w zależności  
od faktycznego wieku przejścia na emeryturę  

 

Źródło: [Żuk, 2012, s. 34]. 

 

                                                 
2 AWG – Ageing Working Group. 
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Podobnych wyników dostarczają ostatnie wyniki badania OECD [www3], któ-
re pokazują, iż obecne pokolenie 20-latków będzie mogło liczyć na świadczenie 
emerytalne w wysokości 38,6% ostatniego wynagrodzenia przy średniej dla państw 
OECD na poziomie 62,9%. Jeśli świadczenia z obowiązkowego powszechnego 
systemu emerytalnego będą w przyszłości tak niskie, to otwartym pozostaje pytanie, 
na ile różne formy dodatkowego oszczędzania na emeryturę, a w szczególności 
program PPK ma szansę zmienić tę niekorzystną sytuację. Jest to o tyle istotne, że 
funkcjonujące dotychczas 3 formy dobrowolnego oszczędzania na emeryturę (PPE, 
IKE i IKZE) nie doprowadziły do upowszechnienia idei dodatkowego zabezpiecze-
nia finansowego. Przykładowo, najdłużej funkcjonującą na rynku formą dobrowol-
nego oszczędzania na emeryturę, są pracownicze programy emerytalne. Mimo że 
istnieją na rynku od 1999 r., to według stanu na koniec 2016 r. należało do nich 
395,6 tys. uczestników, co stanowiło 2,42% ogółu pracujących.  
 
 
2.  Pracownicze plany kapitałowe (PPK) – czy projektowane  

rozwiązania stwarzają szansę na upowszechnienie  
dodatkowego oszczędzania oraz zwiększenie  
niskiej stopy zastąpienia z powszechnego systemu emerytalnego? 

 
W lutym 2018 r. został ogłoszony projekt ustawy o PPK, którego celem jest 

m.in. zwiększenie stopy oszczędności gospodarstw domowych oraz zmniejszenie 
luki w poziomie dochodów między okresem aktywności zawodowej a okresem 
emerytalnym. Wśród głównych założeń projektowanego systemu należy wskazać: 
1) powszechność – zakłada się nałożenie obowiązku zawierania umowy o za-

rządzanie przez wszystkie podmioty, które zatrudniają co najmniej 1 osobę; 
obowiązek zawierania takich umów planuje się wprowadzać stopniowo: od  
1 stycznia 2019 r. objąłby on pracodawców zatrudniających co najmniej  
250 osób, od 1 lipca 2019 r. podmioty zatrudniające minimum 50 osób, od  
1 stycznia 2020 r. pracodawców zatrudniających co najmniej 20 osób, zaś od 
1 lipca 2020 r. – wszystkie pozostałe podmioty, niezależnie od tego, ile osób 
zatrudniają; w tym terminie obowiązkiem zawarcia umów o zarządzanie PPK 
objęte zostałyby również jednostki sektora finansów publicznych, bez wzglę-
du na liczbę osób, które są w nich zatrudnione; 

2) quasi-dobrowolność oszczędzania – projektowane przepisy zakładają, iż 
uczestnik byłby automatycznie zapisywany do PPK, a z oszczędzania mógłby 
zrezygnować na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrud-
niającemu; w przypadku rezygnacji uczestnik byłby ponownie zapisywany 
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do programu po upływie 2 lat z możliwością złożenia kolejnej pisemnej re-
zygnacji; tak więc opcją domyślną jest uczestnictwo w programie, a automa-
tyczny zapis ma z założenia służyć przeciwdziałaniu bierności uczestników  
i jednocześnie upowszechnieniu dodatkowego oszczędzania; 

3) źródła środków kierowanych do PPK – projektowany system ma być zasilany 
składami wnoszonymi do PPK przez pracodawcę i pracownika oraz dodat-
kowo dopłatami rocznymi finansowanymi z Funduszu Pracy oraz jednorazo-
wą składką powitalną finansowaną z budżetu państwa (tabela 1). 

Zgodnie więc z założeniami wysokość składek wnoszonych przez pra-
codawcę wynosiłaby od 1,5% do 4% wynagrodzenia brutto, zaś w przypadku 
pracownika od 2% do 4% wynagrodzenia po opodatkowaniu. Ustalana  
w sposób kwotowy składka powitalna w wysokości 250 PLN, jak również 
coroczne dopłaty z Funduszu Pracy w stałej kwocie 240 PLN miałyby więk-
sze znaczenie dla uczestników o niskich wynagrodzeniach i jednocześnie 
przeciwdziałać ich rezygnacji z dodatkowego oszczędzania. 

