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PROBLEMATYKA SKŁADKI W II FILARZE 
UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

1. Uwagi wstępne

Przedmiotem niniejszego opracowania są zagadnienia teoretyczne i eko-
nomiczne składki emerytalnej, należącej do wyodrębnionej prywatnej części 
ubezpieczenia emerytalnego. Składka należy bowiem do podstawowych 
elementów systemu finansowego ubezpieczeń społecznych (a w szerszej per-
spektywie również finansów publicznych), stanowiąc jeden z ważniejszych 
problemów badawczych o interdyscyplinarnym charakterze. Problematyka 
składki leży bowiem w obszarze zainteresowania nauk ekonomicznych, 
finansowych, prawnych i społecznych. 

Wykonawstwo zadań z ubezpieczenia emerytalnego przez podmioty 
publiczne (Otwarte Fundusze Emerytalne, dalej OFE, Fundusze) i prywatne, 
przyjęty system finansowania kapitałowego i zmiany konstrukcyjne w ob-
rębie prawa do świadczeń emerytalnych stawiają w nowym świetle składkę 
emerytalną. Ściślejsze powiązanie wysokości emerytury ze zgromadzonym 
wkładem emerytalnym oznacza powrót do zasady ekwiwalentności w ubez-
pieczeniu emerytalnym. Zależność ta posiada jednakże przede wszystkim 
wymiar praktyczny dla przeciętnego ubezpieczonego – beneficjenta przy-
szłych świadczeń na wypadek realizacji ryzyka osiągnięcia określonego 
wieku. W związku z odejściem od zasad solidaryzmu społecznego i ogra-
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niczeniem redystrybucji środków finansowych pomiędzy ubezpieczonymi 
w obrębie II filaru, wysokość emerytury nabrała zindywidualizowanego 
charakteru. W tej sytuacji istotne znaczenie posiadają koszty obsługi sy-
stemu emerytalnego, które są w większej części ponoszone przez samych 
ubezpieczonych i mają wpływ na wysokość przyszłych świadczeń. Ponadto 
należy zwrócić uwagę na możliwości dokonywania przez ubezpieczonego 
rozrządzeń swoim wkładem w OFE na wypadek śmierci. Wszystko to skłania 
do podjęcia pogłębionej refleksji nad konstrukcją i naturą składki emerytalnej 
w II części segmentu ubezpieczenia emerytalnego. 

2. Charakterystyka składki emerytalnej 

W konstrukcji ubezpieczenia społecznego składka jest przede wszystkim 
podstawowym instrumentem budującym jego podstawy finansowe. Inne 
dopuszczalne źródła nie mają tak zasadniczego znaczenia, niemniej z punktu 
widzenia finansowego dużą wartość posiadają dotacje budżetowe, które 
mogą mieć charakter celowy (na sfinansowanie określonych świadczeń)1 
oraz uzupełniający, polegający na pokryciu brakujących środków na wypłatę 
świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Składka zachowuje swą zasadniczą 
pozycję w ubezpieczeniach niezależnie od przyjętej metody finansowania 
(repartycyjnej lub kapitałowej) oraz przewidzianych źródeł finansowania. 

Natomiast w stosowanej w obrębie II filaru kapitałowej metodzie finan-
sowania jedynym instrumentem budowania zasobów funduszu pozostaje 
składka, nie przewiduje się bowiem dopłat lub dotacji do OFE z wyjątkiem 
ewentualnego pokrywania niedoboru w razie nieosiągnięcia określonej stopy 
zwrotu przez Fundusze. Metoda kapitałowa polega na indywidualnym groma-
dzeniu środków na wyodrębnionym rachunku ubezpieczonego i inwestowaniu 
ich na rynkach finansowych, najczęściej w formie papierów wartościowych. 
Uwarunkowaniem stosowania tej metody jest jej odporność na efekty pro-
cesów demograficznych, należy jednak mieć na uwadze jej wrażliwość na 
nieprzewidziany wzrost inflacji w fazie wypłaty emerytur. Kapitałowy system 
finansowania determinuje przyjęcie określonych metod akumulacji i zarzą-
dzania składką emerytalną, wpływając na jej ostateczną kwalifikację. 

1 Od 1 stycznia 2007 r. zmieniły się zasady finansowania świadczeń zleconych do 
wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (m.in. świadczeń inwalidów wojennych, 
wojskowych oraz kombatantów) − są one finansowane z odrębnego rozdziału wydatków 
budżetu państwa 75313 (do końca 2006 r. były wypłacane z FUS i podlegały refundacji 
z dotacji celowej budżetu państwa).
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W nauce sporo uwagi poświęcono problematyce składki w ujęciu 
ogólnym, jako swoistemu instrumentowi finansowemu charakteryzują-
cemu ubezpieczenia społeczne. Składka w ubezpieczeniu społecznym jest 
świadczeniem pieniężnym o określonych właściwościach. Do głównych 
cech opisujących składkę należy przymusowość, celowość, bezzwrotność, 
wzajemność i odpłatność. Stanowi ona świadczenie pobierane na rzecz 
wyodrębnionych instytucji publicznych, na pokrycie wydatków związa-
nych z występowaniem objętych ochroną zdarzeń losowych2. w naukach 
ekonomicznych składkę ujmuje się jako szczególnego rodzaju kategorię 
finansową, za pośrednictwem której następuje akumulacja zasobów funduszy 
ubezpieczeniowych. Z uwagi na realizowane funkcje składka stanowi „cenę” 
gwarancji ubezpieczeniowej, dzięki której ubezpieczony zyskuje pewność, 
że w razie realizacji zdarzenia chronionego, powodującego najczęściej 
utratę lub obniżenie dochodu, otrzyma określone świadczenie. Wzmocnie-
nie „pewności” dają gwarancje prawne i finansowe (budżetowe) państwa, 
a stworzenie ich stanowi jedno z najpoważniejszych zadań w dziedzinie 
ubezpieczenia społecznego. Treścią ustawodawstwa ubezpieczeniowego 
jest bowiem w istocie ustalenie zasad podziału dochodu wypracowanego 
przez społeczeństwo na rzecz obywateli3.

Składka we współczesnym systemie ubezpieczenia społecznego jest 
ustalona osobno dla każdego rodzaju ryzyka. Stąd występują odrębnie 
ustalone składki w poszczególnych działach ubezpieczenia społecznego, 
dotyczących określonego ryzyka objętego ochroną ubezpieczeniową. Jed-
nolita niegdyś składka4 została podzielona adekwatnie do wyodrębnionych 
działów ubezpieczenia społecznego i wynosi5:

– 19,52% podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne,
– 6,0% podstawy wymiaru na ubezpieczenie rentowe,
– 2,45% podstawy wymiaru na ubezpieczenie chorobowe,
– 0,4–8,12% podstawy wymiaru na ubezpieczenie wypadkowe. 

2 L. M a c k i e w i c z - G o l n i k, Powszechne ubezpieczenie emerytalne, Państwowe 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1983, s. 84. 

