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państwo i społeczeństwo  

eLżBieTa chojNa-DUch

Uwagi wstępne 
Ubezpieczenia społeczne w Polsce obejmu-
ją następujące ubezpieczenia: emerytalne, 
rentowe, chorobowe oraz wypadkowe1. 

W większości systemów państw zachod-
nich bazowy model ubezpieczeń emery-
talnych – nazywany I filarem – to system 
repartycyjny, obowiązkowy i powszechny, 
o charakterze publicznym. Filar II to postać 
uzupełniającego ubezpieczenia pracowni-
czego. Jako system dodatkowy, który uzu-
pełnia w formie doubezpieczenia system 
bazowy, II filar wprowadzony jest w dro-
dze układu zbiorowego, w którym pracow-
nicze fundusze branżowe mogą inwestować 

w systemie kapitałowym i którego kon-
sekwencją jest powiększenie wysokości 
emerytury z I filara. 

Na wniosek organizacji pracodawców 
i pracobiorców, dla pracowników danego 
sektora władze publiczne mogą nadać im 
charakter obowiązkowy. Filar III stano-
wią indywidualne, dobrowolne systemy 
ubezpieczeń (w Polsce wzorem są indywi-
dualne konta emerytalne – IKE). 

W Polsce w 1997 r. wprowadzono od-
mienne od obowiązujących w  innych 
krajach, w tym w krajach rozwiniętych, 
dwa dublujące się systemy obowiązko-
we (I i II filar), finansowane z tego sa-
mego daninowego źródła – tej samej 
składki pracowniczej. Przepisy ustawy 

Uwarunkowania prawne i ekonomiczne

Zmiany w systemie 
ubezpieczeń emerytalnych

Zmiany dokonywane w 2014  r. w  systemie emerytalnym wpłynęły 
przede wszystkim na funkcjonowanie rynku otwartych funduszy eme-
rytalnych (OFE). Są to procesy daleko idące, nie powodują jednak fun-
damentalnych przeobrażeń w tej dziedzinie. Mają przyczynić się jed-
nak do zwiększenia bezpieczeństwa ekonomicznego systemu emerytal-
nego oraz do obniżenia poziomu deficytu i długu publicznego.

1 Por. I. Jędrasik-Jankowska:�Pojęcia�i�konstrukcje�prawne�ubezpieczenia�społecznego,�Warszawa 2013.
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o organizacji i funkcjonowaniu fundu-
szy emerytalnych2 (dalej: „uoffe”) zasto-
sowały system o charakterze hybrydo-
wym, mieszany. Niezależnie od repar-
tycyjnego, powszechnego i obowiązko-
wego bazowego I filara wprowadzono  
bowiem również bazowy, obowiązkowy, 
korzystający ze środków publicznych  
II filar emerytalny, ale mający charakter 
kapitałowy, prywatnie zarządzany. 

Doszło więc do pomieszania ról i ryzy ka, 
właściwych instytucjom publicznym i pry-
watnym. Powszechne towarzystwa emery-
talne (PTE), będące instytucjami prywat-
nymi, otrzymują w odpłatne zarządzanie  
środki publiczne, jednak nie przejmują ryzy-
ka demograficznego. Pozostaje ono po stro-
nie państwa, które rezygnuje jednak z dyspo-
nowania istotną częścią danin publicznych, 
przekazując część składki na ubezpieczenie 
społeczne do zarządzania PTE. Nastąpiło 
zatem oderwanie ryzyka od zabezpieczają-
cych je aktywów. Tego rodzaju odrywanie 
ryzyka od miejsca, w którym ono powstaje, 
było jedną z przyczyn światowego kryzysu 
finansowego ostatnich lat. Naruszono po-
nadto rzymską zasadę związania korzyści 
z ponoszonym ryzykiem: commodum eius 
debet, cuius est periculum.

System z  1997  r. uprzywilejowuje  
II filar (OFE/PTE) w stosunku do Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i sys-
temu repartycyjnego, nie tylko wpro-
wadzając uprawnienie obowiązkowe-
go (po stronie ubezpieczonego) i  „au-
tomatycznego” przekazania składki  
przez ZUS oraz możliwość zarządzania 

tymi środkami finansowymi, eliminu-
jącą wszelkie ryzyko rynkowe, ale i licz-
ne formy korzyści finansowych (wysokie 
opłaty za zarządzanie dla PTE oraz opła-
ty od wnoszonej składki, premie i nagrody,  
a także wysokie stosunkowo wynagrodzenia 
dla zarządzających). Pociągnęło to za sobą 
wzrost kosztów funkcjonowania systemu 
wraz z kosztami akwizycji, reklam, doradz-
twa, niezależnie od ryzyka ewentualnych ne-
gatywnych konsekwencji rynkowych niepra-
widłowych decyzji inwestycyjnych. Ryzyko 
przerzucone zostało na sferę finansów pu-
blicznych i samo państwo, ograniczając jed-
nocześnie jego możliwości finansowania. 

Tego rodzaju zróżnicowanie sytu-
acji I i II filara, nadmiernie wyróżniają-
ce II filar – system kapitałowy, jak i pod-
mioty zarządzające nim, stanowiło – jak 
się wydaje – naruszenie konstytucyjnej 
zasady sprawiedliwości społecznej i za-
kazu wprowadzania niesprawiedliwych  
różnicowań podmiotów prawa. Należy 
podkreślić, że Trybunał Konstytucyjny 
wielokrotnie wypowiadał się w kwestii 
niesprawiedliwych różnicowań podmio-
tów prawa w wyrokach: z 6 maja 1998 r., 
K 37/97; z 29 maja 2007  r., P 8/06; 
z 7 kwietnia 2009 r., P7/08. Zwracał też 
zwłaszcza uwagę na związek, jaki zacho-
dzi między zasadą równości wobec prawa 
a zasadą sprawiedliwości społecznej: „Obie 
zasady w znacznym stopniu nakładają się 
na siebie. Zasada sprawiedliwości naka-
zuje w szczególności równe traktowanie 
podmiotów prawa, charakteryzujących 
się daną cechą istotną. Różnicowanie 

2 Ustawą z 28.08.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (DzU z 2013 r., poz. 989).
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podmiotów prawa jest dopuszczalne na 
gruncie zasady równości, jeżeli służy reali-
zacji zasady sprawiedliwości społecznej”3. 

Zasada równości i zasada sprawiedliwo-
ści społecznej w analizowanym kontekście 
normatywnym ma zbliżony zakres treścio-
wy, nakazuje bowiem równo traktować pod-
mioty wykazujące takie same cechy istot-
ne w przypadku przyznawania określone-
go dobra. Wprawdzie w 2011 r. ograniczo-
no niektóre z tych szczególnych uprawnień 
PTE, nie były to jednak zbyt istotne zmiany4. 

Ponowna analiza i ocena kilkunastolet-
niego obowiązywania systemu OFE/PTE,  
dokonana w latach 2012 i 2013, dopro-
wadziła do wniosku, że reformy syste-
mu emerytalnego z 1997 r. nie osiągnę-
ły zakładanych celów – bezpieczeństwa 
i stabilności finansowej systemu ubezpie-
czeń społecznych oraz jego zbilansowa-
nia. Zakładany w uzasadnieniu do pro-
jektu ustawy z 1997 r. zasadniczy cel re-
formy – podniesienie wysokości emery-
tur – nie został również osiągnięty5.

Konieczna stała się dalsza i głębsza zmia-
na systemu emerytalnego, która uregulo-
wana została ustawą z 6 grudnia 2013 r. 
o zmianie niektórych ustaw w związku 
z określeniem zasad wypłaty emerytur 
ze środków zgromadzonych w otwar-
tych funduszach emerytalnych (dalej: 
„Ustawa”)6. 

Zmienione zostały ustawy tworzące 
pierwotną konstrukcję systemu OFE, 
w szczególności cytowana wyżej ustawa 
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych oraz ustawa z 13 paździer-
nika 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych (dalej: „usus”)7.

Zaproponowane rozwiązania praw-
ne, jak się wydaje, są celowe i nie budzą 
wątpliwości prawnych co do zgodności 
z Konstytucją RP8. 