4) ograniczoną możliwość wypłaty środków – zgodnie z projektem ustawy po osią-
gnięciu 60. roku życia, 25% środków zgromadzonych w PPK będzie mogło być 
wypłacanych jednorazowo, chyba że uczestnik złoży wniosek o wypłatę tej czę-
ści środków w ratach; pozostałe 75% zgromadzonych środków byłoby wypłaca-
nych w 120-miesięcznych ratach (skrócenie tego terminu wiązałoby się z ko-
niecznością zapłaty podatku od dochodów kapitałowych); zgodnie z projektem 
przed ukończeniem 60. roku życia uczestnik będzie mógł wnioskować o wypłatę 
(jednorazowo lub w ratach) 25% środków w przypadku poważnego zachorowa-
nia uczestnika, jego współmałżonka lub dziecka uczestnika. Ponadto będzie 
mógł dokonać jednorazowo, raz w życiu, wypłaty do 100% wartości środków 
zgromadzonych w PPK w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zacią-
gnięciem przez uczestnika kredytu udzielonego na sfinansowanie budowy bu-
dynku mieszkalnego lub nabycia mieszkania w różnych formach prawnych, 
funkcjonujących na rynku nieruchomości. W takiej sytuacji uczestnik programu 
musiałby jednak zwrócić „pożyczoną” kwotę.  

 
Tabela 1. Projektowane źródła finansowania PPK 
 

Pracodawca Pracownik Fundusz Pracy Budżet państwa 
1 2 3 4 

Składka podstawowa – 
1,5% wynagrodzenia, 
stanowiącego podstawę 
wymiaru składek  
na ubezpieczenie 
emerytalno-rentowe 
uczestnika 

Składka podstawowa – 
2% wynagrodzenia  
po opodatkowaniu 

Coroczne dopłaty  
do rachunku uczestnika 
PPK w wysokości  
240 PLN pod warunkiem 
zgromadzenia na  
rachunku w PPK składki  

Składka powitalna  
w wysokości 250 PLN; 
przekazywana na 
rachunek uczestnika  
za pośrednictwem 
Polskiego Funduszu 
Rozwoju 
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cd. tabeli 1 
 

1 2 3 4 
  w wysokości równej  

co najmniej kwocie 
składek podstawowych, 
należnych od kwoty 
stanowiącej 6-krotność 
minimalnego wynagro-
dzenia obowiązującego 
w danym roku 

 

Składka dodatkowa – 
maksymalnie do 2,5% 
wynagrodzenia, jej 
wnoszenie byłoby 
dobrowolne; pracodawca 
mógłby w dowolnym 
momencie zmienić 
wysokość składki, jak 
również zrezygnować  
z jej wnoszenia;  
dopuszczalne byłoby 
również różnicowanie 
wysokości składki  
w zależności od długości 
okresu zatrudnienia 
pracownika 

Składka dodatkowa – 
maksymalnie do 2% 
wynagrodzenia po 
opodatkowaniu, jej 
wnoszenie byłoby 
dobrowolne; uczestnik 
mógłby zmienić  
wysokość składki 
dodatkowej lub  
zrezygnować z jej 
odprowadzania  
w formie zmiany 
deklaracji 

  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu ustawy o PPK z 8 lutego 2018 r. 
 

