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USTANIE STOSUNKU CZŁONKOSTWA 
W OTWARTYM FUNDUSZU EMERYTALNYM

Wstęp

Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych1 nie po-
sługuje się pojęciem „ustanie stosunku członkostwa w otwartym funduszu 
emerytalnym”. W treści ustawy nie zawarto odrębnego rozdziału, który 
zawierałby katalog zdarzeń powodujących ustanie stosunku członkostwa 
w otwartym funduszu emerytalnym2 ani przepisów, które wprost regulują 
zdarzenia powodujące ustanie stosunku członkostwa w ofe. Dopiero szcze-
gółowa analiza przepisów ustawy o o.f.f.e., przepisów aktów wykonawczych 
oraz przepisów innych ustaw pozwala na wyodrębnienie tych zdarzeń praw-
nych, których skutkiem jest ustanie stosunku członkostwa w ofe. 

Członkostwo w ofe dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 
1968 roku jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, a dla ubezpieczonych 
urodzonych po 31 grudnia 1948 roku a przed 1 stycznia 1969 roku obowiąz-
kiem wynikającym z dobrowolnej deklaracji o przystąpieniu do funduszu3. 
Członkostwo ma ze swej natury charakter trwały4, a jego celem jest zgroma-

∗ Doktorantka w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej 
Uniwersytetu Łódzkiego.

1 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2010, Nr 34, poz. 189), dalej powoływana 
jako ustawa o o.f.f.e.

2 Dalej powoływany  jako ofe.
3 I. J ę d r a s i k - J a n k o w s k a, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecz-

nego, warszawa 2009, s. 237.
4 A. J a b ł o ń s k i, Właściwości członkostwa w Otwartym Funduszu Emerytalnym (2), 

PUSiG 2002, nr 6, s. 26.
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dzenie środków na wypłatę przyszłej emerytury z drugiego filaru. Wydawać 
by się więc mogło, że ustanie stosunku członkostwa w otwartym funduszu 
związane jest wyłącznie z uzyskaniem prawa do świadczenia emerytalnego 
wypłacanego ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu. Tymcza-
sem analiza przepisów aktów prawnych wskazanych powyżej pozwala na 
wyodrębnienie różnych zdarzeń, których skutkiem jest ustanie stosunku 
członkostwa w ofe. Chodzi tu o następujące zdarzenia: 

− nabycie (i realizację) prawa do emerytury, 
− wyczerpanie środków zgromadzonych na rachunku członka w ofe,
− przekazanie przez ofe środków zgromadzonych na rachunku członka 

na dochody budżetu państwa,
− jednorazową wypłatę wszystkich środków zgromadzonych na ra-

chunku w ofe 
 oraz

− śmierć członka ofe. 

Celem analizy wszystkich wymienionych wyżej sytuacji jest nie tylko 
dookreślenie katalogu zdarzeń powodujących ustanie stosunku członkostwa 
w ofe, ale także wskazanie momentu, w którym następuje skutek, w postaci  
ustania stosunku członkostwa w ofe. 

1. Realizacja prawa do emerytury przez członka funduszu

W dniu 8 stycznia 2009 roku weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 
2008 roku o emeryturach kapitałowych5, która wprowadziła nowy rodzaj 
świadczeń emerytalnych określanych wspólną nazwą jako „emerytury 
kapitałowe”. Nowe świadczenia emerytalne wypłacane są ze środków 
zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych i mogą przybrać 
jedną z dwóch postaci: okresowej emerytury kapitałowej bądź dożywotniej 
emerytury kapitałowej6.  

W celu wyjaśnienia związku pomiędzy realizacją uprawnień emerytal-
nych a  ustaniem stosunku członkostwa w otwartym funduszu, należy zazna-
czyć, że w myśl art. 2 ustawy o o.f.f.e. przedmiotem działalności funduszu 
jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem 

5 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. 2008, Nr 228, poz. 1507), dalej powoły-
wana jako ustawa o e.k.

6 Art. 7 ustawy o e.k. 
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na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytal-
nego oraz wypłata okresowych emerytur kapitałowych. Takie określenie 
przedmiotu działalności nasuwa od razu wniosek, że stosunek członkostwa 
w ofe ustaje dopiero na skutek nabycia przez członka funduszu prawa do 
dożywotniej emerytury kapitałowej. Tak jednak nie jest. W myśl bowiem art. 
81 ust. 10 ustawy o o.f.f.e. umowa z otwartym funduszem ulega rozwiązaniu 
z dniem dokonania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych7 wyrejestro-
wania ubezpieczonego z otwartego funduszu emerytalnego w Centralnym 
Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych8 w związku z nie-
ustaleniem, z przyczyn określonych w ustawie o e.k., prawa do okresowej 
emerytury kapitałowej lub prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej, 
albo w związku z przyznaniem dożywotniej emerytury kapitałowej. Z treści 
wskazanego przepisu wynika zatem, że realizacja uprawień emerytalnych 
przez członka ofe powoduje ustanie stosunku członkostwa w tym funduszu 
w jednej z trzech następujących sytuacji, a mianowicie: 

1) nieustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej,
2) nieustalenia prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej, 
3) przyznania prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej. 

Zgodnie z ustawą o e.k. prawo do okresowej emerytury kapitałowej 
przysługuje takiemu członkowi ofe, który ukończył 60 lat, a ponadto który 
zgromadził na swoim rachunku w otwartym funduszu kwotę9 równą lub 
wyższą od dwudziestokrotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego10. Okre-
sowa emerytura kapitałowa jest wypłacana od ukończenia 60 roku życia 
przez okres przejściowy 5 lat. Prawo do emerytury kapitałowej (zarówno 
okresowej, jak i dożywotniej) oraz jej wysokość ustala w drodze decyzji 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie wniosku11 złożonego przez 

 7 Dalej powoływany jako ZUS lub Zakład.
 8 Dalej powoływany jako Centralny Rejestr Członków OFE.
 9 Kwota ta ustalana jest na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc przyznania 

emerytury.
10 Art. 8 ustawy o e.k. Kwotę dodatku pielęgnacyjnego określa w komunikacie Prezes 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z Komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty najniżej emerytury i renty, dodat-
ku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń 
emerytur i rent; od dnia 1 marca 2010 r. kwota dodatku pielęgnacyjnego wynosi 181,10 zł 
miesięcznie. Dwudziestokrotność tej kwoty wynosi zatem 3622,00 zł.

11 Wyjątkowo, prawo do okresowej emerytury kapitałowej może zostać ustalone 
również z urzędu. Dzieje się tak w sytuacji, gdy prawo do emerytury z FUS ustala się 
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członka ofe12. Wniosek o ustalenie prawa do emerytury złożony przez 
ubezpieczonego, będącego członkiem funduszu, jest jednocześnie wnio-
skiem o ustalenie prawa do emerytury, przysługującej na podstawie art. 24 
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych13 
oraz emerytury kapitałowej14, a emerytura kapitałowa przysługuje w ramach 
ubezpieczenia emerytalnego, osobie mającej ustalone prawo do emerytury 
z FUS15. Oznacza to, że emerytura kapitałowa może zostać ustalona tylko 
dla ubezpieczonego, który nabył uprawnienie do emerytury wypłacanej 
z pierwszego filaru.  

Po złożeniu przez członka funduszu wniosku o ustalenie prawa do okre-
sowej emerytury kapitałowej, Zakład zawiadamia otwarty fundusz o złożeniu 
takiego wniosku przez członka danego funduszu lub o miesiącu, od którego 
zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa16. Następnie fundusz 
informuje ZUS o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka 
funduszu17. Na podstawie tej informacji Zakład ustala prawo i wysokość 
okresowej emerytury kapitałowej. Jeżeli jednak kwota środków zgroma-
dzonych na rachunku jest niższa od dwudziestokrotności kwoty dodatku 
pielęgnacyjnego18, wówczas ZUS nie ustala prawa do okresowej emerytury, 
tylko informuje otwarty fundusz o obowiązku przekazania środków zgroma-
dzonych na rachunku jego członka do funduszu emerytalnego FUS19.  

z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy (art. 13 ustawy o e. k. w zw. z art. 
24a ustawy o FUS). 

12 Art. 12 ust. 1  ustawy o e.k.
13 Dz.U. 2009, Nr 205, poz. 1585. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, dalej powoływany 

jako FUS zgodnie z art. 51 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych  jest państwowym 
funduszem celowym, powołanym w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecz-
nych. W ramach FUS wyodrębnia się fundusz emerytalny, rentowy, chorobowy, wypadkowy 
oraz fundusze rezerwowe.