Przekształcenia prawne  
systemu w 2014 r.
W obowiązującym od 31 stycznia 2014 r. 
modelu system emerytalny nadal będzie 

3 Sygn. akt K 37/97.
4 Por. szerzej wyniki „Przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego, wynikającego z art. 32 ustawy z dnia 25 marca 

2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (DzU z 2011 r., 
nr 75, poz. 398 ze zm.) – Bezpieczeństwo�dzięki�zrównoważeniu” (dalej w skrócie: „Przegląd”), autorstwa Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów, z czerwca 2013 r. (dokonano w nim analizy i oceny pro-
blemów związanych z funkcjonowaniem systemu emerytalnego, w szczególności ustawy o organizacji i funkcjonowa-
niu funduszy emerytalnych z 28.08.1997 r., DzU z 2013 r., poz. 989, cytowanej wyżej) oraz konsultacji społecznych. 
Por. także oceny wyrażone w pracach: J. Jończyk: Nowe�prawo�emerytalne, „Państwo i Prawo” z. 7/1999; U. Kalina-
-Prasznic: Uwagi�o� reformowaniu� systemu�emerytalnego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” nr 8/1997 oraz 
nr 1/1999; P. R. Orszgh, J. E. Stiglitz: Rethinking�Pension�Reform.�Ten�Myths�About�Social�Security�Systems, Wash-
ington D.C. 1999, s. 2 i n.,

5 Por. I. Jędrasik-Jankowska: Pojęcia�i�konstrukcje�prawne�ubezpieczenia�społecznego…, op. cit., s.171; 
R. Gwiazdowski: Emerytalna�katastrofa, Warszawa 2012, s.111 oraz tenże: Tu�i�teraz [w:] „Uwazamrze.pl”, 
nr 1/147, styczeń 2014 r., który podaje, że w 2009 r. wypłacono pierwszą emeryturę z OFE w kwocie 
23,65 zł, po 10 latach członkostwa w OFE.

6 DzU z 2013 r., poz. 1717.
7 DzU z 2009 r., nr 205, poz. 1585 ze zm.
8 30.01.2014 r. Prezydent RP skierował wniosek, w trybie kontroli następczej, do Trybunału Konstytucyj-

nego o zbadanie zgodności z Konstytucją kilku przepisów omawianej w artykule ustawy z 6.12.2013 r., 
w tym dotyczących problemów prezentowanych  w niniejszym artykule.
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się opierał na dotychczasowym trójfila-
rowym systemie i na prywatno-publicz-
nej konstrukcji prawnej II filara. Nie zli-
kwidowano otwartych funduszy emery-
talnych, ale ograniczono ich uprawnienia. 

Projekt ustawy zakłada:
•	przekazanie	51,5%	wartości	aktywów	

netto OFE na subkonto w ZUS;
•	stopniowe	przenoszenie	na	10	lat	przed	

osiągnięciem wieku emerytalnego ak-
tywów ubezpieczonych zgromadzonych 
w OFE do ZUS, przy zastosowaniu tak 
zwanego suwaka bezpieczeństwa, aby 
uniknąć wysokich wahań poziomu eme-
rytury związanych z ryzykiem rynko-
wym;

•	wprowadzenie	dobrowolności	wyboru	
między odprowadzaniem całości skład-
ki emerytalnej do ZUS a pozostaniem 
w OFE; możliwa będzie także zmiana 
decyzji co cztery lata od 2016 r.;

•	powierzenie	ZUS	wypłaty	świadczeń	
emerytalnych ze środków zgromadzo-
nych w OFE; 

•	podwyższenie	składki	przekazywanej	
do OFE z obecnego poziomu 2,8% pod-
staw wymiaru na ubezpieczenie eme-
rytalne do 2,92%;

•	obniżenie	opłaty	od	składek	otrzymywa-
nych przez PTE z 3,5% do 1,75% (PTE 
nie wykonuje już żadnych zadań zwią-
zanych z ich pozyskaniem);

•	zniesienie	minimalnej	wymaganej	stopy	
zwrotu i mechanizmu pokrywania nie-
doboru; 

•	zmianę	polityki	inwestycyjnej	OFE,	
w tym zakaz inwestowania środków 

OFE w skarbowe papiery wartościo-
we i zlikwidowanie nieakcyjnej części 
OFE, przy czym kwoty odpowiadają-
ce ich wartości mają zostać dopisane do 
stanu kont ubezpieczonych, oraz zakaz 
reklamy, wraz z karą za jej naruszenie. 
Zmiany te spowodują, jak się wydaje, 

udoskonalenie obecnego systemu ubez-
pieczenia społecznego, ale zachowują jego 
podstawowe zasady i konstrukcję.

Zadania z zakresu ubezpieczeń spo-
łecznych wykonują podmioty określo-
ne w  usus, do których należy Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, zakłady eme-
rytalne (które nie zostały utworzone) oraz 
płatnicy składek (pracodawcy), a także 
– zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z 13 paź-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych – OFE9.

OFE stanowią również nadal podsta-
wową część systemu ubezpieczeń spo-
łecznych, zbudowanych z części obo-
wiązkowych, publicznych składek na 
ubezpieczenia społeczne.  Aktywa OFE 
finansowane są niemal wyłącznie z danin  
publicznych (tak słusznie zauważył Sąd 
Najwyższy w wyroku z 4 czerwca 2008 r., 
II UK 12/2008).

W art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o finan-
sach publicznych dokonana została kwa-
lifikacja daniny publicznej jako „obo-
wiązek ponoszenia na rzecz państwa 
[…], państwowych funduszy celowych 
oraz innych jednostek sektora finansów 
publicznych”. Konieczne są więc dwa  
warunki: obowiązkowy charakter 
i przekazanie na rzecz jednostki sektora  

9 Cyt. wyżej, przyp. 7.
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finansów publicznych, które w omawia-
nym przypadku zostały spełnione10.

Po wpływie składki ZUS ma obowiązek 
przekazania jej części do OFE, które mają 
obowiązek zarządzania nimi (gromadze-
nia i „lokowania”). Fakt jednak zarządzania 
(dysponowania) nimi nie oznacza przyzna-
nia przez państwo własności tych środków 
ani OFE, ani członkom OFE (por. niżej). 

Jednocześnie wypłacalność świad-
czeń z ubezpieczeń społecznych gwaran-
towana jest, na podstawie zobowiązania 
Konstytucji RP, przez państwo. Państwo 
gwarantuje więc wypłacalność świadczeń 
z ubezpieczeń emerytalnych, opartych nie 
tylko na systemie Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (FUS), lecz także na funkcjo-
nowaniu OFE. ZUS prowadzi Centralny 
Rejestr Członków Otwartych Funduszy 
Emerytalnych, w związku z czym ZUS 
oraz OFE obowiązane są do wzajemnego 
udostępniania danych osobowych osób fi-
gurujących w rejestrze (art. 34 ust. 5 usus). 

 Prawo nakłada obecnie na określone 
grupy osób ubezpieczonych obowiązek za-
warcia umowy z OFE (art. 39 ust. 1 w zw. 
z art. 111 ust. 2 usus). Norma wyrażo-
na w przepisie art. 22 ust. 3 usus zobo-
wiązuje bowiem ZUS do odprowadzania 
pobranej części składki na ubezpieczenie 
emerytalne, wynoszącej 2,92% podstawy  
wymiaru składki do wybranego przez ubez-
pieczonego otwartego funduszu emery-
talnego (dotyczy to także ewentualnych 

wyegzekwowanych odsetek za zwłokę od 
tych składek).