3 W. S z u b e r t, Współczesne problemy ubezpieczeń społecznych, [w:] Problemy roz-
woju ubezpieczeń społecznych w Polsce, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 8, 
Łódź 1982, s. 30-31.

4 J. J a ś k i e w i c z o w a, Z. J a ś k i e w i c z, Polski system finansów publicznych, 
warszawa 1969, s .223 i n. 

5 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. Dz. U. 
z 2007 r. Nr 11, poz. 74, ze zm. (zwana dalej ustawą systemową).
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Z uwagi na doniosłość społeczną i ekonomiczną zasadnicze znaczenie 
posiada składka w ubezpieczeniu emerytalnym, obejmującym ryzyko 
dożycia określonego wieku (ryzyko starości). Pod względem pojęciowym 
składka emerytalna stanowi świadczenie pieniężne, celowe i odpłatne, 
o charakterze przymusowym, pobieranym na rzecz wskazanych instytucji, 
na pokrycie wydatków związanych z realizacją ryzyka emerytalnego6. 
Wśród parametrów charakteryzujących składkę w powyższym rozumieniu 
wskazywano jej bezzwrotność. Współcześnie cecha ta jednakże doznaje 
wyjątku w odniesieniu do części składki przekazywanej do OFE, która 
może zostać zwrócona w razie śmierci uczestnika OFE przed realizacją 
ryzyka dożycia wieku emerytalnego. Oznacza to, że trafiająca do OFE część 
składki emerytalnej podlega zupełnie innym rygorom niż obowiązujące 
do 1999 r. lub funkcjonujące w obszarze I filaru. Istotną różnicę stanowi 
możliwość decydowania o dziedziczeniu składki na wypadek śmierci 
ubezpieczonego przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Członek OFE 
może wskazać imiennie jedną lub więcej osób, na rzecz których ma 
nastąpić, po jego śmierci, wypłata środków zgromadzonych na rachunku. 
W przeciwnym razie o kolejności spadkobrania przesądzają przepisy 
ustawy o OFE, a w konsekwencji prawo spadkowe. W tym kontekście 
ustawodawca zezwolił na dokonanie indywidualnej dyspozycji wkładem 
emerytalnym, przy wyłączeniu podobnej możliwości w odniesieniu do 
środków finansowych zgromadzonych w ramach indywidualnego konta 
ubezpieczonego w funduszu emerytalnym. W konsekwencji należy przyjąć, 
że składka na ubezpieczenie emerytalne posiada cechę bezzwrotności 
z wyjątkiem części składki na prywatny segment ubezpieczenia 
emerytalnego, która po spełnieniu określonych warunków może trafić 
do następców prawnych zmarłego uczestnika OFE. 

W związku z powyższym, powstaje jeszcze jedna wątpliwość dotycząca 
kwalifikacji składek w OFE. Otóż sprawa dotyczy jej charakteru – czy nadal 

6 Zagadnienia składki na ubezpieczenie emerytalne doczekały się szerszej refleksji 
naukowej, por.: W. S z u b e r t, Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu, pwn, warszawa 
1987, s. 217; L. M a c k i e w i c z - G o l n i k, Powszechne ubezpieczenie emerytalne, war-
szawa 1983, s. 84; J. P i o t r o w s k i, Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, 
Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1966; I. J. J o ń c z y k, Prawo zabezpieczenia 
społecznego, wyd. 3., Kantor Wydawniczy Zakamycze 2006; K. A n t o n ó w, Prawo do 
emerytury, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003, s. 111 i n.; A. K l i m k i e w i c z, Kilka 
uwag na temat charakteru składki w ubezpieczeniu społecznym, [w:] W poszukiwaniu 
efektywności finansów publicznych, (red.) Stanisław W i e t e s k a, Mirosław W y p y c h, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s.161–171.
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składka posiada naturę publicznoprawną, czy stanowi prywatną własność 
członka OFE. Rozważając to zagadnienie należy wskazać, że wyposażenie 
członka OFE w możliwość dysponowania swym wkładem i wprowadzenie 
przepisów dotyczących ewentualnego dziedziczenia ex lege sprawiają, że po-
jawiły się próby poszukiwania prywatnych właściwości składki emerytalnej, 
a nawet jej własnościowego charakteru. Należy przychylić się do poglądu, 
że składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzane do Funduszu nie są 
prywatną własnością członka OFE, zachowując publiczny, ubezpieczeniowy 
charakter7. 

Składka stanowi cenę gwarancji ubezpieczeniowej8 – zabezpiecza bo-
wiem pewien poziom egzystencji ubezpieczonego w przypadku ziszczenia 
się ryzyka emerytalnego. Ubezpieczony zyskuje poczucie bezpieczeństwa 
w związku z objęciem ochroną ubezpieczeniową oraz narastające prawo 
przyszłe do świadczenia (ekspektatywę emerytalną). Należy jednakże 
wskazać, że uczestnictwo w II segmencie ubezpieczenia emerytalnego nie 
gwarantuje pobierania w przyszłości części emerytury z OFE. Wskazują na 
to przepisy ustawy o emeryturach kapitałowych9, które dotyczą uprawnień 
do świadczeń finansowanych ze środków gromadzonych w OFE. Wspo-
mniana ustawa wskazuje, że obok wieku (60 lat) przesłanką nabycia prawa 
do emerytury kapitałowej jest posiadanie odpowiedniej kwoty środków 
zgromadzonych na rachunku członka OFE10. 

Wskazanie kwoty minimalnej pozwala uniknąć kosztów administra-
cyjnych związanych z obsługą realizacji emerytury kapitałowej o niskiej 
wartości, z drugiej strony stanowi odstępstwo od konstrukcji emerytury 
finansowanej z dwóch źródeł. Kapitał członka OFE nie spełniający usta-
wowego warunku co do jego wysokości, wzbogaci jego emeryturę realizo-

 7 T. B i ń c z y c k a - M a j e w s k a, Zabezpieczenie ryzyka starości w nowym systemie 
prawnym, Studia prawno-Ekonomiczne 2003, nr 67, s. 9.

 8 J. J o ń c z y k, Prawo zabezpieczenia…, op. cit.; K. A n t o n ó w, Prawo…, op. cit., 
s. 111 i n.

 9 Dz. U. Nr 228, poz. 1507.
10 W przypadku okresowej emerytury kapitałowej, wspomniana kwota musi być równa 

lub wyższa od dwudziestokrotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego. W odniesieniu do do-
żywotniej emerytury kapitałowej – kwota hipotetycznej emerytury kapitałowej jest równa 
lub wyższa niż 50% kwoty dodatku pielęgnacyjnego. Kwota hipotetycznej emerytury kapi-
tałowej stanowi równowartość kwoty, będącej wynikiem podzielenia składki przez średnie 
dalsze trwanie życia, o którym mowa w art. 26 ustawy emerytalnej. Należy podkreślić, że 
finalna kwota wkładu emerytalnego jest zależna od sytuacji na rynkach kapitałowych, która 
bezpośrednio wpływa na wartość przeliczeniową jednostki rozrachunkowej. 
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waną z funduszu emerytalnego. W efekcie składka akumulowana w OFE 
może wrócić do FUS, stając się źródłem finansowania emerytury bazowej. 
Wówczas staje się swego rodzaju dopłatą, jednorazową składką budującą 
wielkość środków na indywidualnym koncie, a w efekcie wysokość emery-
tury. Problem ten dotyczy kobiet, ponieważ to one mają możliwość przejścia 
na okresową emeryturę kapitałową. Jak wskazano w literaturze, spośród 
2 500 kobiet uprawnionych do pobierania emerytury z OFE w 2009 r. około 
40% ich nie otrzyma z powodu braku osiągnięcia wskazanego kryterium 
ustawowego11. 