14 Art. 12 ust. 2 ustawy o e.k. 
15 Art. 5 ustawy o e.k.
16 Art. 14 ust. 1 ustawy o e.k.
17 Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o e.k. fundusz informuje ZUS o kwocie środków 

zgromadzonych na rachunku członka funduszu  na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego 
miesiąc złożenia wniosku lub na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego 
zostanie przyznana emerytura.

18 Art. 14 ust. 4 ustawy o e.k. 
19 Art. 15 ustawy o e.k. Zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

8 stycznia 2009 r. w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emery-
tur kapitałowych (Dz.U. 2009, Nr 6, poz. 34), ofe ma obowiązek poinformować Zakład 
o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka, podlegających przekazaniu do 
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Podobne postępowanie ma miejsce w przypadku ustalania przez ZUS 
prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej. Zgodnie z ustawą o e.k. pra-
wo do dożywotniej emerytury kapitałowej nabywa tylko taki członek ofe, 
który ukończył 65 lat, a kwota jego hipotetycznej emerytury kapitałowej 
jest równa lub wyższa niż 50 % kwoty dodatku pielęgnacyjnego20. Kwota 
hipotetycznej emerytury obliczana jest przez podział składki, czyli środków 
otrzymanych z rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego21, przez 
średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na 
emeryturę danego ubezpieczonego22. W tym przypadku Zakład zawiadamia 
otwarty fundusz nie tylko o złożeniu przez członka tego funduszu wniosku 
o ustalenie prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej, ale także przeka-
zuje informację o dokonanym przez członka ofe wyborze oferty dożywot-
niej emerytury kapitałowej23. po otrzymaniu tych informacji fundusz jest 
zobowiązany do przekazania całości środków zgromadzonych na rachunku 
członka ofe na wskazany odrębny rachunek bankowy ZUS24. po przekazaniu 
środków fundusz zamyka rachunek członka, a Zakład po otrzymaniu tych 
środków ustala wysokość hipotetycznej dożywotniej emerytury kapitało-
wej25. Jeżeli po obliczeniu przez ZUS kwoty emerytury okazuje się, że jest 
ona niższa niż 50 % kwoty dodatku pielęgnacyjnego, to wówczas Zakład nie 
ustala prawa i wymiaru dożywotniej emerytury kapitałowej tylko informuje 
byłego członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazaniu środków 
zgromadzonych na jego rachunku w otwartym funduszu emerytalnym do 
funduszu emerytalnego FUS26.  

Środki przekazane przez ofe na rachunek funduszu emerytalnego FUS, 
w związku z nieustaleniem prawa do okresowej lub dożywotniej emerytury 
kapitałowej, są ewidencjonowane na koncie ubezpieczonego jako składka 

funduszu emerytalnego, w terminie trzech dni od otrzymania zawiadomienia o obowiązku 
przekazania środków. Wskazane rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 16 ustawy o e.k.

20 Art. 10 ust. 1 ustawy o e.k. hipotetyczna kwota emerytury dożywotniej ustalana od 
dnia 01 marca 2010 roku powinna zatem wynosić co najmniej 90,55 zł. 

21 W ustawie o e.k. środki otrzymane z rachunku członka ofe określane są mianem 
składki (art. 3 pkt. 8 ustawy o e.k.)

22 Art. 10 ust. 2 ustawy o e.k. w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach  
z FUS (Dz.U. 2009, Nr 153 poz. 1227). 

23 Art. 17 ust. 1 ustawy o e.k.
24 Art. 17 ust. 10 ustawy o e.k.
25 Art. 17 ust. 10 i ust. 12 ustawy o e.k.
26 Art. 18 ustawy o e.k.
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na ubezpieczenie emerytalne27. Środki te powiększają kwotę składek sta-
nowiącą podstawę obliczenia emerytury zgodnie z postanowieniami art. 
24 ust. 1 i art. 24a ustawy o FUS. Oznacza to, że środki przekazane z ofe 
uzupełniają kwotę składek ubezpieczonego członka ofe gromadzonych 
w ramach I filaru. Zarówno zastosowana przez ustawodawcę terminologia, 
według której środki przekazane z ofe określane są pojęciem „składka”, 
jak i konieczność przekazania środków zgromadzonych w drugim filarze 
do funduszu emerytalnego FUS budzi pewne zastrzeżenia. Nazywanie 
środków zgromadzonych na rachunku w ofe „składką”, powoduje pomie-
szanie pojęć. Środki zgromadzone w otwartym funduszu podlegały różnym 
operacjom finansowym związanym z ich przekazaniem przez Zakład do 
ofe, przeliczeniem na jednostki rozrachunkowe czy inwestowaniem. po-
nadto środki te zostały pomniejszone o koszty związane z ich przekazaniem 
przez ZUS oraz zarządzaniem przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne. 
Tymczasem użycie terminu „składka” zrównuje te środki z całością składek 
z części repartycyjnej, czyli z tą częścią składek, która pozostała na rachun-
ku ubezpieczonego w ZUS. W przypadku środków pochodzących z ofe 
można ewentualnie mówić o repartycji zindywidualizowanej, bo służą one 
wyłącznie ustaleniu wymiaru emerytury konkretnego ubezpieczonego. Stąd 
też użycie terminu składka wydaje się nie tylko nieprawidłowe, ale również 
merytorycznie nieuzasadnione. Najbardziej właściwym określeniem wydaje 
się używanie takich terminów jak: „środki z ofe” czy „środki zgromadzone 
w ramach ofe”. 

ponadto w omawianych przypadkach dochodzi do sytuacji, w której 
ubezpieczony będący członkiem ofe i objęty emerytalnym systemem fi-
larowym powraca z mocy prawa do systemu jednofilarowego, z powodu 
zgromadzenia niewystarczających środków na rachunku w ofe. Trudno 
wskazać ratio legis takiego uregulowania. Być może celem ustawodawcy 
jest ochrona budżetu państwa. Dla ubezpieczonego bowiem, który spełnia 
przesłankę określonego w przepisach stażu ubezpieczeniowego budżet 
państwa jest gwarantem wypłaty minimalnej emerytury. Na minimalną 
emeryturę dla ubezpieczonych – członków ofe składają się kwoty emerytur 
wypłacanych z obu filarów. Im mniejsza jest kwota emerytury kapitałowej 
tym większa szansa, że budżet państwa musiałby dopłacać do świadczenia 

27 Środki te są ewidencjonowane po ich wpływie do funduszu emerytalnego i zapisywane 
jako składka na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o ustalenie 
prawa do emerytury, nie wcześniej jednak niż na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego 
miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura.
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emerytalnego, aby ubezpieczonym spełniających przesłankę stażu wypłacić 
świadczenie w minimalnej wysokości. Oprócz tego, w przypadku dożywot-
niej emerytury kapitałowej może chodzić o nie obciążanie i tak niskiego 
kapitału zgromadzonego przez członka ofe kolejnymi opłatami związanymi 
z wypłatą tej emerytury. Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie choć 
znajduje racjonalne uzasadnienie, oznacza powrót ubezpieczonych objętych 
nowym systemem emerytalnym do systemu jednofilarowego, co pozostaje 
w sprzeczności z zasadami nowego systemu emerytalnego.  

Jeśli kwota hipotetycznej emerytury kapitałowej ustalona przez Zakład 
jest równa lub wyższa niż 50% kwoty dodatku pielęgnacyjnego, ZUS ustala 
prawo i wysokość dożywotniej emerytury kapitałowej28.  

W każdej z trzech wskazanych sytuacji, zgodnie z powołanym wcześ-
niej art. 81 ust. 10 ustawy o o.f.f.e.  umowa z otwartym funduszem ulega 
rozwiązaniu z dniem dokonania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
wyrejestrowania członka z otwartego funduszu emerytalnego w Centralnym 
Rejestrze Członków OFE w związku z nieustaleniem prawa do okresowej 
emerytury kapitałowej lub nieustaleniem prawa do dożywotniej emerytury 
kapitałowej z przyczyn określonych w ustawie o e.k., jak również w związku 
z przyznaniem dożywotniej emerytury kapitałowej. Ponadto, art. 111b ust. 
2 ustawy o o.f.f.e. stanowi, iż po przekazaniu całości środków zgromadzo-
nych na rachunku członka umowa z funduszem ulega rozwiązaniu, chyba że 
członek funduszu wycofa wniosek o emeryturę przed uprawomocnieniem 
się decyzji o ustaleniu prawa do emerytury. Z kolei, w myśl art. 100b ustawy 
o o.f.f.e. fundusz umarza w całości jednostki rozrachunkowe pozostające na 
rachunku członka funduszu, na podstawie decyzji ZUS o ustaleniu prawa 
do dożywotniej emerytury kapitałowej i jej wysokości.  