Podejmując próbę odpowiedzi na pytania postawione na wstępie niniejsze-
go punktu, należy zwrócić uwagę, iż projektowane rozwiązania stwarzają szansę 
na upowszechnienie dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Rząd  
w ocenie skutków regulacji do projektu ustawy z 8 lutego zakłada, iż w połowie 
2020 r., a więc po objęciu programem wszystkich grup pracowników, będzie  
w nim oszczędzać 8,6 mln osób, tj. 75% wszystkich potencjalnych uczestników. 
Choć szacunki te mogą być nieco zawyżone, zważywszy np. na prawdopodobne 
dość liczne rezygnacje osób o niskich dochodach z dodatkowego obciążenia ich 
wynagrodzenia, jak również niechęć pracodawców, zwłaszcza mikroprzedsię-
biorców do finansowania co najmniej 1,5% składki podstawowej, tym niemniej 
zastosowanie tzw. opcji domyślnej w kwestii zapisu do PPK w połączeniu 
z ponownym, automatycznym zapisem, nawet w przypadku rezygnacji uczestni-
ka, w sposób istotny zwiększa szanse, iż większość potencjalnych uczestników 
będzie kontynuować oszczędzanie. Powyższe przypuszczenia potwierdzają rów-
nież doświadczenia innych krajów, które wdrażały podobne programy emerytal-
ne. Przykładowo odsetek osób, które rezygnuje z dodatkowego oszczędzania na 
emeryturę w Wielkiej Brytanii, w przypadku zastosowania automatycznego za-
pisu wynosi tylko ok. 10%. 
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Wydaje się, iż zasadniczym mankamentem projektowanych rozwiązań jest 
to, iż stwarzają one pewnego rodzaju iluzję, iż rozwiązują problem niskich 
świadczeń po zakończeniu aktywności zawodowej, przy czym okres ten został  
w projekcie ustalony na niskim, równym dla kobiet i mężczyzn, poziomie 60. 
roku życia. Należy bowiem zwrócić uwagę, iż zgodnie z projektem ustawy przy-
szłe świadczenie z PPK nie będzie świadczeniem dożywotnim, tylko okreso-
wym, wypłacanym przez okres 120 miesięcy, tj. do 70 roku życia. Przy przyję-
ciu takiego założenia oraz bardzo optymistycznych, nierealnych do osiągnięcia 
w dłuższej perspektywie czasowej stóp zwrotu [www2], rząd w ocenie skutków 
regulacji do omawianego projektu oszacował, iż przy składkach podstawowych 
w wysokości 3,5% stopa zastąpienia dla osób osiągających przeciętne wynagro-
dzenie wynosiłaby od 12% (25 lat oszczędzania) do 21% (40 lat oszczędzania).  

Autorzy artykułu postawili sobie za cel zbadanie, o ile stopę zastąpienia 
może poprawić osoba osiągająca minimalne wynagrodzenie, przy różnych wa-
riantach stóp zwrotu. Warto również dodać, iż ustalane w sposób kwotowy rocz-
ne dopłaty powinny realnie bardziej wspierać osoby o najniższych dochodach. 

Do obliczeń zaprezentowanych w tabelach 2 i 3 przyjęto następujące założenia: 
− wzrost płacy minimalnej nominalnie o 5% w skali roku, 
− rozpoczęcie oszczędzania 1 stycznia 2019 r., 
− roczna stopa zwrotu – wariantowo od 3% do 6% rocznie, 
− składka powitalna – 250 PLN, 
− roczne dopłaty z Funduszu Pracy – 240 PLN, 
− uczestnik nie decyduje się na jednorazową wypłatę 25% zgromadzonych 

środków. 
 

Tabela 2.  Prognozowana stopa zastąpienia przy okresowym, 10-letnim świadczeniu  
z PPK dla osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę  
przy różnych stopach zwrotu (składki w wysokości podstawowej – 3,5%) 

 

Wyszczególnienie 3% roczna  
stopa zwrotu 

4% roczna  
stopa zwrotu 

5% roczna  
stopa zwrotu 

6% roczna  
stopa zwrotu 

Kapitał po 10 latach 
oszczędzania 14 232,76 zł 14 964,69 zł 15 746,94 zł 16 583,40 zł 
Stopa zastąpienia  
po 10 latach oszczędzania 3,83% 4,22% 4,65% 5,13% 

Kapitał po 25 latach 
oszczędzania 60 349,66 zł 68 175,00 zł 77 413,03 zł 88 354,86 zł 

Stopa zastąpienia  
po 25 latach oszczędzania 7,80% 9,24% 11,00% 13,14% 

Kapitał po 40 latach 
oszczędzania 168 412,71 zł 203 475,16 zł 249 134,30 zł 309 106,61 zł 

Stopa zastąpienia  
po 40 latach oszczędzania 10,48% 13,27% 17,02% 22,11% 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Z danych zaprezentowanych w tabeli 3 można sformułować następujące 
wnioski: 
− relatywnie krótki 10-letni okres oszczędzania w PPK przy składkach na mi-

nimalnym poziomie 3,5% nie pozwoli uczestnikowi na zgromadzenie kapita-
łu, który pozwoliłby na istotne podwyższenie stopy zastąpienia – przy  
10-letnim okresie pobierania świadczenia z PPK prognozowana stopa byłaby 
wyższa od 3,83 do 5,13 p.p. (w zależności od osiąganej stopy zwrotu), 