Dobrowolność wyboru między odpro-
wadzaniem całości składki emerytalnej do 
ZUS a pozostaniem w OFE i możliwa zmia-
na decyzji co cztery lata (od 2016 r.) likwi-
duje uprawnienie PTE, tworzące ich pod-
stawowy przywilej. Zmiana ta jest nega-
tywnie przyjęta przez środowisko związane 
z PTE, jako naruszająca prawa nabyte człon-
ków OFE. Wydaje się jednak, że w żadnym 
przypadku swoboda wyboru nie narusza 
zasady ochrony praw nabytych, ani OFE, 
ani ich członków, ani tym bardziej PTE czy 
ZUS. Mechanizmu zarządzania, powierze-
nia lokowania środków nie można bowiem 
traktować jako „praw nabytych”. Wręcz 
przeciwnie, nawet rzeczywiste „prawa na-
byte” – jak uznał Trybunał Konstytucyjny 
w wyroku z 22 czerwca 1999 r., K 5/99 
– nie są niezmienne i istnieje możliwość 
ich modyfikacji (także podobnie orzecze-
nie z 29 stycznia 1992 r., K 15/91). 

Swoboda wyboru jest dodatkową war-
tością proponowanych zmian, zwłaszcza 
w demokratycznym państwie prawa, a po-
nadto, skoro system OFE jest oceniony do-
brze przez jego zwolenników, mogą się one 
nie obawiać, że członkowie przy nich nie 
pozostaną. Przykładem może być tu kapita-
łowy filar systemu emerytalnego na litwie, 
przewidujący dobrowolność uczestnictwa, 
w którym około 80% ubezpieczonych do-
konała wyboru OFE11.

10 Składki na ubezpieczenie społeczne przekazywane do ZUS, według ustawy z 27.08.2009 r. o finansach 
publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 i 938), są daninami publicznymi.

11 Por. szerzej: Zmiany�w�funkcjonowaniu�obowiązkowych�funduszy�emerytalnych�w�krajach�Europy�Środ-
kowo-Wschodniej�w�latach�2009–2013, [w:] Analiza�sytuacji�gospodarczej�w�krajach�Europy�Środkowo-
-Wschodniej, Warszawa, NBP, lipiec 2013 r., s. 46 i n.
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Jednocześnie domyślność wyboru po 
stronie ZUS zwiększa poziom stabilności 
finansowej systemu emerytalnego – za-
równo FUS, jak i OFE. Ograniczyć je może 
w pewnym zakresie możliwość zmiany 
decyzji w trakcie okresu ubezpieczenia. 
Ustawodawca wyszedł naprzeciw ocze-
kiwaniom PTE i ubezpieczonych i złago-
dził jednoznaczną formułę wyboru, ale 
może to jednak oznaczać większą trud-
ność zarządzania środkami ze składek 
oraz dużą zmienność na rynku akcji przy 
wielokrotnym przenoszeniu składki pod 
wpływem bieżących zdarzeń na rynkach 
przez wielu ubezpieczonych. Uprawnienie  
zagwarantowano dopiero od 2016 r., co 
pozwoli na analizę tego rozwiązania praw-
nego i jego skutków oraz jego ewentual-
ną dalszą zmianę. Wprowadzenie dobro-
wolności wyboru między odprowadza-
niem całości składki emerytalnej do ZUS 
a pozostaniem w OFE oraz domyślno-
ści wyboru ZUS jest decyzją regulatora. 
Zmiana przepisów w tym względzie wy-
daje się zasadna.

Podkreśla się również, że: „zakaz rekla-
my w praktyce uniemożliwia konkuren-
cję między OFE, na czym tak zależało rzą-
dowi, oraz narusza zasady wolności go-
spodarczej”12. Zauważyć jednak trzeba, 
że konkurowanie nie powinno opierać się 
na reklamie, tylko na efektywnych, najlep-
szych lokatach w realną gospodarkę i wy-
nikach finansowych poszczególnych OFE. 
Ponadto, źródłem finansowania wydatków 
na reklamy są składki ubezpieczonych, co 

podnosi koszty funkcjonowania systemu 
OFE, więc obciąża ubezpieczonych. 

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1, OFE 
są osobami prawnymi (uzyskują osobo-
wość prawną z chwilą wpisania do re-
jestru funduszy – art. 20 ust. 1 uoffe), 
których przedmiotem działalności jest 
gromadzenie środków pieniężnych, ich  
„lokowanie”, z przeznaczeniem na wy-
płatę członkom funduszu po osiągnięciu 
przez nich wieku emerytalnego i wypła-
ta okresowych emerytur kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z 21 listopa-
da 2008 r. o emeryturach kapitałowych13.

„Organami OFE”, jako osób prawnych, 
są PTE, których zadania obejmują tworze-
nie funduszy (co oznacza obecnie głów-
nie przyjmowanie składek przekazanych 
przez ZUS), zarządzanie nimi, czyli „lo-
kowanie” i pokrywanie kosztów osobo-
wych i rzeczowych oraz reprezentowanie 
w stosunkach z osobami trzecimi (art. 3 
ust. 2 uoffe). OFE powiązane są w rozma-
ity sposób z towarzystwami będącymi ich 
„organami”: siedziba towarzystwa jest sie-
dzibą funduszu, statut funduszu uchwa-
lany jest przez walne zgromadzenie towa-
rzystwa, roczne sprawozdania finansowe 
funduszu zatwierdza towarzystwo w for-
mie uchwały walnego zgromadzenia, nie-
mniej jednak fundusz pozostaje odrębną 
osobą prawną, to znaczy w szczególności 
odrębnym od towarzystwa podmiotem 
praw i obowiązków. 

Ustawodawca w 1997 r. nie przypisał 
wprost własności gromadzonych środków 

12 Opinia Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE) z 29.10.2013 r. do projektu ustawy 
z 6.12.2013 r. (cyt. wyżej).

13 DzU nr 228, poz. 1507 ze zm.
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OFE, nazywając je aktywami (art. 6 ust. 1 
uoffe). Prawa własności OFE w stosunku 
do przekazywanych im środków nie można 
jednak wywodzić z pojęcia aktywów, ani 
pojęcia mienia i innych praw majątkowych 
z art. 44 Kodeksu cywilnego. Aktywa są 
z definicji kontrolowane przez OFE, ale 
nie stanowią ich własności, nawet z punk-
tu widzenia ekonomicznego, a tym bar-
dziej prawnego. Pojęcie to nie jest z wła-
snością tożsame i w rachunkowości ozna-
cza jedynie „kontrolowane przez jednostkę 
zasoby majątkowe o określonej wartości, 
powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, 
które spowodują w przyszłości wpływ do 
jednostki korzyści ekonomicznych” (art. 3 
ust. 1 pkt 12 ustawy z 29 września 1994 r. 
o rachunkowości)14.

Z faktu zatem, iż OFE dysponują środ-
kami, nie wynika ich „prywatna własność” 
w sensie cywilistycznym. Różnica mię-
dzy pojęciem mienia (majątku) i aktywów 
ma charakter funkcjonalny. Pojęcie mie-
nia dotyczy sytuacji prawnej, zaś aktywa 
oznaczają możliwość ujmowania składni-
ków majątkowych i kosztów w księgach 
rachunkowych, a następnie w bilansie dla 
ich wyceny na dzień bilansowy. Aktywa 
znajdują się wyłącznie „pod kontrolą OFE” 
(jako prawo do gromadzenia i lokowania), 
a wynika to z analizy sposobu pozyskania 
składnika majątkowego i leżących u jego 
podstaw form prawnych, umów lub zwy-
czajów handlowych. 

Aktywa OFE stanowią wpłacone składki, 
nabyte za nie lub w związku z nimi prawa 
i pożytki z tych praw (art. 6 ust. 1 uoffe).  

Tylko prawa wynikające z aktywów przy-
sługują członkom OFE. Źródłem finanso-
wania tych aktywów są środki pochodzące 
ze składek, stanowiące daniny publiczne. 
Jeśli przyjąć koncepcję publiczno-praw-
nego charakteru roszczenia OFE wobec 
ZUS o odprowadzenie części składki, któ-
rych przedmiotem są ich aktywa, to sto-
sunki prawne między ZUS i OFE mogą 
mieć charakter cywilnoprawny. 

Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne  
jest formą realizacji zadania publiczne-
go – państwowego. Nawet jeżeli roszcze-
nie o wypłatę miałoby charakter cywil-
noprawny, to środki gromadzone przez 
OFE pochodzą ze środków publicznych 
i służą celowi publicznemu. W art. 216 
ust. 1 Konstytucji RP występuje kategoria 
„środków finansowych na cele publiczne”, 
którymi bez wątpienia są składki na ubez-
pieczenie społeczne. Przepisy Konstytucji 
mają znaczenie kierunkowe, ogólne, kształ-
tują fundamenty ustaw zwykłych.

Osobowość prawna OFE jest jednocze-
śnie równoznaczna ze zdolnością prawną, 
to znaczy statusem podmiotu praw i obo-
wiązków o charakterze cywilnoprawnym. 
Odprowadzana do OFE część składki na 
ubezpieczenie emerytalne nie stanowi wła-
sności ubezpieczonego, co wynika zarów-
no z ubezpieczeniowej konstrukcji prawa 
do emerytury, jak i z przyjęcia założenia, 
że pomimo ustawowego podziału składki 
na część finansowaną przez ubezpieczonego 
i płatnika, składki na ubezpieczenia społecz-
ne są finansowane przez płatnika (tak wyrok 
Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń 

14 DzU z 2013 r., poz. 330 ze zm.
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Społecznych i Spraw Publicznych z 8 kwiet-
nia 2009 r., II UK 346/2008 oraz wyrok 
Sądu Najwyższego, Izba Cywilna z 24 stycz-
nia 2013 r., V CSK 63/2012).

Istota OFE oparta jest na stosunku człon-
kostwa, to znaczy stosunku łączącego 
OFE z osobami fizycznymi, które w try-
bie określonym w uoffe uzyskały człon-
kostwo w funduszu. Słusznie przyjmuje 
się w orzecznictwie (wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z 25 września 
2000 r., II SA 665/2000), że z przepisów 
ustawy o organizacji i funkcjonowaniu fun-
duszy emerytalnych wynika, iż obywa-
tel ma prawo wyboru funduszu emery-
talnego. W tym pojęciu mieści się rów-
nież prawo zmiany funduszu. Podstawą 
członkostwa w funduszu jest wprawdzie 
umowa, oparta na deklaracji zgłoszenia, 
podlegająca jednak (jeśli chodzi o członka) 
regułom ograniczonej swobody kontrakto-
wej – ma ona bowiem charakter przymu-
sowy (art. 81 ust. 1-3 i art. 84 ust. 1 uoffe). 
Przystąpieniu członka do innego OFE to-
warzyszy transfer zgromadzonych na jego 
koncie środków pieniężnych w „starym” 
OFE na konto w „nowym” OFE (art. 119 
uoffe). Przesunięcia środków odbywają 
się jednak tylko w ramach systemu OFE, 
między różnymi OFE. Dla każdego człon-
ka OFE prowadzi rachunek, na który są 
wpłacane składki oraz przekazywane wy-
płaty transferowe (w szczególności z ty-
tułu przeniesienia środków znajdujących 
się na rachunku członka z jednego OFE 
do innego OFE). 

Składki wpłacane do OFE oraz otrzy-
mane wypłaty transferowe są przelicza-
ne na jednostki rozrachunkowe w ten spo-
sób, że całkowita wartość jednostek rozra-
chunkowych jest zawsze równa całkowitej 

wartości aktywów netto OFE, przeliczo-
nych na te jednostki (art. 99 ust. 3 w zw. 
z art. 100 ust. 1a uoffe). 

Jednostki rozrachunkowe pozostające na 
rachunku członka OFE umarzane są w ca-
łości na podstawie decyzji ZUS o usta-
leniu prawa do dożywotniej emerytury 
kapitałowej i jej wysokości. OFE przeka-
zuje wówczas środki zgromadzone na ra-
chunku członka na rachunek wskazany 
przez ZUS. W przypadku śmierci człon-
ka OFE, środki zgromadzone na jego ra-
chunku są wykorzystywane zgodnie z uoffe 
(art. 131), przekazywane osobom wska-
zanym przez zmarłego (art. 82 ust. 1 lub 
1a), a w przypadku ich braku wchodzą 
w skład spadku (art. 132 ust. 1). Poza roz-
porządzeniem na wypadek śmierci, czło-
nek OFE nie może rozporządzać środka-
mi zgromadzonymi na swoim rachunku. 
Jak z tego wynika, uprawnienia członka 
nie dotyczą w żadnym przypadku akty-
wów OFE ani poszczególnych składników 
tych aktywów. Istota jego uprawnień po-
lega na posiadaniu rachunku, na którym 
gromadzone są określone środki pienięż-
ne przeliczane na jednostki uczestnictwa. 
Środki te będą stanowić podstawę usta-
lenia wysokości i wypłaty emerytury ka-
pitałowej w przyszłości. 

Przepis art. 14 ustawy, w związku z okre-
śleniem zasad wypłaty emerytur ze środ-
ków zgromadzonych w OFE, nakłada na 
OFE obowiązek umorzenia 51,5% jedno-
stek rozrachunkowych zapisanych na ra-
chunku każdego członka OFE i „przeka-
zania do ZUS” określonych aktywów (naj-
pierw obligacji Skarbu Państwa i bonów 
skarbowych), aż do osiągnięcia 51,5% 
wartości aktywów netto, według stanu 
na 31 stycznia 2014 r. 
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W dniu 3 lutego 2014  r. OFE umorzyły 
i przekazały do ZUS aktywa odpowiadają-
ce 51,5% wartości aktywów netto OFE na 
oznaczoną, wcześniejszą o trzy dni datę. 
Wartość ta nie zniknęła, „przeszła” tylko 
do innego podmiotu zarządzającego jako 
prawo do emerytury. ZUS ewidencjonował 
je na subkontach ubezpieczonych. Od ZUS 
aktywa w formie obligacji i bonów skarbo-
wych nabył Skarb Państwa, reprezentowa-
ny przez Ministra Finansów, właśnie w za-
mian za zobowiązanie gwarantujące wypła-
tę ubezpieczonemu dożywotnich świad-
czeń emerytalnych z ZUS. Odpowiadają 
one zewidencjonowanej na jego subkoncie 
zwaloryzowanej wartości tych aktywów. 
Jednocześnie ZUS przekazał do Funduszu 
Rezerwy Demograficznej (FRD) inne ak-
tywa – w tym odpowiadające obligacjom 
Banku Gospodarstwa Krajowego, innym 
papierom wartościowym opiewającym na 
świadczenia pieniężne, gwarantowane lub 
poręczane przez Skarb Państwa środki pie-
niężne, bankowe papiery wartościowe, ob-
ligacje i inne papiery wartościowe emito-
wane przez jednostki samorządu teryto-
rialnego. Procedura ta jest zgodna z pra-
wem i nie narusza podstawowych zasad 
i praw konstytucyjnych.

W dniu „przekazania” OFE umorzyły 
jednostki rozrachunkowe zapisane na ra-
chunku każdego członka. Przekazywane 
są więc nie aktywa, lecz uprawnienia 
członka wyrażone w jednostkach roz-
rachunkowych. Skutkiem prawnym 

objętym proponowaną normą nie może 
być więc niewątpliwie wywłaszczenie 
OFE w konstytucyjnym rozumieniu tego 
pojęcia. Zarówno doktryna, jak i orzecz-
nictwo Trybunału Konstytucyjnego oraz 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 
przyjmują wprawdzie szerokie rozumie-
nie tego pojęcia jako ograniczenia bądź po-
zbawienia przysługującego (jednak tylko 
podmiotowi prawa prywatnego) prawa 
przez władzę publiczną. Nie ulega wąt-
pliwości, co zauważono wyżej, że prawa 
przysługujące OFE w stosunku do akty-
wów, które podlegają obowiązkowi „prze-
kazania”, mają inny, szczególny, publicz-
no-prawny charakter i nie są uprawnienia-
mi związanymi z własnością „wypracowa-
nych” aktywów przez OFE/PTE. Istotą 
własności jest bowiem to, że: „wyraża naj-
szerszy zakres treściowy stosunku pod-
miotu do dóbr mu przypisanych”15, czyli 
prawo korzystania z rzeczy, w szczególno-
ści pobierania z niej pożytków i innych do-
chodów oraz prawo rozporządzania (ius 
disponendi) rzeczą na zasadzie wyłączno-
ści, w tym uprawnienie do wyzbycia się 
własności rzeczy oraz do jej obciążenia. 