W treści wskazanych przepisów nie określono jednoznacznie momentu, 
w którym następuje skutek w postaci ustania stosunku członkostwa w ofe. 
Nasuwa się pytanie czy skutek ten powoduje samo przekazanie środków 
z ofe, czy też wyrejestrowanie  ubezpieczonego − członka ofe z Central-
nego Rejestru Członków OFE, czy wreszcie następuje on w jeszcze innym 
momencie. Moim zdaniem samo przekazanie środków do ZUS nie wpływa 
na istnienie stosunku członkostwa, a wyrejestrowanie ubezpieczonego − 
członka ofe przez Zakład z Centralnego Rejestru Członków OFE jest jedynie 
czynnością techniczną, nie popartą wydaniem przez Zakład jakiejkolwiek 
decyzji. Czynność ta musi być natomiast następstwem zaistniałego wcześniej 

28 Art. 17 ust. 13 ustawy o e.k.
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ustania stosunku członkostwa w ofe. Dlatego przyjmuję, że datą, w której 
następuje ustanie stosunku członkostwa w otwartym funduszu jest data upra-
womocnienia się decyzji Zakładu o nieustaleniu prawa do jednej z emerytur 
kapitałowych albo data uprawomocnienia się decyzji ZUS o ustaleniu prawa 
do dożywotniej emerytury kapitałowej. Takie stanowisko, w odniesieniu do 
sytuacji ustalenia prawa do emerytury dożywotniej, znajduje oparcie w treści 
art. 111b ust. 2 ustawy o o.f.f.e., zgodnie z którą do czasu uprawomocnienia 
się decyzji o ustaleniu prawa do emerytury członek funduszu może wycofać 
wniosek o emeryturę. Natomiast w przypadku nieustalenia prawa do jednej 
z emerytur kapitałowych, pomimo braku wyraźnego wskazania w przepisach 
ustawy, Zakład powinien wydać decyzję o nieustaleniu takiego prawa, gdyż 
tylko w taki sposób powstanie podstawa prawna pozwalająca na przekazanie 
środków z ofe do funduszu emerytalnego FUS.  

Ustanie stosunku członkostwa wskutek przyznania prawa do dożywot-
niej emerytury kapitałowej nie budzi żadnych wątpliwości. Nabycie przez 
członka ofe prawa do dożywotniej emerytury pozbawia fundusz emerytalny, 
zgodnie ze wskazanym wcześniej przedmiotem jego działalności, prawa do 
dalszego dysponowania środkami członka. W takiej sytuacji następuje rea-
lizacja celu członkostwa w ofe, której naturalnym następstwem jest ustanie 
stosunku członkostwa w otwartym funduszu.  

Należy zauważyć, że samo osiągnięcie przez ubezpieczonego członka 
ofe wieku emerytalnego nie ma wpływu na członkostwo w funduszu. Osiąg-
nięcie tego wieku nie rodzi po stronie ubezpieczonego – członka funduszu 
obowiązku złożenia wniosku o ustalenie prawa do emerytury i przejścia 
na emeryturę. Tylko od woli ubezpieczonego zależy, czy po osiągnięciu 
wieku emerytalnego złoży wniosek o ustalenie prawa do emerytury. Skoro 
wniosek o ustalenie prawa do emerytury złożony przez członka funduszu 
jest jednocześnie wnioskiem o ustalenie prawa do emerytury przysługują-
cej z FUS oraz wnioskiem o ustalenie emerytury kapitałowej, niezłożenie 
wniosku oznacza, że pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego przez członka 
ofe jego członkostwo w funduszu trwa dalej. Warto podkreślić, że dopiero 
działanie (wniosek) ubezpieczonego – członka ofe zmierzające do ustalenia 
prawa do emerytury inicjuje proces, w ramach którego dochodzi do wydania 
przez Zakład decyzji, której skutkiem jest ustanie stosunku członkostwa 
w funduszu.  

Należy rozważyć, czy istnieje granica wieku, której przekroczenie spo-
woduje ustalenie z urzędu przez ZUS prawa do emerytury. W obowiązującej 
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obecnie tabeli średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn29 mak-
symalnym wiekiem, dla którego określono średnie dalsze trwanie życia 
jest 85 lat i 11 miesięcy. Jednakże samo określenie maksymalnego wieku, 
dla którego oblicza się średnie dalsze trwanie życia, nie wywołuje skutku 
w postaci obowiązku złożenia przez członka ofe, najpóźniej z chwilą osiąg-
nięcia tego wieku, wniosku o emeryturę czy też ustalenie prawa do emerytury 
z urzędu. Przyjęcie w tabeli maksymalnego wieku, dla którego określa się 
średnią dalszą długość życia oznacza tylko tyle, że w sytuacji wystąpienia 
z wnioskiem o emeryturę osoby, która przekroczyła wiek 85 lat i 11 miesięcy, 
organ ustalający wysokość emerytury przypisze tej osobie średnią dalszą 
długość życia dla osoby w wieku 85 lat i 11 miesięcy.  

Zarówno w przypadku nieustalenia prawa do okresowej lub dożywotniej 
emerytury kapitałowej, jak i w przypadku ustalenia prawa do dożywotniej 
emerytury kapitałowej następuje wypłata środków zgromadzonych na rachunku 
członka w ofe. Wypłata tych środków polega na ich przeniesieniu na rachunek 
funduszu emerytalnego FUS albo na odpowiedni rachunek ZUS (jest to odrębny 
rachunek bankowy ZUS, na który zgodnie z art. 17 ust. 10 ustawy o e.k. ofe 
przekazuje środki zgromadzone na rachunku członka tego funduszu). 

2. Wyczerpanie środków zgromadzonych na rachunku członka 
w otwartym funduszu emerytalnym 

Ustawa o e.k. przewiduje również trzy sytuacje, w których dochodzi do 
wygaśnięcia prawa do okresowej emerytury kapitałowej. O ile wskazane jako 
przyczyny tego wygaśnięcia śmierć członka ofe i ukończenie przez niego 
65. roku życia nie budzą wątpliwości i w świetle pozostałych przepisów 
ustawy znajdują pełne uzasadnienie, o tyle trzecia przyczyna wygaśnięcia 
prawa do okresowej emerytury, którą jest wyczerpanie środków zgromadzo-
nych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym wymaga omówienia 
i analizy jej skutków.  

Jak zauważa I. Jędrasik-Jankowska, nie jest do końca jasne w jaki sposób 
może dojść do wyczerpania środków na rachunku członka ofe pobierającego 

29 Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o FUS Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
ogłasza corocznie, w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 31 marca tablice średniego dalszego trwania 
życia kobiet i mężczyzn. Obecnie obowiązuje Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia 
kobiet i mężczyzn, M.P. 2010, Nr 19, poz. 194.
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okresową emeryturę kapitałową30. Zdaniem autorki, przy ustalonej w ustawie 
metodzie obliczania okresowej emerytury kapitałowej, jedyną przyczyną 
wyczerpania środków może być istotny wzrost emerytury w wyniku doko-
nanych waloryzacji31. Taka sytuacja wydaje się jednak mało prawdopodobna. 
Bardziej prawdopodobnym powodem wyczerpania środków zgromadzonych 
na rachunku członka ofe mogą być nagłe zmiany na rynku finansowym, które 
spowodują istotną zmianę wartości jednostki rozrachunkowej. Okresowa 
emerytura kapitałowa jest bowiem ustalana przez ZUS w określonej wyso-
kości. Środki na wypłatę emerytury kapitałowej ofe przekazuje co miesiąc 
na wskazany przez ZUS odrębny rachunek bankowy. W przypadku nagłego 
spadku wartości jednostki rozrachunkowej wydaje się prawdopodobnym, że 
środki zgromadzone na rachunku członka mogłyby się wyczerpać wskutek 
tego, że dla przekazania ustalonej przez ZUS kwoty emerytury okresowej 
ofe musiałby umorzyć większą liczbę jednostek rozrachunkowych. 