Obowiązek opłacania składki emerytalnej wiąże się z istnieniem tytułu 
ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w rozumieniu ustawy systemowej. 
Wysokość składki jest zdeterminowana podstawą wymiaru składki określoną 
w przepisach, w zależności od tytułu ubezpieczenia emerytalnego12. pod-
stawę wymiaru składek stanowi przychód określony w art. 4 ustawy syste-
mowej, do którego zaliczono przychody w rozumieniu przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku 
pracy, pracy nakładczej, służby, wykonywania mandatu posła lub senatora, 
wykonywania pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub 
tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla bezrobotnych i sty-
pendium wypłacanych bezrobotnym oraz stypendium sportowego, a także 
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz umowy agencyjnej 
lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej działalności 
lub współpracy przy wykonywaniu umowy itd. Ponadto, w odniesieniu do 
niektórych ubezpieczonych, podstawą wymiaru jest przychód w kwocie 
zadeklarowanej przez ubezpieczonego albo kwota minimalnego wynagro-
dzenia za pracę lub kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie13. 
W konsekwencji podstawę wymiaru składek stanowi przychód (rzeczywisty 
lub deklarowany) ubezpieczonych.

Składka emerytalna (podobnie jak rentowa), zgodnie z art. 19 ustawy 
systemowej, podlega pewnym ograniczeniom, w odróżnieniu od składki na 
ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe. Otóż roczna podstawa wymiaru 

11 Za: U. K a l i n a - P r a s z n i c, Otwarte fundusze emerytalne – wczoraj i dziś, [w:] 
Dziesięć lat reformy emerytalnej w Polsce, PSUS, Kudowa Zdrój 2009, s. 68. 

12 Na ten temat: I. J ę d r a s i k - J a n k o w s k a, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpie-
czenia społecznego, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2009, s. 58–61.

13 Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne określa 
rozporządzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Dz. U. Nr 161, poz. 
1106 ze zm.
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składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzo-
wym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności 
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce 
narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej. 
Od nadwyżki ponad tę kwotę nie pobiera się składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe. Taki mechanizm oznacza ograniczenie, w stosunku 
do ubezpieczonych osiągających wyższy przychód, pełnej wzajemności 
między wysokością składki i świadczenia. Z drugiej strony, reglamentacja 
ta stwarza możliwość przeznaczenia części dochodu przez ubezpieczonego 
na inwestowanie w produkty szeroko rozumianego III filaru, czym zapew-
nia sobie uzupełniający dochód na zaspokojenie potrzeb życiowych po 
osiągnięciu wieku emerytalnego. Koresponduje to z założeniami reformy 
emerytalnej, opierającymi się m.in. na aktywnej postawie samych ubezpie-
czonych w budowaniu swojej przyszłości emerytalnej. Należy podkreślić, 
że wymaga to jednak odpowiedniego stanu wiedzy i świadomości ubezpie-
czonych, umiejętności przewidywania i podejmowania trafnych wyborów 
oraz jego efektywnej, osobistej zapobiegliwości.

Składka emerytalna jest zasadniczo współfinansowana przez ubezpieczo-
nego i płatnika składek w częściach równych, co z ekonomicznego punktu 
widzenia oznacza zwiększenie kosztów pracy ponoszonych przez praco-
dawców oraz obniża ich konkurencyjność na rynkach międzynarodowych. 
Jednakże z drugiej strony, stanowi wyraz realizacji zasad sprawiedliwości 
społecznej w zakresie ponoszenia ciężarów finansowych, związanych 
z funkcjonowaniem systemu zabezpieczenia społecznego. Obciążenie skład-
ką wynagrodzenia ubezpieczonego wymagało dokonania zabiegu „ubrutto-
wienia” płac. Polegało to na tym, że pracodawcy podwyższyli pracownikom 
wynagrodzenie należne od 1 stycznia 1999 r. przeliczając je w taki sposób, 
aby po potrąceniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na 
ubezpieczenie chorobowe nie było ono niższe niż przed przeliczeniem14. 

Przedmiotowa składka podlega również innym podziałom wprowa-
dzonym przez reformę emerytalną. Składka ulega podzieleniu pomiędzy 
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) i OFE w celu zabezpieczenia ren-
towności i bezpieczeństwa akumulowanej składki. Jest to zabieg nietypowy 
dla składek ubezpieczeniowych – dotyczy wyłącznie składki emerytalnej 
– a o jego zastosowaniu przesądził charakter ubezpieczenia emerytalnego, 
które z definicji jest długoterminowe. 

14 I. J ę d r a s i k - J a n k o w s k a, Pojęcia i konstrukcje prawne..., op. cit., s. 56. 
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Trzeba podkreślić obecność ścisłego powiązania składki z określonym 
ryzykiem ubezpieczeniowym, co przesądziło o jej wzajemności, a w sferze 
ubezpieczenia emerytalnego – jak już wspomniałam – o ekwiwalentności. 
Wprowadzenie wyodrębnionych kont ubezpieczonego w Zakładzie Ubez-
pieczeń Społecznych (ZUS, Zakład) i OFE w innym świetle stawia relację 
składki i świadczenia. W konsekwencji wysokość zaewidencjonowanej 
składki w ramach ZUS i zgromadzonych składek w OFE decydują o wartości 
emerytury ubezpieczonego. Metoda finansowania kapitałowego sprawia, że 
najistotniejszą sprawą warunkującą realizację świadczeń jest zgromadzenie 
środków w ramach ubezpieczenia prywatnego. Brak odpowiedniego kapi-
tału, nawet w razie dożycia wieku emerytalnego, czy spełnienia objętego 
ochroną ryzyka, powoduje brak uprawnień do części emerytury wypłacanej 
z OFE. 

3. Podmioty uczestniczące w ubezpieczeniu emerytalnym

Podstawowymi wykonawcami ubezpieczenia emerytalnego15 są: Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych i Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE).