Dlatego też nieuzasadniony wydaje się 
zarzut (pojawiający się w wypowiedziach 
przedstawicieli PTE) zarówno wywłasz-
czenia OFE, jak i (lub) członków OFE, 
w rozumieniu Konstytucji RP16. Nawet 
gdyby uznać za możliwe, że występuje 
w tym przypadku wywłaszczenie, chociaż 
nie nastąpiła ingerencja w czyjekolwiek 

15 A. Stelmachowski: System�prawa�prywatnego [w:] Prawo�rzeczowe,�praca zbior. pod red. T. Dybowskiego, 
Warszawa 2007, s. 223 i n.; por. także wyrok TK z 16.10.2007 r., syg. akt K 28/06, OTK 104/9/A/2007. 

16 Kwestia zarzutu wywłaszczenia OFE podniesiona została także w piśmie (liście otwartym) grupy prawni-
ków, skierowanym do rządu 5.12.2013 r., <www. Parkiet.com. pl>.
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prawo własności, naruszająca art. 31 ust. 3 
i art. 64 ust. 3 Konstytucji RP, należy zwró-
cić uwagę na niektóre okoliczności, które 
powinny być w takiej ocenie uwzględnione. 
Wywłaszczenie dopuszczalne jest bowiem 
tylko w razie spełnienia dwóch przesła-
nek: istnienia publicznego celu wywłasz-
czenia oraz dokonania wywłaszczenia za 
słusznym odszkodowaniem (art. 21 ust. 2 
Konstytucji RP). 

Pierwszą z tych okoliczności jest status 
OFE jako składowej części systemu ubez-
pieczeń społecznych (por. uwagi powy-
żej). Zarówno doktryna, jak i judykatura, 
zwracają uwagę na złożony charakter praw-
ny stosunków ubezpieczenia społecznego, 
których cechą jest istnienie więzi praw-
nych pomiędzy ubezpieczonym a ZUS, 
otwartymi funduszami emerytalnymi oraz 
płatnikami składek. Słusznie wyodręb-
nia się stosunki ubezpieczenia (pomiędzy 
ubezpieczonym a ZUS), stosunki ubez-
pieczające (pomiędzy płatnikiem a ZUS),  
stosunki członkostwa (pomiędzy ubezpie-
czonym a OFE), stosunki prawne pomię-
dzy ZUS a OFE. Całość tych stosunków 
składa się na niejednolity kompleks praw-
ny, obejmowany wspólną nazwą – stosunek 
ubezpieczenia społecznego (por. szerzej  
rozważania zawarte w uchwale składu 
siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, Izba 
Cywilna, z 5 kwietnia 2006 r., III CZP 
121/2005). 

Charakter prawny tego stosunku może 
być postrzegany niejednolicie. Ma on cha-
rakter administracyjnoprawny, za czym 
przemawia ustanowiony przez państwo 
przymus ubezpieczeniowy, realizowany 
przez wyposażenie instytucji ubezpiecze-
niowych w imperium, polegające na wystę-
powaniu z pozycji władczej wobec innych 

podmiotów objętych normami ubezpie-
czeniowymi. Oświadczenia woli ubezpie-
czyciela nie są oświadczeniami woli rów-
norzędnego partnera, lecz mają charakter  
jednostronnych, władczych decyzji. 
Stosunek ubezpieczenia społecznego ma 
też charakter zobowiązaniowy, ale o jego 
cywilnoprawnym charakterze nie świad-
czy równorzędna sytuacja stron. Wyrazem 
jej jest prawo do świadczeń ubezpieczenio-
wych, powstające jednak wyłącznie z mocy 
prawa, oraz deklaratoryjny charakter de-
cyzji ubezpieczeniowej. Możliwe jest więc 
twierdzenie o mieszanym charakterze sto-
sunku ubezpieczenia społecznego, w któ-
rym niektóre z jego elementów są bliższe 
stosunkom administracyjnym (stosunek 
ubezpieczenia między ZUS a ubezpieczo-
nym, stosunek ubezpieczający między ZUS 
a płatnikiem), a inne – bliższe stosunkom 
cywilnoprawnym (stosunek między ZUS 
a funduszem). Nie ulega jednak wątpliwo-
ści, że publiczny charakter systemu ubez-
pieczeń społecznych oraz administracyj-
noprawne elementy stosunku ubezpie-
czenia społecznego dominują, a więc  
powinny one stanowić punkt wyjścia ana-
lizy istnienia publicznego celu wywłasz-
czenia OFE na rzecz ZUS.

Można założyć, że umorzenie wynika-
jące z art. 14 Ustawy mogło hipotetycz-
nie uderzyć w interes członków. W związ-
ku z tym, gdyby tak rzeczywiście było, to 
uzasadniony wydaje się pogląd, że słuszne 
odszkodowanie, o którym mowa w art. 21 
ust. 2 Konstytucji RP, w niektórych sy-
tuacjach powinno dotyczyć nie tyle sa-
mych OFE, ile raczej ich członków. Analiza 
pojęcia słusznego odszkodowania powin-
na uwzględniać porównanie zasad walo-
ryzacji subkonta w ZUS i ustawowych 
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mechanizmów wyznaczania efektywno-
ści lokowania środków OFE przez PTE. 
Takie porównanie wydaje się jednak trud-
ne, jeśli nie niemożliwe, ze względu na 
odmienny rodzaj ryzyka towarzyszące-
go obu rodzajom ubezpieczenia (w OFE 
i w ZUS) oraz z jednej strony – możliwo-
ści poniesienia strat przy inwestowaniu na 
rynku kapitałowym przez PTE (co wystą-
piło w praktyce), a z drugiej strony – sta-
bilności reguł wzmocnionych gwarancją  
państwa i odpowiadającemu mu bezpie-
czeństwu ubezpieczonych w systemie re-
partycyjnym (na subkoncie ZUS). Ochrona 
państwa i wynikające z tego bezpieczeń-
stwo ma wyjątkową wartość, a wywłasz-
czenie z tego prawa przecież nie może 
mieć miejsca. 

Stąd wydaje się, że rozważania na temat 
wywłaszczenia i kontekst „słusznego od-
szkodowania” z Konstytucji RP nie może 
mieć tu zastosowania, pomijając wątek wy-
właszczenia mienia publicznego (skład-
ka po wpłacie zamienia się w prawo do 
emerytury w obu filarach). Są to niepo-
równywalne cechy obu systemów – fila-
rów, których wycena w aspekcie „słusz-
nego odszkodowania” wydaje się zresztą 
niemożliwa. 

Przyjęta w ustawie z 6 grudnia 2013 r. re-
gulacja umożliwia więc uznanie, iż ewentu-
alne „słuszne odszkodowanie” w przypad-
ku uznania „przekazania do ZUS” oznacza 
ustawowe zobowiązanie, wsparte powagą 
Konstytucji RP (oraz politycznym zobo-
wiązaniem), gwarantujące ubezpieczone-
mu wypłatę z FUS świadczeń emerytal-
nych, odpowiadających zewidencjonowa-
nej na jego subkoncie prowadzonym przez 
ZUS zwaloryzowanej wartości aktywów 
(art. 14 ust. 9 uoffe). Przekazywane nie 

są bowiem aktywa, a uprawnienia człon-
ka, wyrażone w jednostkach rozrachun-
kowych. Wywłaszczenie w trybie art. 21 
ust. 2 Konstytucji RP nie może mieć w tym 
przypadku zastosowania. Tym bardziej nie 
występuje tu instytucja „słusznego od-
szkodowania” w rozumieniu przepisów 
konstytucyjnych. 