Bez względu na to, w jakiej sytuacji dojdzie do wyczerpania środków 
zgromadzonych na rachunku członka w ofe, wystąpienie takiej okoliczności 
spowoduje wygaśnięcie prawa do okresowej emerytury kapitałowej. W kon-
sekwencji bezzasadnym stanie się dalsze uczestnictwo w otwartym funduszu. 
Ponieważ w ustawie o e.k. nie zawarto przepisów, które regulowałyby tryb 
postępowania w takiej sytuacji, należy przyjąć, że wygaśnięcie prawa do 
emerytury okresowej w związku z wyczerpaniem środków zgromadzonych 
na rachunku członka powinno zostać potwierdzone wydaniem przez ZUS 
decyzji. Data uprawomocnienia się takiej decyzji jest jednocześnie datą 
ustania stosunku członkostwa w ofe. 

3. Ustanie stosunku członkostwa w związku  
z przekazaniem środków zgromadzonych na rachunku  

członka funduszu na dochody budżetu państwa 

Ustanie stosunku członkostwa w ofe następuje w wyniku przekazanie 
przez ofe środków zgromadzonych na rachunku członka na dochody budżetu 
państwa. Okoliczności, o których tu mowa określa art. 111a ustawy o o.f.f.e. 
i  art. 184 ustawy o FUS32.  

30 I. J ę d r a s i k - J a n k o w s k a, Pojęcia …, s. 273.
31 Ibidem.
32 Warto zaznaczyć, że wymienione przepisy nie zostały wprowadzone na początku 

reformy lecz są konsekwencją zmian wymuszonych przez praktykę stosowania nowego 
prawa emerytalnego.
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Na podstawie wskazanych przepisów można wyodrębnić pięć sytuacji, 
w których środki zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu są 
przekazywane przez ten fundusz, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, na dochody budżetu państwa33. Dzieje się tak w przypadku, 
gdy:

1) właściwy organ emerytalny zawiadomi o ustaleniu członkowi otwar-
tego funduszu emerytalnego prawa do emerytury obliczonej na podstawie 
art. 15 lub prawa do jej zwiększenia na podstawie art. 14 ustawy o zaopa-
trzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych34, lub ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych35,

2) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zawiadomi o wyborze 
przez członka otwartego funduszu emerytalnego renty rolniczej z tytułu 
niezdolności do pracy albo renty rodzinnej z ubezpieczenia rolniczego na 
podstawie art. 33 ust. 2b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników36,

3) Minister Sprawiedliwości zawiadomi o przejściu w stan spoczynku 
z prawem do uposażenia, o którym mowa w art. 100 § 2 ustawy prawo o 
ustroju sądów powszechnych37, sędziego będącego członkiem ofe; 

4) Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadomi o ustaleniu członkowi 
otwartego funduszu emerytalnego prawa do emerytury na podstawie art. 
46-50a lub 50e ustawy o FUS,

33 Tryb dokonywania zwrotu środków zgromadzonych na rachunku członka ofe na 
dochody budżetu państwa w przypadkach wskazanych w art. 111a określa Rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie zwrotu na dochody 
budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunku członków otwartych funduszy eme-
rytalnych (Dz.U. 2009, Nr 61, poz. 501), dalej powoływane jako „rozporządzenie w sprawie 
zwrotu środków”. Rozporządzenie to zastąpiło z dniem 1 maja 2009 r. Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie zwrotu 
na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunku członków otwartych 
funduszy emerytalnych (Dz.U. 2004, Nr 52, poz. 517).  

34 Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 
oraz ich rodzin (Dz.U.2004, Nr 8, poz. 66), dalej powoływana jako ustawa o z.e.z.  

35 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Po-
licji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz 
ich rodzin (Dz.U. 2004,  Nr 8, poz. 67), dalej powoływana jako ustawa o z.e.f.

36 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz.U. 2008, 
Nr 50, poz. 291, dalej powoływana jako ustawa o u.s.r.

37 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. Nr 98, 
poz. 1070, dalej powoływana jako ustawa o u.s.p.
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5) ubezpieczony nabędzie prawo do emerytury na podstawie art. 184 
ustawy o FUS.  

Ad. 1) Wskazane w punkcie pierwszym przepisy obu ustaw zaopatrzenio-
wych są analogicznie zbudowane. Na podstawie art. 15 obu ustaw, właściwe 
organy emerytalne obliczają emeryturę z zaopatrzenia społecznego, przysłu-
gującą funkcjonariuszowi lub żołnierzowi zawodowemu, który pozostawał 
w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 roku. Obliczana dla funkcjonariusza 
czy żołnierza zawodowego emerytura wzrasta m.in. o wskazany w przepisie 
procent podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych i za każdy 
rok okresów nieskładkowych poprzedzających służbę, a zatem za każdy rok 
podlegania powszechnemu systemowi ubezpieczeń społecznych. Z kolei 
na podstawie art. 14 obu ustaw zaopatrzeniowych, właściwe organy eme-
rytalne na wniosek emeryta, mającego obliczoną emeryturę na podstawie 
omówionego powyżej art. 15 ustawy zaopatrzeniowej, doliczają do wysługi 
emerytalnej nie uwzględnione dotychczas w wymiarze świadczenia okresy 
zatrudnienia przed dniem 1 stycznia 1999 roku w wymiarze czasu pracy nie 
niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy oraz okresy opłacania 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. 
lub okres nieopłacania tych składek z powodu przekroczenia w trakcie roku 
kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpie-
czenia38.

Uwzględnienie przez właściwy zaopatrzeniowy organ emerytalny 
okresów podlegania powszechnemu systemowi ubezpieczenia społeczne-
go oznacza, że funkcjonariusz lub żołnierz posiadał w trakcie aktywności 
zawodowej tytuły do objęcia powszechnym ubezpieczeniem społecznym. 
Organ emerytalny, który ustalił prawo do emerytury obliczonej na podstawie 
art. 15 lub prawo do jej zwiększenia na podstawie art. 14 jednej z ustaw 
zaopatrzeniowych, zawiadamia o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych39, 
który na podstawie danych zawartych w Centralnym Rejestrze Członków 
OFE ustala czy wskazana osoba nadal jest członkiem ofe. Jeżeli tak, to Za-
kład przekazuje do funduszu powiadomienie o obowiązku zwrotu środków 
zgromadzonych na rachunku członka w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia40. Procedura zwrotu środków odbywa się bez fizycznego 

38 Wskazane okresy dolicza się do wysługi emerytalnej tylko wówczas jeżeli emery-
tura wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru, a emeryt ukończył 55 lat życia gdy jest 
mężczyzną lub 50 lat życia gdy jest kobietą, albo stał się inwalidą. 

39 § 2 ust. 1 pkt. 1 w zw. z § 2 ust. 4 rozp. w sprawie zwrotu środków. 
40 § 3 rozp. w sprawie zwrotu środków.
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przekazywania środków z ofe do Zakładu, a polega jedynie na potrąceniu 
przez Zakład należnej kwoty z kwoty składek odprowadzanych do fundu-
szu, a następnie przekazania kwoty środków podlegających zwrotowi na 
dochody budżetu państwa41.  

Zgodnie z przepisami ustaw zaopatrzeniowych, na skutek ustalenia prawa 
do emerytury z zaopatrzenia społecznego lub prawa do jej zwiększenia na 
podstawie wskazanych powyżej przepisów, umowa między członkiem ofe 
a tym funduszem ulega z mocy ustawy rozwiązaniu, a środki zgromadzone 
na rachunku członka w funduszu są niezwłocznie przekazywane na dochody 
budżetu państwa42. Zdarzeniem powodującym ustanie stosunku członkostwa 
w ofe jest w tym przypadku ustalenie prawa do emerytury z zaopatrzenia 
społecznego lub prawa do jej zwiększenia. Z datą uprawomocnienia się 
decyzji o ustaleniu prawa do emerytury lub decyzji o jej zwiększeniu usta-
je członkostwo w ofe i wygasa z mocy prawa umowa między członkiem 
i funduszem. Wygaśnięcie umowy między członkiem i funduszem oraz 
przekazanie środków zgromadzonych w ofe na dochody budżetu państwa 
stanowią konsekwencje ustania członkostwa w ofe. 

Należy jeszcze raz podkreślić, że pozostawanie w stosunku członkostwa 
w ofe przez funkcjonariusza lub żołnierza objętego systemem zaopatrzenia 
oznacza, że w trakcie swojej aktywności zawodowej osoby te miały, po dniu 
31 grudnia 1998 roku, tytuł do objęcia powszechnym systemem ubezpie-
czenia. W omawianej sytuacji osoby te realizują jednak swoje uprawnienia 
emerytalne w systemie zaopatrzenia, ale w wysokości pobieranego przez 
nich świadczenia uwzględnione są okresy podlegania powszechnemu ubez-
pieczeniu społecznemu. Uwzględnienie tych okresów powoduje wzrost wy-
sokości świadczenia. Ponieważ świadczenia zaopatrzeniowe są finansowane 
w całości z budżetu państwa, to przekazanie środków zgromadzonych na 
rachunku członka ofe na dochody budżetu państwa, wydaje się w omawianej 
sytuacji w pełni uzasadnione.  