ZUS jest państwową jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość 
prawną, z siedzibą w Warszawie. Art. 68 ustawy systemowej określa ka-
talog obowiązków ZUS, które koncentrują się wokół realizacji przepisów 
o ubezpieczeniach społecznych, a w szczególności: stwierdzanie i ustalanie 
obowiązku ubezpieczeń społecznych, ustalanie uprawnień do świadczeń 
z ubezpieczeń społecznych oraz wypłacanie tych świadczeń, chyba że na 
mocy odrębnych przepisów obowiązki te wykonują płatnicy składek, wy-
mierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie 
zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP , prowadzenie rozliczeń z płatnikami 
składek z tytułu należnych składek i wypłacanych przez nich świadczeń, 
podlegających finansowaniu z funduszy ubezpieczeń społecznych lub innych 
źródeł, prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników 
składek, kontrola, wykonywania przez płatników składek i przez ubezpie-
czonych, obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz innych 
zadań zleconych Zakładowi. Na podstawie art. 71 ustawy systemowej Zakład 
wykonuje również odpłatnie zadania powierzone mu na podstawie innych 

15 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emery-
talnych, tj. Dz. U. 2004 r., Nr 159, poz. 1667 ze zm. (zwana dalej ustawą o OFE); ustawa 
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 
205, poz. 1585 ze zm. (zwana dalej ustawą systemową).
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ustaw oraz zadania zlecone z dziedziny ubezpieczeń lub zabezpieczenia 
społecznego. W systemie emerytalnym funkcjonuje jako podmiot o charak-
terze podstawowym, pełni funkcję dysponenta oraz instytucji transferującej 
środki do OFE16. 

Natomiast PTE stanowią podmioty wykonawcze w II filarze ubezpiecze-
nia emerytalnego, których przedmiotem działania jest gromadzenie środków 
pieniężnych pochodzących ze składki w ramach zarządzanych przez nich 
OFE oraz ich inwestowanie w celu powiększania kapitału emerytalnego 
uczestników. Przyjęty podział składki jest konsekwencją dywersyfikacji ry-
zyka emerytalnego w obowiązującym systemie ubezpieczenia emerytalnego 
i ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo finansowe ubezpieczonych. Cele 
te spełnia również rozdzielenie gospodarek finansowych OFE i PTE oraz 
obowiązek powierzenia środków finansowych OFE, na podstawie odpłatnej 
umowy, odrębnemu podmiotowi – depozytariuszowi. 

Związki pomiędzy wskazanymi wyżej podmiotami w ubezpieczeniu 
emerytalnym mają charakter organizacyjno-finansowy i koncentrują się, za-
sadniczo, wokół ustalania członkostwa ubezpieczonego w OFE i przepływu 
części składki emerytalnej. Zakres ubezpieczenia emerytalnego określają 
przepisy ustawy systemowej (przede wszystkim art. 6), dotyczące tytułów 
obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego. Kryterium 
przynależności stanowi spełnianie warunków określonych ustawowo do 
objęcia ubezpieczeniem obowiązkowym lub na wniosek (ubezpieczenie 
dobrowolne), czyli posiadanie tytułu ubezpieczenia. Objęcie ubezpiecze-
niem następuje z mocy ustawy od pierwszego dnia spełnienia ustawowych 
przesłanek (automatyzm ubezpieczenia) przez cały czas trwania tytułu 
ubezpieczenia społecznego17.

Z punktu widzenia II filaru ubezpieczenia emerytalnego istotna jest 
kwestia przynależności ubezpieczonego do OFE. Determinuje to bowiem 
przepływ składki emerytalnej i sposób wymiaru przyszłej emerytury. Obo-
wiązek nawiązania stosunku członkostwa w OFE dotyczy osób ubezpieczo-
nych, spełniających jeszcze inne warunki. Osoby urodzone po 31 grudnia 
1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. mogły podjąć decyzję o przystąpieniu do 
II filaru, natomiast urodzeni po 31 grudnia 1968 r. zostali objęci obowiązkiem 
uczestnictwa w OFE. Ze względu na znaczenie wykonania tego obowiązku 

16 U. J a c k o w i a k, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie 70 lat swego istnie-
nia, [w:] Problemy ubezpieczeń społecznych. W 70-lecie istnienia Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, pod red. U. Jackowiak, A. Malaki, PSUS, Warszawa 2004, s. 33. 

17 Por. szerzej: J. J o ń c z y k, Prawo zabezpieczenia …, op. cit., s. 92 i n. 
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dla przyszłości emerytalnej ubezpieczonego, ustawodawca przewidział trzy 
sposoby powstania więzi członkostwa. Należy do nich: podpisanie umowy 
o członkostwo z jednym z funduszy, losowanie przeprowadzone przez ZUS 
lub wskutek otwarcia rachunku18. Efektem takiego rozwiązania jest powsta-
nie przynależności ubezpieczonego do OFE − nawet jeśli nie podejmie on 
w tym kierunku żadnych działań, prawo pozwala na swoiste „wyręczenie” 
ubezpieczonego przez ZUS.

4. Podział składki emerytalnej i zasady jej finansowania

W zreformowanym systemie przedmiotowa składka, podzielona usta-
wowo na części, stanowi podstawowy przychód funduszu emerytalnego 
w ramach FUS oraz OFE, przeznaczony na pokrycie wydatków związanych 
z realizacją uprawnień emerytalnych. 

Składka na ubezpieczenia emerytalne posiada charakter proporcjonal-
ny, jest wyrażona w formie stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich 
ubezpieczonych, bez względu na posiadany tytuł do ubezpieczenia (art. 15 
ust. 1 ustawy systemowej). Składka ta wynosi 19,52% podstawy wymiaru 
i jest współfinansowana w równych częściach (po 9,76%) przez ubezpie-
czonego i płatnika składek. Część składki na ubezpieczenie emerytalne, 
pochodząca ze składki finansowanej przez ubezpieczonego, wynosząca 
7,3% podstawy wymiaru, jest odprowadzana przez ZUS do wybranego przez 
ubezpieczonego OFE; dotyczy to osób, których przynależność do funduszu 
posiada charakter obowiązkowy, zdeterminowany przez datę urodzenia, jak 
i osób, które mogły dokonać odpowiedniego wyboru do końca 1999 r. W ten 
sposób do FUS nie trafia składka emerytalna w wymiarze 19,52%, lecz 
w wysokości 12,22% podstawy wymiaru. Składka emerytalna (w wymiarze 
procentowym 19,52% lub 12,22%) jest jeszcze pomniejszana o część, która 
trafia do funduszu rezerwowego dla ubezpieczenia emerytalnego, czyli do 
Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) w wysokości 0,35% podstawy 
wymiaru19. Wyodrębnienie wskazanych części, w ramach ustalonej stopy 
procentowej składki emerytalnej, stanowi szczególny zabieg techniczno-
prawny, związany ściśle z przyjętą konstrukcją ubezpieczenia emerytalnego 
i realizujący określone cele. Nie wpływa natomiast na zmianę natury składki 
emerytalnej, jako świadczenia pieniężnego, jednolitego z teoretycznego 

18 Ibidem, s. 109 i n.; A. J a b ł o ń s k i, Umowa o członkostwo w otwartym funduszu 
emerytalnym - nazwa i treść, piZS 2006, nr 2, s. 36 i n.

19 Wysokość obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. według art. 122 ustawy systemowej. 
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punktu widzenia, ujmowanego jako celowa danina publiczna na pokrycie 
skutków ryzyka starości20. 