W obecnie obowiązującym systemie 
emerytalnym rolą OFE/PTE jest loko-
wanie aktywów, zgodnie z art. 139 uoffe. 
Artykuł 141 wymienia enumeratywnie 
rodzaje tych lokat. Katalog ten, mający 
charakter zamknięty, zostaje ograniczony 
w Ustawie. Za nadmierne przede wszyst-
kim uprzywilejowanie ustawodawca uznał 
dotychczasowy, określony jako „jałowy”, 
mechanizm lokowania przez OFE/PTE 
w papiery skarbowe, obciążający nadmier-
nie budżet państwa, a z drugiej strony eli-
minujący ryzyko i odpowiedzialność po 
stronie PTE. Przy takich warunkach in-
westowania, ograniczających całkowicie 
ryzyko inwestowania środków, nie ma po-
nadto znaczącego podniesienia wysoko-
ści emerytury.

Zmiany w systemie emerytalnym do-
konywane od 31 stycznia 2014 r. wpły-
nęły w szczególności na funkcjonowanie 
rynku OFE. Są to zmiany daleko idące, 
nie powodują jednak fundamentalnych 
przeobrażeń tego systemu. Takim rady-
kalnym działaniem byłoby, na przykład, 
przeniesienie OFE do zarządzania w ZUS 
lub do utworzonych odrębnych podmiotów 
publicznych zarządzających funduszami  
OFE (np. w formie agencji wykonawczej). 
Jeszcze dalej idącym przekształceniem 
systemowym byłby model oparty na tak 
zwanym planie Beveridge’a, stosowany 
powszechnie w państwach zachodnich, 
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powodujący wygaszenie obecnej kapita-
łowej części systemu na wzór węgierski 
lub zmiana modelu II filara na klasycz-
ny, dodatkowy system pracowniczy (por. 
wyżej). Wydaje się jednak, że tego rodzaju 
dalej idące przekształcenie (sensu largo) 
mogłoby być wprowadzone w przyszło-
ści jako model docelowy. Koncepcja kla-
sycznego, trójfilarowego, pozwalającego na 
dywersyfikację ryzyka, wynikającą z ist-
nienia kilku źródeł pochodzenia środków 
na emeryturę, a zarazem prostego syste-
mu emerytalnego, byłaby bezpieczniej-
sza niż dotychczasowa z prawnego punk-
tu widzenia. 

Skutki ekonomiczne  
zmian prawnych  
Zmiany w systemie OFE, dokonywane 
stopniowo od 31 stycznia br., mają przy-
czynić się do zwiększenia bezpieczeństwa 
ekonomicznego systemu emerytalnego 
oraz do obniżenia poziomu deficytu i długu 
publicznego. Dotychczasowy obowiązek 
inwestowania OFE w skarbowe papiery 
wartościowe (dalej: „SPW”), oznaczał, że 
OFE były stałym nabywcą tych aktywów 
i mogły oddziaływać stabilizująco na kra-
jowy rynek finansowy. Wpływ ten mógł 
mieć szczególne znaczenie w sytuacji wy-
stępowania napięć na rynkach globalnych, 
powodujących wycofanie grup inwestorów, 
w szczególności zagranicznych, i wzrost 
rentowności obligacji skarbowych. Jednak 
ten pozytywny wpływ w praktyce oka-
zał się ograniczony. W 2008 r., przy wy-
cofywaniu się inwestorów zagranicznych 

w pierwszej fazie kryzysu, OFE odkupi-
ły tylko 15% SPW sprzedawanych przez 
inwestorów. 

W Ustawie zobowiązano OFE do prze-
kazania 51,5% wartości nieakcyjnych ak-
tywów netto OFE na subkonto w ZUS, 
w celu ich umorzenia. W związku z ogra-
niczeniem płynności na rynku długu anali-
tycy finansowi zwracali uwagę na możliwe  
ryzyko wynikające ze zmian w systemie 
OFE, w tym skokowy wzrost zaangażo-
wania nierezydentów oraz brak OFE jako 
stabilizatora sytuacji17.

W wyniku transferu obligacji z OFE 
do ZUS rzeczywiście udział inwestorów 
zagranicznych w złotowym rynkowym 
długu, w statystycznym ujęciu, wzrósł 
z 34% na koniec 2013 r. do 41%, a udział 
długu zagranicznego w zadłużeniu Skarbu 
Państwa – z 30% do 37% (w tym przypad-
ku wpływ na wzrost miało także osłabie-
nie złotego i emisje na rynki zagraniczne 
z początku roku). Obawy o uzależnienie 
od zachowania nierezydentów finansują-
cych potrzeby pożyczkowe sektora finan-
sów publicznych okazały się jednak nad-
mierne. Już bowiem pierwsza aukcja ob-
ligacji 6 lutego bieżącego roku, w której 
nie mogły wziąć udziału OFE, pokazała, 
że ryzyko to nie stanowi istotnego zagro-
żenia. W wyniku przekazania aktywów 
obligacji skarbowych zmienność rynko-
wa nie była nadmierna. W dużym stopniu 
wywołana była ponadto wcześniejszymi 
zawirowaniami na światowych rynkach 
finansowych, w szczególności przecena-
mi walut rynków wschodzących (EM) 

17 Wyprzedaż�aktywów�krajów�emerging�markets�w�okresie�od�31�grudnia�2013�do�30�stycznia�2014�r., ma-
teriał NBP, 4.02.2014 r., niepubl.



144 KONTROlA PAńSTWOWA – 144 –

państwo i społeczeństwo   elżbieta chojna-Duch

i wyprzedażą aktywów tych krajów w wy-
niku ograniczenia przez FED programu 
luzowania ilościowego (QE3) w Stanach 
Zjednoczonych i zmniejszenia przyrostu 
globalnej nadpłynności w styczniu. Skala 
zmian na rynku walutowym była równa 
średniej obserwowanej dla krajów EM, 
natomiast na rynku obligacji wyższa, na 
rynku zaś CDS (ang. credit-default swaps) 
istotnie niższa (brak wzrostu ryzyka kre-
dytowego). Krajowy rynek długu i złotego 
był mniej wrażliwy na zmiany nastrojów 
inwestorów na rynkach globalnych i nie-
obecność na nim OFE ze względu na bar-
dzo dobrą sytuację fundamentalną Polski 
(ożywienie gospodarcze, wysoki stopień 
prefinansowania potrzeb pożyczkowych, 
relacja zadłużenia krótkoterminowego do 
rezerw, zmniejszenie deficytu sektora fi-
nansów publicznych).

Po rezygnacji z tej formy lokowania OFE 
minister finansów będzie mógł także wy-
korzystywać inne dostępne instrumenty 
stabilizujące, możliwe do zastosowania 
zwłaszcza w przypadku wystąpienia krót-
kotrwałych szoków czy napięć. W szcze-
gólności może to być: emisja bonów skar-
bowych – SPW o krótkiej zapadalności, 
skorzystanie z Flexible Credit Line MFW, 
przejściowe finansowanie potrzeb pożycz-
kowych na przykład środkami unijnymi, 
pozyskanie dodatkowych kredytów z mię-
dzynarodowych instytucji finansowych, na 
przykład z Banku Światowego, zwiększenie 
zarządzania płynnością podmiotów sekto-
ra finansów publicznych, wykorzystanie 

środków finansowych uwolnionych z lokat 
bankowych ze względu na niskie oprocen-
towanie – w formie obligacji detalicznych. 
W dłuższej perspektywie jednak o pozio-
mie rentowności i stabilności SPW decy-
dują zawsze czynniki fundamentalne18.