Ad. 2) Kolejna sytuacja przekazania środków zgromadzonych na ra-
chunku członka ofe na dochody budżetu państwa dotyczy takiego członka 
ofe, który posiada uprawnienie do świadczeń z ubezpieczenia społecznego 
rolników w postaci renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo renty 
rodzinnej, a jednocześnie jest uprawniony do emerytury z powszechnego 

41 Od daty potrącenia należnej kwoty Zakład ma 14 dni na jej przekazanie na dochody 
budżetu  (por. § 5 rozp. w sprawie zwrotu środków).

42 Art. 14 ust. 6 ustawy o z.e.f. i ustawy o z.e.z.
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systemu ubezpieczenia społecznego przysługującej na podstawie art. 24 lub 
art. 24a ustawy o FUS. Członek ofe, który posiada uprawnienia do świadczeń 
wskazanych powyżej, zgodnie z art. 33 ust. 2b ustawy o u.s.r. traci prawo do 
świadczeń z ubezpieczenia rolniczego, chyba że zanim wystąpi z wnioskiem 
o prawo do emerytury z systemu powszechnego, złoży oświadczenie, że 
wybiera przysługujące mu świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolni-
ków. Oświadczenie o wyborze świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy 
o u.s.r. jest ostateczne i bez możliwości odstąpienia. Jeżeli członek ofe złoży 
oświadczenie o wyborze świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników, 
wówczas Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego43 w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania  tego oświadczenia przekazuje do ZUS zawiadomienie 
o wyborze dokonanym przez rolnika – członka ofe. Dalsza procedura doty-
cząca ustalenia czy ubezpieczony, który wybrał świadczenia z ubezpieczenia 
społecznego rolników jest członkiem ofe oraz tryb przekazania środków 
na dochody budżetu państwa wygląda tak samo, jak w przypadku sytuacji 
opisanej powyżej. 

W omawianej sytuacji, przekazanie środków zgromadzonych na rachun-
ku członka w ofe na dochody budżetu państwa następuje na skutek złożenia 
przez członka ofe oświadczenia o wyborze świadczenia z ubezpieczenia 
społecznego rolników. Ustawa o u.s.r. nie zawiera jednak postanowienia, 
zgodnie z którym, w wyniku złożenia przez członka ofe oświadczenia 
wskazanego powyżej, umowa między członkiem ofe a tym funduszem 
ulega rozwiązaniu. Z drugiej strony, przesądzenie o tym czy w omawianej 
sytuacji następuje również rozwiązanie umowy z ofe, nie jest koniecznym 
warunkiem dla stwierdzenia, że nastąpiło ustanie stosunku członkostwa 
w ofe. Kluczowe znaczenie dla bytu członkostwa w ofe ma bowiem w tej 
sytuacji złożenie przez członka ofe oświadczenia o wyborze świadczeń 
z ubezpieczenia społecznego rolników. Dlatego też ustanie stosunku człon-
kostwa w ofe następuje w omawianej sytuacji w dacie złożenia przez członka 
ofe wskazanego oświadczenia. Przekazanie środków zgromadzonych na 
rachunku w funduszu, tak jak w poprzedniej sytuacji, jest jedynie skutkiem 
ustania stosunku członkostwa w ofe.  

Również i w tej sytuacji mamy do czynienia z osobą, która w trakcie 
swojej aktywności zawodowej była objęta dwoma różnymi systemami 
ubezpieczenia, tj. systemem powszechnego ubezpieczenia społecznego 
oraz ubezpieczenia społecznego rolników. Ustanie stosunku członkostwa 

43 Dalej powoływana jako KRUS.
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w ofe, w sytuacji takiej osoby, jest skutkiem złożenia przez nią oświadcze-
nia o wyborze świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników. Również 
i w tym przypadku przekazanie środków zgromadzonych na rachunku człon-
ka na dochody budżetu państwa wydaje się uzasadnione. Przyjęcia takiego 
rozwiązania uzasadnia bowiem fakt, iż system ubezpieczenia społecznego 
rolników jest odrębnym systemem ubezpieczenia społecznego, w którym 
świadczenia emerytalne są w przeważającej części finansowane z dotacji 
pochodzącej z budżetu państwa.  

Ad. 3) Kolejna sytuacja, w której dochodzi do przekazania środków 
z rachunku w ofe na dochody budżetu państwa dotyczy takiego członka 
ofe, który zajmując stanowisko sędziego44 nabywa prawo do uposażenia 
w stanie spoczynku45 oraz prawo do emerytury lub renty z FUS. Zgodnie 
z ustawą p.o.u.s.p., w takim przypadku, wypłaca się wyłącznie uposażenie. 
Jeżeli zbieg prawa do świadczeń dotyczy sędziego, który jest jednocześnie 
członkiem ofe, wówczas Minister Sprawiedliwości w terminie 30 dni od 
przejścia sędziego w stan spoczynku z prawem do uposażenia  zawiadamia 
o tym fakcie ZUS46. Dalsza procedura prowadząca do przekazania środków 
na dochody budżetu państwa jest taka sama, jak w sytuacjach omówionych 
powyżej. 

Również i w tym przypadku następuje przekazanie środków zgroma-
dzonych na rachunku w ofe na dochody budżetu państwa. Ustawa p.o.u.s.p. 
również nie zawiera przepisu, który odnosiłby się do ustania stosunku 
członkostwa w ofe. Można jednak stwierdzić, że w omawianej sytuacji 
ustanie stosunku członkostwa w ofe następuje w dacie uprawomocnienia 
się decyzji właściwego organu o przyznaniu prawa do uposażenia w stanie 
spoczynku. Konsekwencją ustania jest przekazanie środków zgromadzonych 
na rachunku w funduszu na dochody budżetu państwa, tak jak w przypadkach 
omówionych wyżej. Z uwagi na fakt, że uposażenie w stanie spoczynku jest 
świadczeniem zaopatrzeniowym finansowanym z budżetu państwa, również 

44 Przepisy ustawy stosuje się również do prokuratorów.
45 Uregulowanego w ustawie p.o.u.s.p.
46 Por. Art. 100 § 6 i § 6a ustawy p.o.u.s.p. Wyjątek dotyczy takiego sędziego w stanie 

spoczynku, który do chwili przejścia w stan spoczynku był zatrudniony na podstawie po-
wołania na stanowisko sędziowskie w niepełnym wymiarze czasu pracy. W takiej sytuacji 
wypłaca się oba świadczenia, czyli emeryturę i uposażenie, z tym jednak zastrzeżeniem, 
że wypłatę uposażenia ogranicza się w taki sposób, aby suma emerytury i uposażenia nie 
przekraczała wysokości całego uposażenia sędziego w stanie spoczynku, jakie by otrzy-
mywał, gdyby nie został powołany w połowie wymiaru czasy pracy.
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i w tej sytuacji przekazanie środków na dochody budżetu państwa wydaje 
się uzasadnione. 

Ad. 4) Przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w ofe na do-
chody budżetu państwa następuje również w sytuacji, gdy ZUS zawiadomi 
o ustaleniu członkowi ofe prawa do emerytury na podstawie art. 46–50a lub 
50e ustawy o FUS. Wskazane przepisy ustawy o FUS dotyczą:

(1) emerytur dla niektórych ubezpieczonych urodzonych po dniu 
31 grudnia 1948 roku, a przed dniem 1 stycznia 1969 roku (art. 46–50) 
 oraz

(2) emerytur górniczych (art. 50a dotyczy emerytury górniczej przyzna-
wanej po osiągnięciu 55 lat życia, a art. 50e dotyczy emerytury górniczej 
przyznawanej bez względu na wiek).  