− oszczędzanie w PPK składek w wysokości podstawowej 3,5% może pozwo-
lić na podniesienie stopy zastąpienia od 7,8 do 13,14 p.p. (w zależności od 
osiąganej stopy zwrotu) w przypadku 25 lat oszczędzania i 10-letniego okre-
su wypłacania świadczenia, 

− długi, 40-letni okres odprowadzania składek w wysokości podstawowej stwa-
rza szansę na podniesienie stopy zastąpienia od 10,48 do 22,11 p.p. (w zależ-
ności od osiąganej stopy zwrotu), 

− występuje duża wrażliwość prognozowanej stopy zastąpienia w zależności od 
osiąganych stóp zwrotu, w szczególności przy długim horyzoncie inwesty-
cyjnym. W przypadku 40-letniego okresu oszczędzania prognozowana stopa 
zastąpienia wyniesie ok. 10,5% przy założeniu 3% rocznej stopie zwrotu oraz 
ponad 22% przy stopie na poziomie 6% rocznie.  

Biorąc pod uwagę powyższe dane, pokazujące, iż składki na PPK wpłacane 
w podstawowej wysokości w większości przypadków nie poprawią w sposób 
istotny sytuacji przyszłych emerytów, w dalszej części autorzy postanowili zba-
dać, jaka będzie prognozowana stopa zastąpienia przy założeniu opłacania skła-
dek przez pracownika i pracodawcę w łącznej wysokości 8% (tabela 3). 
 
Tabela 3.  Prognozowana stopa zastąpienia przy okresowym, 10-letnim świadczeniu  

z PPK dla osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę 
przy różnych stopach zwrotu (składki w wysokości maksymalnej – 8,0%) 

 

Wyszczególnienie 3% roczna  
stopa zwrotu 

4% roczna  
stopa zwrotu 

5% roczna  
stopa zwrotu 

6% roczna  
stopa zwrotu 

Kapitał po 10 latach 
oszczędzania 29 505,86 zł 31 000,92 zł 32 597,91 zł 34 304,64 zł 
Stopa zastąpienia  
po 10 latach oszczędzania 7,93% 8,74% 9,63% 10,60% 

Kapitał po 25 latach 
oszczędzania 129 210,84 zł 145 634,49 zł 164 989,63 zł 187 875,71 zł 

Stopa zastąpienia  
po 25 latach oszczędzania 16,71% 19,75% 23,44% 27,93% 

Kapitał po 40 latach 
oszczędzania 369 412,05 zł 444 469,83 zł 541 881,01 zł 669 408,73 zł 

Stopa zastąpienia  
po 40 latach oszczędzania 22,98% 28,99% 37,03% 47,88% 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Dokonane obliczenia pozwalają na sformułowanie następujących wnio-
sków: 
− wpłacanie składek na PPK w maksymalnej wysokości 8% pozwala na istotne 

podniesienie prognozowanej stopy zastąpienia – nawet przy relatywnie krót-
kim 10-letnim okresie oszczędzania i identycznym okresie pobierania świad-
czenia uczestnicy PPK mogą podwyższyć tę stopę o ok. 8-10 p.p. (w zależno-
ści od stopy zwrotu osiąganej przez fundusz), 

− przy 25-letnim okresie oszczędzania i 10-letnim okresie wypłaty prognozo-
wana stopa zastąpienia może zwiększyć się dzięki PPK o 16,7-27,9 p.p.  
(w zależności od stopy zwrotu), 

− 40-letni okres oszczędzania może zwiększyć stopę zastąpienia od ok. 23 do 
blisko 48 p.p. (w zależności od generowanej stopy zwrotu); jednakże również 
w tym przypadku podwyższona stopa zastąpienia obowiązywałyby tylko 
przez 10 lat. 