Zarządzanie przez OFE/PTE otrzyma-
nymi publicznymi środkami finansowymi, 
przy niskim elemencie przedsiębiorczości 
i niewielkim stosunkowo wkładzie własnym 
(kapitale własnym), a jednocześnie dużej 
samodzielności w procesie inwestowania, 
bez ponoszenia odpowiedzialności za nie-
trafne decyzje inwestycyjne, oraz przy wy-
sokich opłatach za zarządzanie i premiach 
niezależnych od osiągniętych rentowności, 
zawsze łączy się ze zwiększonym ryzykiem 
i możliwością strat (np. straty łączne po-
niesione zostały przez OFE w 2008 r. na 
sumę ponad 20 mld  zł oraz w 2011 r. w wy-
sokości 11 mld  zł – por. dane cyt. wyżej 
„Przeglądu”). Ryzyko może się zwiększać 
w sytuacjach kryzysu finansowego. Właśnie 
ze względu na ryzyko rynkowe, które może 
obarczyć ubezpieczonego w systemie OFE, 
Eurostat spowodował wyłączenie II filara 
z sektora publicznego. W Polsce, podobnie 
jak w wielu krajach, w których wprowadza-
no obowiązkowe systemy kapitałowe, oka-
zało się przy tym, że systemy te są w jed-
nakowym stopniu wrażliwe na czynniki 
makroekonomiczne i polityczne. Aktywa 
pochodzą ze składek krajowych „prze-
kazanych” przez ZUS i przeliczonych na 
jednostki rozrachunkowe. Wówczas sta-
nowią podstawę nabycia przez członków 

18 Por. szerzej: D. Bellas, M. G. Papaioannou, I. Petrova: Determinants�of�Emerging�Market�Sovereign�Bond�
Spreads:�Fundamentals�vs�Financial�Stress, IMF Working Paper 2010 (WP/10/2810).
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cząstkowych praw do emerytur w przy-
szłości. Zapis na waloryzowanym korzyst-
nie subkoncie w ZUS, jak i prawa z obliga-
cji, stanowią ten sam rodzaj zobowiązania 
państwa wobec emeryta, z tym że w ZUS 
są one bezpieczniejsze, bo wsparte zosta-
ją gwarancją państwa zachowania realnej 
wartości wpłaconych składek, minimalizu-
jącą ryzyko. W II filarze nie ma ustalonego 
z góry wskaźnika waloryzacji, zaś kapitał 
jest powiększany o zyski (lub pomniejsza-
ny o straty) z inwestycji. Zwiększonej eks-
pozycji na ryzyko demograficzne po stro-
nie państwa towarzyszy zatem ryzyko sys-
temowe tkwiące w II filarze.

Stopa zwrotu w OFE ponadto jest niż-
sza niż stopa zwrotu na kontach emerytal-
nych w ZUS i dużo niższa niż na subkontach 
w ZUS. Nie daje więc wysokiego prawdopo-
dobieństwa istotnego podwyższenia świad-
czeń emerytalnych, jak wynika z „Informacji 
Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach 
obowiązywania ustawy z 25 marca 2011 r. 
o zmianie niektórych ustaw związanych 
z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń 
społecznych”19: „W latach 2000–2012 stopy 
zwrotu uzyskiwane przez fundusze były zróż-
nicowane. […]. W ostatnich latach stopy 
zwrotu funduszy podlegały dużym waha-
niom i osiągały wartości od minus 17,9% do 
22,7% w skali roku. W 2008 r. […] średnia 
stopa zwrotu osiągnęła wartość ujemną i spa-
dła do minus 14,3%. W ciągu dwóch następ-
nych lat średnie stopy zwrotu osiągały war-
tości dodatnie, by w 2011 r. znów osiągnąć 
wartość ujemną minus 4,6%”. Inwestowanie 

OFE na giełdzie okazuje się więc korzyst-
ne tylko w sytuacji dobrej koniunktury na 
giełdzie. W razie kryzysu pojawiają się stra-
ty. Dlatego też nie jest możliwe a priori po-
równanie zasad waloryzacji subkonta w ZUS 
i ustawowych mechanizmów wyznaczania 
efektywności lokowania środków przez OFE 
(na przyszłość). 

System OFE jest ponadto zbyt kosz-
towny dla polskich finansów publicznych. 
Prowadzi, przez zmniejszenie wpływów 
sektora finansów publicznych o istotną 
część danin publicznych, do rosnącego za-
dłużenia państwa, a więc do jego desta-
bilizacji. Daniny te bowiem, przekazane 
OFE, to swego rodzaju dotacje państwa, 
które następnie państwo pożycza od OFE, 
płacąc dodatkową premię w postaci od-
setek lub dyskonta na rzecz OFE, a więc 
ponosząc koszty obsługi długu. 

Rezygnacja państwa z części składki eme-
rytalnej na rzecz OFE/PTE stworzyła zara-
zem lukę w finansowaniu bieżących eme-
rytur z FUS i konieczność jej refundowania 
przez Skarb Państwa w formie dotacji bu-
dżetowej lub pożyczki, a więc emisji długu 
publicznego. Według „Strategii zarządzania 
długiem sektora finansów publicznych w la-
tach 2014–2017” (Ministerstwo Finansów, 
wrzesień 2013 r.), zadłużenie Skarbu Państwa 
z tytułu potrzeb pożyczkowych związanych 
z utworzeniem i funkcjonowaniem OFE wy-
niosło na koniec 2012 r. 279,4 mld  zł, co  
stanowiło 17,5% PKB.

Dodatkowo, PTE, działające w imie-
niu OFE, udzielające tej pożyczki, oraz 

19 DzU z 2011 r., nr 75, poz. 398, ze zm. wraz z propozycjami zmian. Informacja z 19.09.2013 r., Warszawa, 
Sejm, druk nr 1735, s. 16.



146 KONTROlA PAńSTWOWA – 146 –

państwo i społeczeństwo   elżbieta chojna-Duch

instytucje obudowujące system i pośredni-
czące, pobierając nadal wysokie opłaty za 
pośrednictwo, zarządzanie i wejście ubez-
pieczonych do systemu (czyli za wpłacane 
w przyszłości składki) oraz premie, podra-
żają system. Mimo ograniczenia wysoko-
ści opłat od składek otrzymywanych przez 
PTE w 2004 r. (które uprzednio wynosiły 
nawet 10%) i eliminacji kosztów akwizy-
cji oraz redukcji składki w 2011 r., kosz-
ty te wartościowo niewiele się obniżyły 
w skali rocznej. Większość PTE pobiera 
przy tym ciągle opłaty na maksymalnym 
dopuszczalnym przez ustawę poziomie 
(3,5% od wysokości przekazanych skła-
dek). Do 2012 r. łączna kwota obciążeń 
z tytułu wynagrodzeń PTE, opłat za zarzą-
dzanie, premii itd. – wyniosła 17,4 mld zł, 
co stanowiło 1,55% PKB. 

W porównaniu do wielkości łącznego kapi-
tału zakładowego PTE i ponoszonych przez 
nie rzeczywistych kosztów, przy braku ry-
zyka strat własnych środków, a nawet moż-
liwości premii przy stratach OFE, tak po-
ważne kwoty oddanych w kosztowne za-
rządzanie publicznych środków, powodu-
jące zarazem wysokie obciążenia systemu 
ubezpieczenia społecznego, czyli systemu 
finansowego państwa, a także ubezpieczo-
nych, są nieproporcjonalne i nieuzasadnione. 

Zmiana systemu OFE przyczyni się do 
obniżenia poziomu długu publicznego i de-
ficytu sektora instytucji rządowych i samo-
rządowych oraz potrzeb pożyczkowych bu-
dżetu państwa. Skala tych obniżek zależy 
od przyjętej metody statystycznej – sposo-
bu obliczeń. Według zaś systemu ESA’95,  

zmniejszy się ponadto wysokość potrzeb 
pożyczkowych budżetu państwa już 
w 2014 r., zarówno w ujęciu netto (niż-
szy deficyt i niższa pożyczka dla FUS), 
jak i brutto (zmniejszająca aktywa OFE 
likwidacja części nieakcyjnej). Przyjęto, 
że przekazanie do ZUS aktywów ubez-
pieczonych w wieku zbliżonym do eme-
rytalnego nastąpi etapowo od I kwartału 
2014 r., jako „suwak bezpieczeństwa”, aby 
uniknąć wysokich wahań poziomu emery-
tury związanych z ryzykiem rynkowym. 