Uregulowania zawarte w art. 46–50 ustawy o FUS, określają przesłanki 
nabycia uprawnień emerytalnych dla niektórych ubezpieczonych urodzo-
nych po dniu 31 grudnia 1948 roku, a przed dniem 1 stycznia 1969 roku. 
Ubezpieczeni urodzeni w tym przedziale wiekowym sami podejmowali de-
cyzję o przystąpieniu do II filaru. Wielu ubezpieczonych, którzy przystąpili 
do ofe z własnej woli nie zdawało sobie sprawy z faktu, że przystąpienie 
do ofe przekreśla ich szansę na przejście na emeryturę przed ukończeniem 
powszechnego wieku emerytalnego47. Warunkami, jakie należało bowiem 
spełnić, aby nabyć prawo do emerytur wskazanych w art. 46-50 ustawy o FUS 
było spełnienie przez ubezpieczonego przesłanek określonych w przepisach 
ustawy o FUS wśród, których znajdował się warunek nieprzystąpienia do 
ofe.  

Wielu ubezpieczonych, którzy przystąpili do otwartych funduszy eme-
rytalnych uzyskiwało informację, o skutkach prawnych tego przystąpienia, 
w zakresie uzyskania prawa do emerytury przed ukończeniem powszechnego 
wieku emerytalnego, dopiero po rozpoczęciu starań o taką emeryturę. Ponie-
waż zgodnie z art. 111 ust. 5 ustawy o s.u.s. oświadczenie o przystąpieniu 
do ofe jest nieodwołalnym  oświadczeniem woli, wielu ubezpieczonych 
zdecydowało się wystąpić na drogę sądową, w celu udowodnienia, że za-
wierając umowę o członkostwo w ofe nie wiedzieli o skutkach prawnych 
wynikających z przystąpienia do ofe. W orzecznictwie sądowym interpre-
towano taką sytuację, jako uchylenie się od skutków oświadczenia woli 

47 M. J a n u s z e w s k a, Jak wystąpić z OFE, Rzeczpospolita z dnia 7-8 listopada 
2009 r.
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o przystąpieniu do ofe złożonego pod wpływem błędu w rozumieniu art. 84 
kodeksu cywilnego48. 

Z kolei emerytury górnicze, o których mowa w art. 50a i 50e ustawy 
o FUS, przysługują ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 roku. 
Emerytury te są obliczane według tzw. starych zasad wymiaru, bez wzglę-
du na wiek osoby uprawnionej oraz jej przynależność do ofe49. posiadanie 
członkostwa w ofe pozostawałoby zatem w sprzeczności z przyjętą w tych 
przepisach metodą obliczania emerytur. 

Omówione problemy spowodowały, że wprowadzono rozwiązania50, 
które pozwalają członkom ofe nabyć uprawnienia emerytalne określone 
w przepisach ustawy o FUS. Na mocy przepisów zmieniających, od 21 lutego 
2007 roku zarówno członkowie ofe, którzy spełniają warunki do nabycia 
emerytury określone w przepisach art. 46 – 50 ustawy o FUS, jak i górnicy-
członkowie ofe, którzy spełniają warunki do nabycia uprawnień emerytal-
nych na podstawie art. 50a i 50e ustawy o FUS, mogą nabyć uprawnienia 
emerytalne określone we wskazanych przepisach ustawy o FUS, jeżeli złożą 
wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w funduszu 
emerytalnym za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa. 

Po złożeniu wniosku ZUS ustala członkowi funduszu prawo do emery-
tury. O ustaleniu prawa do emerytury ZUS zawiadamia ofe i w terminie 30 
dni od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej prawo do emerytury 
przekazuje ofe powiadomienie o obowiązku zwrotu środków zgromadzonych 
na rachunku członka ofe51. Dalsza procedura zwrotu środków jest taka sama 
jak w przypadkach omówionych wcześniej.  

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 111a ust. 2a ustawy o o.f.f.e., 
w przypadku ustalenia prawa do emerytury na podstawie przepisów ustawy 
o FUS Zakład wykreśla wpis o członkostwie w otwartym funduszu z Cen-
tralnego Rejestru Członków OFE i zawiadamia o tym fundusz emerytalny. 
Z kolei zgodnie z ust. 2b wskazanego przepisu, z dniem ustalenia prawa 

48 Wyrok SA w Białymstoku z dnia 25 marca 2003 r., III AUa 1533/02, zob. także: wyrok 
SA w Warszawie z dnia 13 października 2004 r., III AUa 1155/2003 z glosą R. pacuda, OSp 
2005, nr 9, s. 464, wyrok SN z dnia 5 października 2005 r., I UK 49/2005.

49 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie usta-
wy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 
(druk sejmowy nr 1236).

50 Zostały one wprowadzone ustawą z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy 
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw, 
Dz.U. 2007, Nr 17, poz. 95.

51 § 3 rozp. o zwrocie środków.
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do emerytury, przysługującej na podstawie przepisów ustawy o FUS, umo-
wa z otwartym funduszem staje się nieważna z mocy prawa od początku 
(ex tunc). W przypadku tych osób wprowadza się więc fikcję prawną, zgodnie 
z którą są one traktowane tak jakby nigdy nie były członkami ofe. W zamian 
uzyskują one prawo do emerytury przed ukończeniem powszechnego wieku 
emerytalnego i świadczenie emerytalne, którego wymiar będzie obliczony 
według starych zasad.  

Można ponadto stwierdzić, że w sytuacji omówionej powyżej, w przy-
padku ustalenia członkowi ofe prawa do emerytury odbywają się równolegle 
dwie procedury. Pierwsza procedura jest związana z przekazaniem środków 
zgromadzonych na rachunku członka na dochody budżetu państwa. Druga 
natomiast dotyczy wykreślenia członka ofe z Centralnego Rejestru Członków 
OFE w związku z faktem, iż umowa zawarta przez członka z ofe stała się 
nieważna z mocy prawa z dniem ustalenia prawa do emerytury. Obie proce-
dury mają jedynie charakter techniczny i są następstwem ustania stosunku 
członkostwa w ofe. Samo ustanie stosunku członkostwa w ofe następuje 
z mocy prawa z dniem ustalenia prawa do emerytury, przysługującej na 
podstawie wskazanych przepisów ustawy o FUS, a więc z dniem uprawo-
mocnienia się decyzji ustalającej prawo do emerytury.  

Ad. 5) Ostatni przypadek zwrotu środków z ofe do budżetu państwa 
reguluje art. 184 ustawy o FUS. W przepisie tym wskazano – jako warunek 
nabycia przez członka ofe uprawnień emerytalnych – złożenie za pośred-
nictwem ZUS wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachun-
ku w funduszu na dochody budżetu państwa. W tym jednak przypadku, 
obliczając takiej osobie wysokość świadczenia, składki na ubezpieczenie 
emerytalne, zaewidencjonowane na jej koncie w ZUS, zwiększa się przez 
pomnożenie wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22, stanowiącym stosu-
nek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne do wysokości 
zaewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego w Zakładzie. Następuje 
zatem wyrównanie środków zapisanych na indywidualnym koncie ubez-
pieczonego w I filarze do takiej wysokości, jakby składki ubezpieczonego 
były odprowadzane przez cały okres ubezpieczenia jedynie do I filaru. 
Ustanie stosunku członkostwa w ofe następuje, w omawianym przypadku, 
wskutek złożenia przez członka ofe wniosku o przekazanie  środków zgro-
madzonych na rachunku w funduszu, za pośrednictwem ZUS, na dochody 
budżetu państwa. Ustanie stosunku członkostwa następuje jednak z dniem 
ustalenia przez ZUS prawa do świadczeń emerytalnych, czyli z dniem 
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uprawomocnienia się decyzji ustalającej prawo do emerytury na podstawie 
art. 184 ustawy o FUS.

4. Ustanie stosunku członkostwa w ofe na skutek jednorazowej 
wypłaty wszystkich środków zgromadzonych na koncie  

w otwartym funduszu emerytalnym

Jednym ze sposobów uzyskania członkostwa w otwartym funduszu 
emerytalnym jest otwarcie rachunku w tym funduszu52. Wskazany sposób 
uzyskania członkostwa ma zastosowanie w następujących sytuacjach:

− rozwiązania przez rozwód małżeństwa członka otwartego funduszu, 
− unieważnienia małżeństwa członka otwartego funduszu,
− ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa członka 

otwartego funduszu,
− umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej między 

członkiem tego funduszu a jego małżonkiem. 