Łatwo zauważyć dysproporcję w częściach składki emerytalnej 
wpływających do FUS i OFE. Natomiast finansowane stąd części 
emerytury miały być do siebie zbliżone pod kątem wysokości, łącznie 
dając (zgodnie z początkowymi zapewnieniami reformatorów) wysokie 
świadczenie emerytalne. Rozbudziło to społeczne oczekiwania co do 
efektywności kapitałowej części systemu i przyniosło, jakże potrzebne, 
częściowe przyzwolenie na przebudowę systemu emerytalnego. 
Natomiast realna zyskowność uczestnictwa w II filarze ubezpieczenia 
emerytalnego została w ogromnym stopniu uzależniona od parametrów 
pozaubezpieczeniowych, właściwych dla rynków kapitałowych21. 

Inny charakter posiada natomiast, wprowadzona stosunkowo niedawno, 
składka na finansowanie emerytur pomostowych22. nie stanowi ona 
części procentowej ustalonej przez ustawę systemową wysokości składki 
19,52%, lecz odrębne i celowe zobowiązanie płatników składek, będących 
pracodawcami zatrudniającymi pracowników w szczególnych warunkach 
lub szczególnym charakterze. Są oni obciążeni od 1 stycznia 2010 r. 
kosztami składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) w wysokości 
1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 
Obowiązek ten dotyczy płatnika składek zatrudniającego pracownika 
spełniającego łącznie warunki dotyczące daty urodzenia (po dniu 31 
grudnia 1948 r.) oraz wykonywania prac w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze. 

Obowiązek opłacania składki emerytalnej znajduje się w ustawowym 
zbiegu ze składką rentową, co oznacza, że należności te zawsze występują 
łącznie. Administracyjno-techniczne czynności związane z opłacaniem 
składek i ustalaniem ich wymiaru wykonują płatnicy składek. Płatnik 
składek jest podmiotem określanym jako wykonawca zadań w dziedzinie 
ubezpieczenia społecznego23. W ujęciu ustawy systemowej płatnikiem jest 
osoba lub jednostka organizacyjna zobowiązana do obliczenia, pobrania 

20 Odmiennie por. J. Wa n t o c h - R e k o w s k i, Składki na ubezpieczenie emerytalne, 
konstrukcja i charakter prawny, Toruń 2005, s. 102 i n. 

21 Por. krytyczne uwagi dotyczące realizacji założeń reformy emerytalnej, U. Kalina-
-prasznic, op. cit., s. 54 i n.

22 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, Dz. U. Nr 237 poz. 
1656, zwana dalej ustawą o emeryturach pomostowych.

23 D. K a r k o w s k a,   A. N e r k a, Pozycja płatnika składek w ubezpieczeniu społecz-
nym i zdrowotnym, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 18. 
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i przekazania co miesiąc do FUS-u składki ze środków ubezpieczonego oraz 
z własnych. Jest on również zobligowany do naliczenia i odprowadzenia 
do FUS-u potrąconej z dochodów pracownika części składki kierowanej do 
OFE24. Natomiast ubezpieczonym jest osoba fizyczna podlegająca chociaż 
jednemu z tytułów ubezpieczenia społecznego25. 

W ramach swych ustawowych obowiązków płatnik powinien, bez 
uprzedniego wezwania przez ZUS, wykonywać swoje powinności w ob-
szarze ustalania obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, wy-
liczania prawidłowych kwot składek za każdy miesiąc kalendarzowy oraz 
terminowego opłacania składek od należycie ustalonej podstawy wymiaru. 
Nieprzestrzeganie tych obowiązków wiąże się z sankcjami finansowymi, 
które obciążają płatnika składek, i podlegają szczególnemu reżimowi odpo-
wiedzialności prawnej przewidzianemu przez ustawę systemową26. 

Zgodnie z art. 33 ustawy systemowej Zakład prowadzi konta ubezpieczo-
nych, konta płatników składek, Centralny Rejestr Ubezpieczonych, Centralny 
Rejestr Płatników Składek, Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy 
Emerytalnych, Centralny Rejestr Otrzymujących Emerytury z Funduszy 
Dożywotnich Emerytur Kapitałowych oraz inne rejestry niezbędne do re-
alizacji swoich zadań. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się infor-
macje o zwaloryzowanej wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne 
z wyłączeniem składek na otwarte fundusze emerytalne. Te ostatnie mają 
znaczenie wówczas, gdy nie zostały zidentyfikowane lub przekazane do 
OFE, chyba że uległy przedawnieniu. Konto płatnika składek obejmuje 
m.in. informacje o rozliczeniach należnych składek. Prowadzenie kont 
ubezpieczonych i kont płatników składek posiada przede wszystkim walor 
praktyczny, polegający na szybkim sprawdzeniu czasu podlegania ubezpie-
czeniu oraz wielkości zaewidencjonowanej składki. Zakład odpowiada za 
rzetelne i wiarygodne prowadzenie kont, a informacje z nich wynikające 
mają wartość dowodową w postępowaniach prowadzonych w sprawach 
z ubezpieczenia społecznego. 

Składka emerytalna po przekazaniu przez płatnika składki do ZUS ulega 
podziałowi. Zakład odprowadza składkę obejmującą 7,3% jej wysokości do 

24 I. J ę d r a s i k - J a n k o w s k a, Pojęcia i konstrukcje prawne …, op. cit., s. 62.
25 Art. 4 pkt 1 ustawy systemowej.
26 D. K a r k o w s k a,  A. N e r k a, op. cit., s. 18 i n.
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OFE27, którego ubezpieczony jest członkiem. Stąd istotne znaczenie posiada 
realizacja przez ubezpieczonego obowiązku wyboru OFE i zawarcia z nim 
stosownej umowy. Z kolei OFE powinno poinformować o tym Zakład, aby 
można było odnotować fakt przynależności w Rejestrze Członków Otwar-
tych Funduszy Emerytalnych28. Brak odpowiednich informacji powoduje, 
że część składki emerytalnej jest przechowywana na rachunku Zakładu 
i w konsekwencji nie trafia na właściwe konto w OFE. 

ZUS jest zobowiązany do dokonania czynności przekazania składki 
w ciągu 15 dni roboczych, licząc od otrzymania faktycznie opłaconej 
i zidentyfikowanej składki (art. 47 ust. 9 ustawy systemowej). Z punktu 
widzenia ochrony ubezpieczonego warto prześledzić skutki braku reali-
zacji lub nieterminowej realizacji obowiązku przekazania części składki 
do OFE, które mogą wynikać z błędów lub zaniedbań zarówno ZUS, jak 
i płatników składki. Z tytułu nieprzekazania w terminie przez ZUS składki 
do OFE z przyczyn leżących po stronie ZUS, należą się odsetki oparte na 
rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. Zgodnie z art. 47 ust. 
10a ustawy systemowej, Zakład oblicza odsetki od kwoty nie przekazanej 
w terminie składki na otwarte fundusze emerytalne, za okres od następne-
go dnia po upływie 15-dniowego okresu, w ciągu którego ZUS powinien 
przekazać składki do OFE29. Do końca 2009 r. łączna kwota odsetek z tytułu 
opóźnień w przekazywaniu składek do OFE przez ZUS wyniosła około 
2,9 mld złotych (tabela 1). 