Przy założeniu, że nastąpi przekazanie ak-
tywów osób występujących z II filara i w ra-
mach „suwaka bezpieczeństwa”, a ponad-
to, że około 50% ubezpieczonych wystąpi 
z OFE i przejdzie do ZUS, relacja państwo-
wego długu publicznego obniży się skokowo 
o 7,3 punktów procentowych, zaś sektora 
general government o 8,8 punktów procen-
towych – według metody krajowej. Nastąpi 
to przy umorzeniu skarbowych papierów 
wartościowych, konsolidacji obligacji komu-
nalnych i obligacji infrastrukturalnych KFD 
(w systemie ESA). Po umorzeniu obligacji 
skarbowych wielkość długu publicznego ob-
niżyła się do poziomu 47,1% PKB, co będzie 
plasować Polskę w dziesiątce państw o naj-
niższym współczynniku zadłużenia w Unii 
Europejskiej. Gdyby zaś nie uwzględniać 
zmian, dług wzrósłby do wysokości ponad 
55%, przekraczając w 2014 r. próg ostrożno-
ściowy 55%. W ujęciu ESA’95, dług sektora 
general government spadnie do 49,6% PKB. 
Inny system obliczania w rachunkach naro-
dowych przewiduje od końca 2017 r. (lub do-
browolnie w 2014 r.) standard ESA 201020. 

20 ESA�2010�Transmission�Calendar, wraz z Manual�on�Government�Deficit�and�Debt, 2013 Eurostat oraz 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 549/2013 z 21.05.2013 r. 
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Zmiany w systemie emerytalnym spo-
wodują równocześnie zmniejszenie kosz-
tów obsługi długu i ubytek składek w FUS.

Rozpoczęty w 2011 r. w Polsce proces 
konsolidacji fiskalnej jest prowadzony 
nadal. Spowodował on ograniczenie de-
ficytu sektora instytucji rządowych i samo-
rządowych z 7,8% PKB w 2010 r. do 3,9% 
PKB w 2012 r., pomimo że w tym roku 
obniżanie deficytu było utrudnione przez 
zmniejszenie wpływów podatkowych do 
budżetów publicznych. W 2013 r. działa-
nia ograniczające wydatki publiczne oraz 
zwiększające dochody były kontynuowa-
ne, jednak na mniejszą skalę niż w dwóch 
poprzednich latach. Na skutek spowolnie-
nia gospodarczego i działania automatycz-
nych stabilizatorów koniunktury, nomi-
nalny deficyt sektora w 2013 r. wzrósł do 
poziomu przewidzianego w jesiennej no-
tyfikacji fiskalnej (4,8% PKB) lub nawet 
nieco niższego21.

W 2014 r., w efekcie wejścia w życie 
omawianych zmian, zostanie odnotowa-
na, w ujęciu ESA’95, nadwyżka sektora 
instytucji rządowych i samorządowych 
w wysokości 5,3% PKB (według IE NBP). 
Minister Finansów, w „Informacji o dzia-
łaniach podjętych przez Polskę w celu re-
alizacji rekomendacji Rady z art. 126.7 
TFUE”, z 21 czerwca 2013 r. (opubliko-
wanej 21 października 2013 r.), prognozuje 
zaś osiągnięcie nadwyżki sektora w 2014 r. 
w wysokości 4,5% PKB, z 13 lutego – we-
dług Ministerstwa Finansów – 4,6%). 
W ujęciu ESA 2010, wynik finansowy 

sektora byłby ujemny, choć wpływ zmian 
w funkcjonowaniu OFE ma być pozytyw-
ny; jednak standard ten nie miałby jeszcze 
w 2014 r. mocy obowiązującej. Pozytywny 
efekt umorzenia obligacji na koszty obsłu-
gi zadłużenia i potrzeby pożyczkowe bę-
dzie się powiększał – w 2015 r. wyniesie 
odpowiednio 6 mld  zł i 18 mld  zł. 

Wpływ zmian w systemie OFE na po-
prawę wyniku finansów publicznych ma 
wynieść 9,4%. Będą one wynikiem przede 
wszystkim likwidacji nieakcyjnej części 
portfela OFE od 3 lutego 2014 r. (51,5% 
swoich aktywów). 

Zmiany w systemie emerytalnym przy-
czynią się także do obniżenia bieżących 
potrzeb pożyczkowych. Wyniosą one 
w 2014 r. 9,3% PKB i będą niższe niż w in-
nych krajach regionu, a także znacznie niż-
sze od średniej dla krajów wysoko rozwi-
niętych22.

Łączna wartość przekazanych przez OFE 
aktywów to wprawdzie efekt jednorazowy, 
mający jednak istotny pozytywny wpływ 
na finanse publiczne w 2014 r. i 2015 r. 
– 8,5% przyrost PKB, niższe będą również 
koszty obsługi długu publicznego (o 0,4% 
PKB), a kwota środków przekazanych przez 
OFE w ramach „suwaka bezpieczeństwa” 
to 0,3% przyrost PKB. Skala wpływu na 
finanse publiczne i wzrost PKB będą za-
leżeć od skłonności ubezpieczonych do 
pozostania w OFE. Wyższe wpływy ze 
składki emerytalnej, w związku z wybo-
rem od lipca 2014 r. systemu I filara, może 
spowodować wzrost o 0,2% PKB. 

21 Komunikat PAP Biznes z 13 lutego 2014 r. – wypowiedź ministra finansów.
22 Por. szerzej: dane MFW, International Monetary Fund, “Fiscal Monitor” October 2013, Taxing�Times, 

podane za IE NBP, projekt opinii RPP do ustawy budżetowej za 2014 r., listopad 2013 r.
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Potrzeby pożyczkowe w ujęciu netto będą 
niższe, ponieważ luka finansowa w FUS ule-
gnie zmniejszeniu w efekcie rezygnacji czę-
ści ubezpieczonych z OFE oraz przekazy-
wania do FUS aktywów osób w wieku bli-
skim emerytalnego. Ponadto, w najbliższych 
latach, zmniejszą się potrzeby pożyczkowe 
brutto, gdyż umorzenie obligacji znajdują-
cych się w portfelach OFE będzie oznacza-
ło niższą kwotę obligacji przypadających 
do wykupu. Stwarza to korzystne warun-
ki dla finansowania potrzeb pożyczkowych 
w perspektywie przyszłego roku, co może 
być o tyle istotne, że w okresie tym może 
następować dalszy proces stopniowego wy-
cofywania się FED z programu luzowania  
ilościowego. Natomiast w dłuższej perspek-
tywie wpływ zmian w systemie emery-
talnym na finansowanie potrzeb pożycz-
kowych zależeć będzie przede wszystkim 
od sposobu wykorzystania obszaru swo-
body kształtowania polityki fiskalnej po-
wstałego w efekcie ograniczenia kapitało-
wego filara emerytalnego. Jeśli zostanie 
to wykorzystane do zwiększenia wydat-
ków publicznych lub sfinansowania obniżek  
podatków, poprawa salda finansów publicz-
nych będzie przejściowa. W sytuacji wyłą-
czenia OFE z rynku skarbowych papierów 

wartościowych będzie to skutkowało więk-
szym uzależnieniem finansowania potrzeb 
pożyczkowych od inwestorów zagranicz-
nych, z czym wiąże się ryzyko większej 
zmienności na tym rynku. Pierwsze jednak 
wyniki aukcji SPW, o czym wspomniano 
wyżej, okazały się dobre. Ponadto, w takim 
scenariuszu istnieje ryzyko powrotu relacji 
państwowego długu publicznego do PKB 
do poziomów bliskich progom ostrożno-
ściowym, przy czym w przyszłości nie bę-
dzie już możliwości przejęcia z OFE skar-
bowych papierów wartościowych w celu 
oddalenia tego ryzyka. Drugą możliwo-
ścią wykorzystania powstałego pola ma-
newru jest obniżenie deficytu budżeto-
wego i utrzymanie go na niskim poziomie 
za pomocą stabilizującej reguły wydatko-
wej. Wówczas dług publiczny uległby ob-
niżeniu do poziomu około 40% PKB, zaś 
finansowanie potrzeb pożyczkowych od-
bywałoby się w bezpiecznych warunkach. 

prof. dr hab. elżBieta chojna-Duch,
Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego,
członek Rady Polityki Pieniężnej

Artykuł złożony w redakcji 14.02.2014 r. wyraża osobiste poglądy autorki.