 
 
Podsumowanie 
 

Zaprojektowany dwadzieścia lat temu system emerytalny nie zapewnia 
bezpieczeństwa finansowego przyszłym emerytom (w szczególności tym, którzy 
za kilkadziesiąt lat będą przechodzić na emeryturę). Z jego konstrukcji wynika 
bowiem stopniowe obniżanie stopy zastąpienia, jakiej można oczekiwać z obli-
gatoryjnych filarów systemu emerytalnego. W rezultacie różnego rodzaju pro-
gnozy wskazują, iż osoby, które obecnie wchodzą na rynek pracy, po ponad  
40 latach aktywności zawodowej będą otrzymywać emeryturę w wysokości 
30%-40% swojego ostatniego wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę negatywne 
konsekwencje społeczne takiego stanu rzeczy, należy podejmować wszelkie 
możliwe starania, aby temu przeciwdziałać.  

Konieczne są dalsze działania zmierzające do upowszechnienia wśród Po-
laków dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Biorąc pod uwagę 
fakt, iż dotychczasowe, dobrowolne formy oszczędzania na przyszłą emeryturę 
(PPE, IKE i IKZE) nie przyniosły spodziewanych efektów w postaci upo-
wszechnienia dodatkowego oszczędzania na ten cel, w ramach Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju pojawiła się koncepcja utworzenia PPK. W lutym 
2018 r. został ogłoszony projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. 
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytania, czy istnieje szansa na upo-
wszechnienie idei oszczędzania w ramach PPK oraz czy nowy program stwarza 
szansę na podniesienie stopy zastąpienia, a tym samym zwiększy bezpieczeń-
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stwo finansowe przyszłych emerytów. Odpowiedź na pierwsze pytanie wydaje 
się twierdząca, gdyż projektowane rozwiązania zakładają automatyczny zapis 
uczestników z możliwością ewentualnej rezygnacji na podstawie pisemnego 
wniosku uczestnika. Doświadczenia innych krajów potwierdzają skuteczność 
zastosowania w tym przypadku tzw. opcji domyślnej, którą jest uczestnictwo  
w PPK. Wydaje się jednak, iż PPK nie pozwolą w sposób istotny podnieść ni-
skich stóp zastąpienia, których mogą w przyszłości oczekiwać przyszli emeryci. 
Z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, iż zdecydowana większość 
uczestników PPK będzie oszczędzać tylko składki w wysokości podstawowej, tj. 
3,5%. Dokonana przez autorów symulacja pokazała, iż przy takim poziomie 
składek osoba zarabiająca najniższe wynagrodzenie może liczyć na podniesienie 
stopy zastąpienia o 8-10 p.p. przy 25-letnim okresie oszczędzania i ok. 10,5-22 
(w zależności od stopy zwrotu generowanej przez fundusz) przy 40-letnim okre-
sie oszczędzania. Jednakże podniesienie tej stopy następowałoby tylko w okresie 
wypłaty świadczenia z PPK, tj. w ciągu 10 lat. Tak więc w ocenie autorów pro-
jektowane przepisy stwarzają pewnego rodzaju iluzję, iż rozwiązują one pro-
blem niskich świadczeń po zakończeniu aktywności zawodowej. Na etapie dal-
szych prac nad projektem ustawy lub na drodze jej późniejszej nowelizacji 
należałoby rozważyć wprowadzenie świadczeń dożywotnich. Wydaje się,  
iż mogłyby one zostać wprowadzone pod warunkiem, iż wypłata rozpoczynała-
by się np. po ukończeniu 70. roku życia. W przeciwnym wypadku wysokość 
dożywotniego świadczenia z PPK byłaby bardzo niska i nie poprawiałaby  
w istotny sposób bezpieczeństwa finansowego przyszłych emerytów. 
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OCCUPATIONAL PENSION SCHEMES VS FINANCIAL  
SECURITY OF POLES 

 
Summary: The authors attempt to address the questions about the chances of dissemina-
tion of occupational pension schemes (pracownicze plany kapitałowe, PPK) and whether 
this new programme could increase the financial security of Poles. The answer to the 
first question seems to be positive as in accordance with the planned regulations em-
ployees will participate in PPK automatically with an opt-out clause (a written notice 
must be delivered). However, PPK will not significantly increase the replacement rates 
which is expected by the would-be pensioners. There is a high probability that a great 
majority of the participants will pay the basic contribution of 3.5 percent. A simulation 
shows at this level of contribution a person earning the lowest wage will increase the 
replacement rate by 8-10 percentages points after 25 years and 10.5-22 percentages 
points after 40 years of saving (depending on the fund’s rate of return). The PPK will 
only offer periodical (not lifetime) benefits which is the major disadvantage of the 
planned regulations. 
 
Keywords: occupational pension schemes, financial security, replacement rate. 