Jeżeli przekazanie przez Zakład składki do OFE nie nastąpiło w usta-
wowym terminie z winy płatnika składki, ZUS wymierza mu dodatkową 
opłatę w wysokości odsetek z tytułu nieterminowego przekazania składki 
do OFE. 

Odsetki oraz pobrana przez Zakład dodatkowa opłata od płatnika skła-
dek są przekazywane na rachunek ubezpieczonego do OFE. Rozwiązanie 
to należy ocenić pozytywnie, jako służące zabezpieczeniu interesów finan-
sowych ubezpieczonych, których nie powinny obciążać negatywne konse-

27 Zasady rozliczeń określa rozporządzenie RM z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których po-
boru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. nr 78 poz. 465 ze zm.

28 Z danych ZUS wynika, że spora część ubezpieczonych zobligowanych do uczestni-
ctwa w OFE nie wywiązuje się z ustawowych powinności, w związku z czym podlegają 
oni procedurze losowania przeprowadzanej przez Zakład. W styczniu 2010 roku losowanie 
objęło 73 636 osób (www.zus.pl; stan z dnia 28.02.10). 

29 Por szerzej: L. F l o r e k, Kapitał emerytalny a działalność lokacyjna ofe, piZS 2009, 
nr 1, s. 14.
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kwencje błędów podmiotów uczestniczących w obrocie składką emerytalną. 
W prywatnym segmencie ubezpieczenia nieprzekazanie w uzgodnionym 
(wymaganym) terminie składek oznacza dla ubezpieczonego rzeczywisty 
brak środków na indywidualnym rachunku emerytalnym, ze stanu którego, 
po uwzględnieniu dochodów z inwestycji, wylicza się wysokość przyszłej 
emerytury30.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 97 ustawy o OFE, wpłaty do Fun-
duszy mogą być dokonywane w formie papierów wartościowych. Ta forma 
spłaty narastającego długu była wykorzystywana w przeszłości. W latach 
1999–2002 ZUS miał dość poważny problem z przekazywaniem bieżących 
składek na konta ubezpieczonych w OFE. Spłacanie zaległości rozpoczął od 
1 października 2003 r., na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań Zakładu z tytułu nie-
przekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych31. Zobowiązania 
Skarbu Państwa, wynikające z przejętych zobowiązań z tytułu składek, były 
zamieniane na obligacje skarbowe o terminie wykupu nie dłuższym niż do 
dnia 31 grudnia 2011 r. i zmiennym oprocentowaniu opartym o rentowność 
52-tygodniowych bonów skarbowych, według ceny zamiany32. Do końca 
2008 r. Fundusze dostawały specjalne obligacje33, na które zamieniony był 
stary dług ZUS. W sumie w tej formie odzyskały około 6 mld zł. Do zwrotu 
wciąż pozostaje kwota około 1,4 mld zł34.

ZUS za czynności polegające na przekazaniu składki emerytalnej do 
OFE pobiera wynagrodzenie. Przychód ZUS stanowią należności z tytułu 
poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek na OFE w wysokości 
nie wyższej niż 0,8% kwoty przekazanych do otwartych funduszy emery-
talnych składek na to ubezpieczenie, z tym że wysokość należności ustala 
się corocznie w ustawie budżetowej.

30 K. A n t o n ó w, Prawo …, op. cit., s. 120.
31 Dz. U. nr 149 poz. 1450 ze zm.
32 Art. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek do otwartych funduszy 
emerytalnych, Dz. U. nr 149 poz. 1450 ze zm.

33 Art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek do otwartych funduszy 
emerytalnych, Dz. U. nr 149 poz. 1450 ze zm.

34 K. O s t r o w s k a, Fundusze zwrócą pieniądze do ZUS, Rzeczpospolita z 24.07.2009, 
s. 8.
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TABELA 1. Kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek przekazywanych przez 
ZUS do otwartych funduszy emerytalnych w latach 1999–2009.

OKRES
SUMA składki 

i odsetki
(w zł)

Kwoty składek
(w zł)

Odsetki ZUS
(w zł) Liczba składek

Średnia 
składka
(w zł)

Średnia 
podstawa

(w zł)

OGÓŁEM 139 283 670 795,27 136 384 359 119,56 2 899 311 675,71 1 307 758 397 104,29 1 428,61

rok 1999 2 285 535 490,08 2 262 672 022,30 22 863 467,78 23 346 432 96,92 1 327,63

rok 2000 7 603 491 199,72 7 586 389 864,10 17 101 335,62 70 517 118 107,58 1 473,73

rok 2001 8 706 881 612,32 8 652 943 742,47 53 937 869,85 74 927 415 115,48 1 581,98

rok 2002 9 546 407 203,51 9 490 364 008,64 56 043 194,87 102 316 093 92,76 1 270,62

rok 2003 10 274 252 420,05 10 140 515 707,17 133 736 712,88 124 140 099 81,69 1 118,99

rok 2004 11 422 490 495,52 11 219 497 959,88 202 992 535,64 133 474 286 84,06 1 151,47

rok 2005 14 021 647 210,44 13 405 816 868,03 615 830 342,41 149 643 399 89,59 1 227,19

rok 2006 16 155 586 075,85 15 592 622 105,68 562 963 970,17 157 493 125 99,01 1 356,23

rok 2007 17 718 887 538,48 17 142 753 485,87 576 134 052,61 165 736 024 103,43 1 416,91

Rok 2008 20 505 255 463,16 20 030 877 536,23 474 377 926,93 158 612 572 126,29 1 729,97

rok 2009 21 043 236 086,14 20 859 905 819,19 183 330 266,95 147 551 834 141,37 1 936,62

Źródło: www.zus.pl; stan z dnia 20.01.10 r.

w latach 1999−2009 ZUS łącznie przekazał 139,28 mld zł do OFE, 
w tym kwota składek emerytalnych wyniosła 136,38 mld zł, a odsetki za 
nieterminowe ich przesyłanie 2,9 mld zł (por. tabela 1). Kwota przekazy-
wanych składek corocznie się zwiększała. W pierwszym roku funkcjono-
wania Funduszy ZUS przelał na ich konta ponad 2,26 mld zł, a w ostatnim 
badanym roku już ponad 20,85 mld. Tak znaczny wzrost kwoty składek nie 
znajdował potwierdzenia w liczbie nowych członków Funduszy w kolej-
nych latach (tabela 2), lecz wynikał raczej z nieterminowego regulowania 
należności składkowych przez ZUS w poprzednich okresach. Znaczne 
opóźnienia w przekazywaniu składek przez ZUS spowodowały konieczność 
odprowadzania odsetek już od 1999 r. Ich wartość zmieniała się w czasie. 
Największa kwota odsetek została przekazana w 2005 r., wyniosła wówczas 
615,83 mln zł, zaś najniższa w 2000 r., tj. 17,1 mln zł. Warto zwrócić uwagę, 
że w ostatnim badanym roku, w porównaniu z 2008 r., znacznemu obniżeniu 
uległa kwota odsetek, tj. o 291 mln zł.