Na podstawie obowiązujących przepisów, w wymienionych sytuacjach 
środki zgromadzone na rachunku członka funduszu, a przypadające byłemu 
czy obecnemu współmałżonkowi53 w wyniku podziału majątku wspólnego 
małżonków, są przekazywane w ramach wypłaty transferowej na rachu-
nek uprawnionego współmałżonka w otwartym funduszu emerytalnym54. 
Jeżeli współmałżonek uprawniony do części środków zgromadzonych na 
rachunku członka nie posiada rachunku w otwartym funduszu i w terminie 
2 miesięcy od dnia przedstawienia dowodu potwierdzającego uprawnienie 
do otrzymania środków, nie wskaże rachunku w jakimkolwiek otwartym 
funduszu emerytalnym, wówczas  otwarty fundusz, do którego należy 
drugi z współmałżonków, niezwłocznie otworzy rachunek na nazwisko 
uprawnionego współmałżonka i przekaże na ten rachunek, w ramach wy-
płaty transferowej, przypadające mu środki zgromadzone na rachunku jego 
współmałżonka. Z chwilą otwarcia rachunku współmałżonek uprawniony 
do wypłaty transferowej uzyskuje z mocy ustawy członkostwo w fundu-

52 Kwestie te reguluje art. 126 w zw. z art. 128 w zw. z art. 129 ustawy o o.f.f.f.e. 
53 Współmałżonek, który uzyskuje członkostwo w funduszu w wyniku otwarcia rachun-

ku, może być zarówno obecnym, jak i już byłym małżonkiem. W związku z powyższym dla 
zachowania przejrzystej terminologii w dalszej części opracowania posługuję się pojęciem 
„uprawniony współmałżonek”.

54 Art. 126 ustawy o o.f.f.e.
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szu55. Uzyskane w ten sposób członkostwo w funduszu nie jest uzależnione 
od posiadania przez osobę, na rzecz której nastąpiło otwarcie rachunku, 
obiektywnej możliwości zawarcia umowy z funduszem. W tym przypadku 
nawiązanie członkostwa pozostaje bowiem bez związku z wiekiem i tytułem 
do objęcia ubezpieczeniem emerytalnym56. Oznacza to, że osoby urodzone 
przed 1 stycznia 1949 roku stają się członkami funduszu pomimo tego, że 
nie posiadają legitymacji do uzyskania członkostwa w funduszu w wyniku 
zawarcia umowy. Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, a przed 1 stycz-
nia 1969 roku przymusowo stają członkami ofe, a osoby które urodziły się 
po 31 grudnia 1968 uzyskują członkostwo bez względu na fakt, czy istnieje 
już w stosunku do nich obowiązek wyboru ofe. Ponadto, w wyniku otwarcia 
rachunku, członkiem ofe może zostać nie tylko osoba, która nie posiada 
legitymacji do zawarcia umowy, ze względu na wiek czy brak tytułu do 
objęcia ubezpieczeniem emerytalnym, ale również osoba, która nie jest ob-
jęta powszechnym systemem ubezpieczenia emerytalnego. W omawianych 
okolicznościach członkiem ofe może bowiem zostać osoba objęta systemem 
zaopatrzenia społecznego (np. sędzia, prokurator, żołnierz zawodowy, funk-
cjonariusz służb paramilitarnych) lub osoba objęta systemem ubezpieczenia 
społecznego rolników. Nie można również wykluczyć, że członkiem ofe, 
w wyniku otwarcia rachunku w funduszu, może zostać osoba, która zabez-
pieczenie ryzyka starości realizuje poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, 
a więc cudzoziemiec czy obywatel polski objęty systemem zabezpieczenia 
ryzyka starości w innym kraju. 

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że jedynym celem, dla które-
go ustawodawca zdecydował się na przyjęcie takiego uregulowania jest 
umożliwienie dokonania wypłaty transferowej środków zgromadzonych na 
rachunku członka57. Wypłata transferowa na rachunek członka funduszu to 
jedyny przewidziany ustawą o o.f.f.e. sposób otrzymania przez uprawnionego 
małżonka środków zgromadzonych na rachunku współmałżonka58. Zgodnie 
z art. 8 pkt. 3 ustawy o o.f.f.e. oznacza ona przeniesienie środków znajdu-
jących się na rachunku członka z jednego funduszu do innego funduszu lub 

55 Art. 128 ustay o o.f.f.e.
56 R. S k i b i ń s k a, Pozaumowne sposoby uzyskania członkostwa w ofe, Nowe Ubez-

pieczenia, nr 8 (86)03, s. 13.
57 Z. R o s z e w s k i, D. n o w i c k i, Członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym 

wbrew woli – pozaumowne formy nabycia członkostwa, Prawo Asekuracyjne 3/2006 (48),  
s. 74.

58 Ibidem, s. 73.
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przeniesienie tych środków dokonywane między rachunkami tego samego 
funduszu, bez względu na stan rachunku. A zatem wypłata transferowa może 
być dokonana tylko na inny rachunek w ofe, bez znaczenia jest natomiast 
czy będzie to rachunek w tym samym funduszu czy w innym.  

W piśmiennictwie przyjęto, że omówione rozwiązanie ma na celu utrzy-
manie charakteru środków zgromadzonych w ofe, gdyż wypłata środków 
w trybie wypłaty transferowej nie pozbawia ich ubezpieczeniowego cha-
rakteru i stanowi istotny wkład na poczet przyszłej emerytury małżonka 
z drugiego filaru59. Wskazuje się jednak, że utrzymaniem takiego charakteru 
środków i potrzebą podwyższenia świadczeń emerytalnych uprawnionego 
małżonka nie da się uzasadnić przymusowego członkostwa osób wyłą-
czonych co do zasady ze zreformowanego systemu i niepodlegających 
w ogóle powszechnemu obowiązkowi emerytalnemu. W ich wypadku wy-
płata transferowa nie realizuje założonego celu, skoro prawo tych osób do 
świadczenia na starość jest realizowane całkowicie poza nowym systemem 
emerytalnym60, a nawet poza granicami państwa polskiego.  

Zapewne z tych powodów w art. 129a 61 ustawy o o.f.f.e. ustawodawca 
przewidział dla osób, które uzyskały członkostwo w ofe w wyniku otwarcia 
rachunku w trybie art. 128 ustawy o o.f.f.e. możliwość jednorazowej wypłaty 
wszystkich środków zgromadzonych na rachunku w ofe w terminie 14 dni 
od daty złożenia wniosku, w jednym z następujących przypadków: 

1) złożenia wniosku wraz z decyzją przyznającą emeryturę, zaopatrzenie 
emerytalne, emeryturę dla rolników lub uposażenie w stanie spoczynku;

2) nienabycia prawa do emerytury, o ile ukończyły 60 lat w przypadku 
kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn;

3) złożenia wniosku przez osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 
1969 r., jeżeli zgromadzone na ich rachunku środki w kwocie ustalonej 
w dniu złożenia wniosku nie są wyższe od kwoty stanowiącej:

− 50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 3 
ustawy o FUS, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło przed dniem 1 stycznia 
2002 r.,

− 150 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 3 
ustawy o FUS, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło po dniu 1 stycznia 2002 r. 

59 Ibidem.
60 Ibidem, s. 74.
61 Przepis został dodany ustawą z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2001, Nr 8, poz. 64).
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Należy jednak zaznaczyć, że ubezpieczeni urodzeni po dniu 31 grudnia 
1968 roku, którzy po dniu otwarcia rachunku na podstawie art. 128 ustawy 
o o.f.f.e. opłacali składkę na ubezpieczenie społeczne nie mogą dokonać 
jednorazowej wypłaty wszystkich środków zgromadzonych w ofe. Takie 
ograniczenie uzasadnia się faktem, iż wobec tych osób istnieje ustawowy 
przymus uczestnictwa w drugim filarze ubezpieczenia emerytalnego, ponie-
waż osoba ta po uzyskaniu członkostwa w ofe, w wyniku otwarcia rachunku 
uzyskała tytuł do objęcia ubezpieczeniem emerytalnym. Część składki tej 
osoby jest zatem przekazywana do ofe, zgodnie z dyspozycją art. 22 ust. 3 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych62. Dla takiej osoby nie otwiera 
się kolejnego rachunku w ofe, tylko odprowadzane składki wpływają na 
posiadany już przez nią rachunek w otwartym funduszu. Stąd też, w tym 
przypadku, jednorazowa wypłata wszystkich środków zgromadzonych w ofe 
byłaby sprzeczna z zasadami dotyczącymi uczestnictwa w drugim filarze. 
Zgodnie z tymi zasadami, wypłata środków z ofe może nastąpić dopiero 
w związku z ustaleniem dla tego członka ofe uprawnień emerytalnych.  