Do 2007 r. można było obserwować wzrost liczby składek przekazywa-
nych do OFE, natomiast w latach 2008−2009 ich liczba uległa spadkowi. 
Wysokość średniej składki jest powiązana bezpośrednio ze średnią podstawą 
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jej wymiaru. Podstawa ta w kolejnych latach wahała się osiągając najniższą 
wartość w 2003 r., gdy wynosiła 1 118,99 zł, a najwyższą w 2009 r., czyli 
1 936,62 zł. Trzeba jednak pamiętać, że wartość średniej składki oraz war-
tość średniej podstawy składki w kolejnych latach odnosiły się do środków 
faktycznie przekazanych w danym roku do Funduszy przez ZUS i nie stano-
wiły rzeczywistego odzwierciedlenia średnich wartości należnych składek 
członków OFE za dany okres. 
TABELA 2. Liczba członków OFE według wieku w latach 1999−2009.

Rok 30 lat i mniej 31-50 lat 51 lat i więcej Liczba człon-
ków

1999 5 324 953 4 340 866 - 9 665 819
2000 5 526 691 4 873 242 19 321 10 419 254
2001 5 340 969 5 237 604 58 836 10 637 409 
2002 5 266 180 5 608 255 115 381 10 989 816
2003 5 280 425 5 985 208 197 560 11 463 193
2004 5 304 071 6 366 759 308 635 11 979 465
2005 4 906 944 6 405 554 408 239 11 720 737
2006 5 012 190 6 759 802 581 337 12 353 329
2007 5 220 638 7 139 325 778 795 13 138 758
2008 5 354 179 7 490 121 996 086 13 840 386
2009 5 312 624 7 808 069 1 239 964 14 360 657

Źródło: knf.gov.pl; stan z dnia 17.02.2010 r.

w latach 1999−2009 zwiększała się liczba nowych członków OFE 
z 9 665 819 do 14 360 657, co jest konsekwencją obligatoryjności przystą-
pienia do Funduszu przez osoby urodzone po 31 grudnia 1968 r. (tabela 2). 
W badanym okresie liczba członków Funduszy wzrosła o 4 694 838 osób. 

Analiza danych z tabeli 2 uwzględniająca kryterium wieku wskazuje, że 
liczba członków OFE w wieku 30 lat i mniej, na ogół przekraczała 5 mln 
i jedynie w 2005 r. była niższa od tej wartości. Natomiast z roku na rok rosła 
liczba członków w przedziale wiekowym 31–50 lat, co oznacza procentowy 
wzrost udziału tej grupy wśród wszystkich członków OFE z 44,9% w 1999 r. 
do ponad 54% w 2009 r. Należy przypomnieć, że w początkowym okresie 
decyzja o przystąpieniu do OFE osób urodzonych przed 1 stycznia 1969 r. 
była podejmowania dobrowolnie, a dopiero w kolejnych latach wspomnia-
ny przedział wiekowy zasilały osoby urodzone po tej dacie. Oznacza to, że 
dobrowolnie o podziale składki emerytalnej zdecydowało ponad 4,34 mln 
osób. W 1999 r. nie było członków OFE starszych niż 50-letnich, ze wzglę-
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du na fakt, że do OFE mogły przystąpić jedynie osoby, które urodziły się 
po 31 grudnia 1948 r. Nieznaczna początkowa liczba członków Funduszy, 
którzy mieli 51 lat i więcej, istotnie rosła w kolejnych latach z 19 321 osób 
w 2000 r. do 1 239 964 osób w 2009 r. Można założyć dalszy wzrost liczby 
członków Funduszy mających 51 lat i więcej, gdyż wspomniany próg wie-
kowy corocznie będą przekraczać kolejne roczniki uczestników II filaru. 

Zgodnie z art. 98 ustawy o OFE, z chwilą przystąpienia członka do 
OFE, Fundusz otwiera dla niego rachunek, na który są wpłacane składki 
oraz przekazywane wypłaty transferowe35. Jednakże nie wszystkie środki 
wpływające w postaci składek są zapisywane na kontach członków OFE. 
Składki przekazywane przez ZUS do OFE są pomniejszane o tzw. opłatę 
od składki, czyli opłatę w formie potrącenia określonej procentowo kwoty 
z wpłacanych składek, z zastrzeżeniem, że potrącenie to jest dokonywane 
przed przeliczeniem składek na jednostki rozrachunkowe. Prowizje te, bę-
dące opłatą dystrybucyjną na rzecz PTE za pobór składki i zarządzanie nią, 
zostały ustalone na dość wysokim poziomie, wynoszącym do 7% wpłacanych 
składek. Od 1 stycznia 2010 r. uległy one obniżeniu i zgodnie z art. 134 ust. 1 
ustawy o OFE, Fundusz może pobierać opłaty wyłącznie w formie potrącenia 
określonej procentowo kwoty z wpłacanych składek, nie większej niż 3,5%, 
z tym że potrącenia dokonuje się przed przeliczeniem składek na jednostki 
rozrachunkowe36. Obniżka przedmiotowych opłat była planowana dopiero 
od 2014 r., jednakże z uwagi m.in. na negatywny odbiór społeczny OFE 
zdecydowano o jej przyspieszeniu. OFE stosują jednolitą metodę obliczania 
i pobierania opłaty za pobór składki w stosunku do wszystkich członków.

5. Mechanizm przeliczania składek na jednostki rozrachunkowe 

Składki wpłacone do Funduszu, nabyte za nie lub w związku z nimi prawa 
i pożytki z tych praw stanowią jego aktywa. Składki emerytalne trafiając na 
rachunki członkowskie (po potrąceniu opłaty od składki) są przeliczane na 
jednostki rozrachunkowe – według ich aktualnej ceny. Całkowita wartość 

35 W rozumieniu art. 8 pkt 3 ustawy o OFE wypłata transferowa oznacza przeniesienie 
środków znajdujących się na rachunku członka z jednego funduszu do innego funduszu 
lub przeniesienie tych środków dokonywane między rachunkami tego samego funduszu, 
bez względu na stan rachunku.

36 Art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o organizacji 
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji 
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 127 
poz. 1048.)
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jednostek rozrachunkowych jest zawsze równa całkowitej wartości aktywów 
netto funduszu przeliczonych na te jednostki. Wartość aktywów netto jest 
różnicą wartości aktywów oraz zobowiązań funduszu emerytalnego37. Skład-
ki oraz otrzymane wypłaty transferowe mogą być przeliczane również na 
części ułamkowe jednostki rozrachunkowej, a wartość środków na rachunku 
członka może być wyrażona w takich częściach ułamkowych. Wartość ak-
tywów netto funduszu oraz wartość jednostki rozrachunkowej jest ustalana 
zgodnie z zasadami wyceny aktywów i zobowiązań Funduszy. Przeliczanie 
na jednostki rozrachunkowe wpłacanych składek oraz otrzymanych wypłat 
transferowych następuje w dniu przeliczenia, według wartości jednostek 
rozrachunkowych na ten dzień. W przypadku OFE dniem przeliczenia jest 
każdy dzień roboczy. Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu przeliczenia 
jest ustalana przez podzielenie wartości aktywów netto funduszu, w dniu 
przeliczenia, przez liczbę jednostek rozrachunkowych zapisanych w tym 
dniu na rachunkach prowadzonych przez fundusz. 

Bieżącą wartość jednostki w poszczególnych OFE kształtują ich wyniki 
inwestycyjne. Wartość jednostki rozrachunkowej jest ogłaszana przez po-
szczególne PTE w dni robocze.

Do czasu przeliczenia składek i wypłat transferowych są one przecho-
wywane na odrębnym rachunku pieniężnym Funduszu. Odsetki należne 
z tytułu przechowywania środków pieniężnych na tym rachunku stanowią 
jego przychód. Jeżeli wpłaty do OFE są dokonywane w formie papierów 
wartościowych, to ich przeliczanie na jednostki rozrachunkowe odbywa się 
na zasadach określonych w odrębnych ustawach. 

Kolejne składki danego uczestnika funduszu, przekazywane przez ZUS, 
powodują zwiększenie liczby jednostek rozrachunkowych. Im wartość tej 
jednostki jest niższa, tym ubezpieczony otrzymuje więcej jednostek za 
swoją składkę38. 

W chwili nabycia prawa do emerytury z II filara kapitał emerytalny 
ubezpieczonego określa liczba zgromadzonych jednostek rozrachunkowych 
pomnożonych przez ich aktualną wartość. Z tego punktu widzenia im wyższa 
jest wartość tych jednostek, tym wyższy jest kapitał emerytalny. Dla ubez-
pieczonego najważniejsza jest więc relacja pomiędzy wartością jednostek 
rozrachunkowych w chwili przeliczenia składki na te jednostki, a ich war-

37 M. D y b a ł, Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych, CeDeWu Wydawni-
ctwa Fachowe, Warszawa 2008, s. 63.

38 L. F l o r e k, Kapitał emerytalny …, op. cit., s. 15.
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tością w chwili umorzenia jednostek39. Przeliczenie składek na jednostki 
rozrachunkowe, a następnie operacja ich wyceny w związku z nabyciem 
uprawnień emerytalnych, nie stanowi jedynie zabiegu techniczno-matema-
tycznego. Jak już wyżej wskazano, może decydować o możliwości pobie-
rania emerytury z systemu kapitałowego. 

6. Zakończenie

Składka przekazywana do OFE stanowi część jednolitej składki eme-
rytalnej obecnej w ramach wyodrębnionego działu ubezpieczenia ryzyka 
starości. Pod względem teoretycznym stanowi świadczenie charakteryzujące 
się określonymi właściwościami, którego elementy konstrukcyjne wynikają 
przede wszystkim z ustawy systemowej i ustawy o OFE. Ustalenie jej istoty 
wymaga pogłębionych studiów w punktu widzenia różnych płaszczyzn na-
ukowych. Z ekonomicznego punktu widzenia składka ta stanowi kategorię 
finansową, za pośrednictwem której następuje akumulacja zasobów funduszy 
ubezpieczeniowych.

Należy stwierdzić, że zasadniczo składkę na OFE opisują cechy od 
dawna przypisywane składce emerytalnej w nauce, a obecne przepisy tyl-
ko modyfikują niektóre jej właściwości (m.in. bezzwrotność, wzajemność, 
ekwiwalentność). Przede wszystkim nastąpiło jej wyodrębnienie w związku 
z ustawową segmentacją ubezpieczenia emerytalnego. W jej finansowaniu 
biorą udział płatnik składki i ubezpieczony, jednakże składka wpływająca 
do OFE pochodzi wyłącznie ze środków ubezpieczonego. Swego rodzaju 
novum stanowią uprawnienia ubezpieczonego dotyczące możliwości dys-
ponowania wkładem w OFE. Nie wpływa to jednak na kwalifikację składki 
– nadal zachowuje publiczny charakter.

Procentowa wysokość składki realizuje zasadę proporcjonalnego, 
w stosunku do dochodów, udziału ubezpieczonych w budowaniu zasobów 
pieniężnych ubezpieczeń. Jednocześnie, w związku z indywidualizacją 
składki i jej ewidencjonowaniem na kontach ubezpieczonego w ZUS i OFE, 
nastąpiło uzależnienie wysokości przyszłej emerytury od realnych wpływów 
ze składek. Powiązanie to jest szczególnie widoczne w odniesieniu do kapita-
łu emerytalnego w OFE. Zasobność konta jest uwarunkowana sumą składek 
przekazanych na konto danego ubezpieczonego oraz wynikami działalności 
lokacyjnej OFE. Jednakże kapitał ten zmniejszają opłaty pobierane przez 

39 Tamże, s. 15.
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Fundusz oraz kwoty nieterminowo przekazywanych składek, ponieważ 
odsetki płacone przez ZUS mogą być niższe od przyrostu wartości składek 
zainwestowanych w odpowiednim terminie. 

Trzeba wskazać, że od wysokości składki emerytalnej, jej terminowego 
i prawidłowego opłacania oraz wyników finansowych osiąganych przez 
PTE zależy kapitał emerytalny poszczególnych uczestników OFE. Można 
stwierdzić, że wielkość środków ubezpieczonego w OFE ulega nieustannym 
zmianom w wyniku wpływania kolejnych składek oraz wahaniom wartości 
jednostki rozrachunkowej. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że część składki na ubezpieczenie 
emerytalne jest poddawana całemu kompleksowi działań generujących 
dość istotne koszty. Jest to wynikiem wielości podmiotów działających 
w ubezpieczeniu emerytalnym oraz przyjętej kapitałowej metody finanso-
wania świadczeń. Składka przeznaczona na finansowanie części prywat-
nego obszaru ubezpieczenia emerytalnego podlega inwestowaniu zgodnie 
z realizowaną polityką przez PTE, nabierając coraz większego znaczenia 
jako instrument finansowy na rynkach kapitałowych. Wskazane ustawowo 
portfele inwestycyjne stanowią wygodny, z punktu widzenia państwa, sposób 
finansowania długu publicznego (zakup przez PTE papierów wartościowych 
emitowanych przez Skarb Państwa i NBP). Oznacza to, że finanse emery-
talne są wykorzystywane w znacznym stopniu dla celów promocji wzrostu 
gospodarczego. 
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Aldona Klimkiewicz

PREMIUMS IN RETIREMENT INSURANCE OF PILLAR II

(Summary)

The paper deals with theoretical and economic issues related to retirement premiums 
of pillar II, being private retirement insurance system in Poland. The issues are of interest 
to economic, financial, legal, and social sciences. It follows from the analysis that a part 
of the retirement premiums are subject to additional significant costs due to various agents 
engaged in the insurance business. Retirement premiums are a substantial factor of financ-
ing economic growth as they are used to serve the public debt via purchasing public bonds 
and securites.