Z kolei ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed 
dniem 1 stycznia 1969 roku, którzy nie przystąpili dobrowolnie do ofe, 
a którzy uzyskali członkostwo w funduszu w wyniku otwarcia rachunku, 
ZUS nie odprowadza do ofe części składki emerytalnej.  Podstawowym 
powodem, dla którego osoby urodzone w tym przedziale czasowym nie 
przystępowały do drugiego filaru, była chęć uzyskania prawa do wcześ-
niejszej emerytury, która jest świadczeniem wygasającym i przysługującym 
według zasad obowiązujących w starym systemie emerytalnym. Innym po-
wodem, nie przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego mogła być 
świadoma decyzja tych ubezpieczonych o zamiarze uzyskania świadczenia 
emerytalnego obliczonego na starych zasadach. Nie bez znaczenia była 
także niepewność co do wysokości świadczenia emerytalnego wypłacanego 
w przyszłości z drugiego filaru. Zakładając, że nieprzystąpienie do ofe było 
świadomą decyzją ubezpieczonego, przymusowe odprowadzanie części 
składki emerytalnej na rachunek w ofe byłoby nałożeniem na te osoby obo-
wiązku uczestnictwa w ofe ze wszystkimi tego konsekwencjami, mimo tego, 
że zgodnie z założeniami dotyczącymi objęcia reformą emerytalną określonych 
grup wiekowych ubezpieczonych, ta grupa ubezpieczonych sama decydowała 
o przystąpieniu do ofe. Ponadto rozwiązanie to pozostawałoby w sprzeczności 
z art. 129a ust. 2 ustawy o o.f.f.f.e., zgodnie z którym osoby mające prawo do 

62 Ustawa z dnia 13 października 1998 r., Dz.U. 2009, Nr 205, poz. 1585 ze zm.
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wcześniejszej emerytury, którym ofe otworzył rachunek na podstawie art. 
128 ustawy o o.f.f.e. nie tracą prawa do wcześniejszej emerytury. Warun-
kiem utrzymania prawa do wcześniejszej emerytury, choć nie wskazanym w 
art. 129a ust. 2 ustawy o o.f.f.e., jest nie odprowadzanie na rachunek w ofe 
części składki emerytalnej. Z założenia rachunek takiej osoby, wobec braku 
wpływu składek, jest zatem rachunkiem „nieaktywnym”. 

Jednorazowa wypłata wszystkich środków zgromadzonych na rachunku 
oznacza w praktyce ustanie stosunku członkostwa w ofe. Ustawa o o.f.f.e. 
nie zawiera jednak żadnych postanowień, które regulowałyby w tej sytuacji 
kwestię zamknięcia rachunku i związanego z nim ustania stosunku człon-
kostwa. Nie mniej jednak wydaje się rzeczą oczywistą, że w przypadku 
osób, które nie mają możliwości uzyskania członkostwa w funduszu w inny 
sposób, wypłata wszystkich środków oznacza definitywne ustanie stosunku 
członkostwa w ofe. W tym przypadku ustanie stosunku członkostwa nastę-
puje w dacie jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych na rachunku 
w ofe. 

W piśmiennictwie podkreśla się, że możliwość jednorazowej wypłaty 
wszystkich środków została skierowana do tych osób, które uzyskały człon-
kostwo w ofe nie mając zdolności do zawarcia umowy o członkostwo oraz 
do osób, które są wyłączone spod powszechnego ubezpieczenia społeczne-
go63. Można więc przyjąć, że środki posiadane przez te osoby na rachunkach 
w ofe są „przechowywane” do czasu spełnienia przez nie warunków do 
dokonania jednorazowej wypłaty. Warto jednak zauważyć, że do czasu do-
konania wypłaty na podstawie art. 129a ustawy o o.f.f.e. rachunki tych osób 
pozostają „nieaktywne”, ale tylko w takim znaczeniu, że nie wpływa na nie 
składka członka. Natomiast środki zgromadzone na rachunkach tych osób 
są inwestowane na takich samych zasadach jak środki innych członków ofe. 
W konsekwencji należy stwierdzić, że posiadanie przez te osoby rachunku 
w ofe stanowi formę przymusowego oszczędzania i inwestowania środków 
do czasu spełnienia przesłanek pozwalających na jednorazową wypłatę. 

5. Śmierć członka Otwartego Funduszu Emerytalnego 

W przepisach ustawy o o.f.f.e nie wskazano śmierci członka jako przyczy-
ny ustania stosunku członkostwa w funduszu. Wskazana ustawa odnosi się 
do śmierci członka ofe tylko w kontekście podziału środków zgromadzonych 

63 Z. R o s z e w s k i, D. n o w i c k i, op. cit., s. 74.
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na jego rachunku  w funduszu64. Z kolei ustawa o emeryturach kapitałowych 
wymienia śmierć członka ofe jako przyczynę wygaśnięcia prawa do kapita-
łowej emerytury okresowej. Ponieważ śmierć osoby fizycznej jest naturalną 
przyczyną ustania jej bytu fizycznego i prawnego, śmierć członka otwartego 
funduszu emerytalnego stanowi naturalną przyczynę ustania stosunku człon-
kostwa w tym funduszu65. Ponadto stosunek członkostwa w ofe ma charakter 
osobisty, podmiotowy i trwały; wygasa więc z mocy prawa z chwilą śmierci 
członka ofe podobnie jak wszystkie prawa osobiste zmarłego i nie podlega 
dziedziczeniu66. Śmierć członka ofe jest zatem zdarzeniem wywołującym 
skutek w postaci ustania stosunku członkostwa w ofe. Skutek ten następuje 
w dacie śmierci członka.

Podsumowanie 

Omówione powyżej sytuacje stanowią katalog zdarzeń, których skut-
kiem jest ustanie stosunku członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym. 
Podsumowując, można stwierdzić, że stosunek członkostwa w ofe ustaje 
w następujących sytuacjach:

1) nieustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej,
2) nieustalenia prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej,
3) przyznania prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej,
4) wygaśnięcie prawa do emerytury okresowej w związku z wyczerpa-

niem środków zgromadzonych na rachunku członka,
5)  przekazania przez ofe środków zgromadzonych na rachunku członka 

na dochody budżetu państwa w okolicznościach wskazanych w art. 111a 
ustawy o o.f.f.e. i art. 184 ustawy o FUS,

6) jednorazowej wypłaty wszystkich środków zgromadzonych na rachun-
ku w ofe w okolicznościach wskazanych w art. 129a ustawy o o.f.f.e.,

7) śmierci członka ofe. 

Podkreślenia wymaga fakt, że wśród wymienionych przypadków ustania 
członkostwa brak jest takich zdarzeń jak likwidacja czy upadłość powszech-
nego towarzystwa emerytalnego oraz ustania członkostwa w funduszu 
wskutek decyzji którejkolwiek ze stron tego stosunku. Brak wskazanych 

64 W rozdziale 13 ustawy o o.f.f.e. zostały określone zasady podziału środków zgro-
madzonych na rachunku członka ofe w przypadku śmierci członka.

65 I. J ę d r a s i k - J a n k o w s k a, Pojęcia…, s. 238. 
66 A. J a b ł o ń s k i, Właściwości…, s. 25.
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zdarzeń jako przyczyn ustania stosunku członkostwa wynika z obowiązku 
uczestnictwa w ofe oraz z charakteru stosunku członkostwa w otwartym 
funduszu, który jak wskazano jest stosunkiem podmiotowym, osobistym 
i trwałym.  

Warto także zauważyć, że katalog zdarzeń powodujących ustanie stosun-
ku członkostwa w ofe podlega ciągłym zmianom. Zmiany te z jednej strony 
wymuszone są przez praktykę stosowania nowego prawa emerytalnego, 
a z drugiej strony wprowadzane są wraz z wejściem w życie kolejnych ustaw 
regulujących nowe prawo emerytalne. 
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Bogumiła Lipińska

CESSATION OF MEMBERSHIP RELATION IN AN OPEN PENSION FUND

(Summary)

Membership in an open pension fund (“ofe”) is of a fixed nature and, in its assumptions, 
it is aimed at gathering funds for the purposes of future pension payments from a so-called 
“second pillar”. Thus, it may be deemed that the cessation of the membership relation 
in an open pension fund results only in obtaining a right to pension payments out of the 
funds collected in the second pillar. At the same time, analysis of provision of acts of laws 
regulating new pension law allows to indicate various events which result in cessation of 
the membership relation in ofe. Due to the lack of provisions of laws and literature dire-
ctly enumerating events which result in cessation of the membership relation in ofe, this 
publication is aimed at filling this gap and determining the catalogue of events which result 
in cessation of the membership relation in ofe as well as indicating the moment when the 
result in the form of cessation of the membership relation takes place.


