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1. Wstęp

Branża inwestycyjna przez lata opierała się na kilku założeniach dotyczą-
cych działania rynków finansowych – rynki są stosunkowo wydajne, regulacja 
przez rynek (a nie przez rząd) jest skuteczna, a innowacje finansowe są zawsze 
korzystne itp. W następstwie globalnego kryzysu finansowego 2008 roku, 
niektóre z tych założeń zaczęli kwestionować nie tylko ekonomiści lewico-
wi, ale także ci, którzy ufali rynkowi bezgranicznie. Turbulentność otoczenia 
powoduje, iż na rynkach finansowych rośnie ryzyko i niepewność. W takich 
warunkach nadzór korporacyjny w funduszach emerytalnych może pomóc 
ustrukturalizować praktyki inwestycyjne1. W obszarze governance w fun-
duszach emerytalnych prowadzi się jednak niewiele badań empirycznych. 
Celem artykułu jest próba identyfikacji problemów, przed którymi staje nadzór 
korporacyjny w dobrowolnych funduszach emerytalnych zarządzanych przez 
powszechne towarzystwa emerytalne. 

W rozważaniach ujęto stan prawny na dzień 31.12.2013 r.

* Dr hab. prof. nadzw., Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Ekonomiczny; 
e-mail: adam.samborski@ue.katowice.pl

1 C. Woods, R. Urwin, Putting Sustainable Investing into Practice: A Governance Framework 
for Pension Funds, Journal of Business Ethics 2010/92, s. 1–19.
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2. Nadzór korporacyjny w funduszach emerytalnych – istota problemu

Governance w funduszach emerytalnych dotyczy wszystkich aspektów 
procesów decyzyjnych zachodzących wewnątrz funduszu emerytalnego2. Obej-
muje kontrolę kierowniczą w organizacji oraz rozwiązania prawne określające 
sposób jej działania, w tym rozliczalność kierownictwa i to, w jaki sposób jest 
ono nadzorowane3. Governance w funduszach emerytalnych kształtują wymogi 
prawne, ujęte zarówno w prawie krajowym, jak i w statutach pojedynczych 
funduszy. Na mocy tych przepisów, powiernicy funduszy emerytalnych mają 
określone obowiązki wobec beneficjentów funduszy, którymi zarządzają4.

Wyzwania, przed którymi staje dziś nadzór korporacyjny w funduszach 
emerytalnych, determinuje głównie forma, w jakiej zostały one zorganizowa-
ne (rys. 1). W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na autonomiczne 
fundusze emerytalne i trusty. Wyodrębnić można dwa rodzaje autonomicz-
nych funduszy emerytalnych. Pierwszy z nich to fundusze emerytalne typu 
instytucjonalnego, gdzie fundusz jest niezależnym podmiotem posiadają-
cym osobowość prawną, a tym samym zdolność do czynności prawnych. 
W efekcie fundusz posiada swój własny wewnętrzny organ zarządzający, 
zorganizowany w formie monistycznej lub dualistycznej. Drugim rodzajem 
funduszy emerytalnych są fundusze typu kontraktowego. Fundusz taki składa 
się z wydzielonej puli aktywów, nie posiada osobowości prawnej i zdolności 
do czynności prawnej. Fundusz taki zarządzany jest przez wyodrębnioną jed-
nostkę, zazwyczaj instytucję finansową, taką jak bank, firma ubezpieczeniowa 
lub spółka zarządzająca funduszem emerytalnym. Organem funduszu utwo-
rzonego w formie kontraktowej jest zazwyczaj rada dyrektorów (jednoszcze-
blowy system zarządzania) lub zarząd (dwuszczeblowy system zarządzania) 
jednostki zarządzającej. Inną formą prawną funduszu emerytalnego są trusty, 
wykorzystywane w krajach wywodzących się z anglosaskiej tradycji prawnej. 
Nie można ich jednoznacznie zaklasyfikować do żadnej z dwóch wymienio-
nych powyżej kategorii. Posiadają cechy zarówno formy instytucjonalnej, jak 
i kontraktowej funduszu emerytalnego5.

2 K. Ambachtsheer, R. Capelle, H. Lum, The Pension Governance Deficit: Still With Us, 
Rotman International Journal of Pension Management 2008/1/1, s. 14–21.

3 F. Stewart, J. Yermo, Pension Fund Governance Challenges And Potential Solutions. OECD 
Working Papers on Insurance and Private Pensions, OECD publishing, France 2008/18, s. 5.

4 C. Woods, R. Urwin, Putting..., s. 1–19.
5 F. Stewart, J. Yermo, Pension..., s. 6.
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RYSUNEK 1: Podział funduszy emerytalnych

Ź r ó d ł o: oprac. własne.

W przypadku korporacyjnej formy funduszu emerytalnego z wewnętrznym 
organem zarządzającym, głównym wyzwaniem, przed którym stoi governance, 
jest zapewnienie, by powiernicy i członkowie rady dyrektorów (zarządu, rady 
nadzorczej) posiadali odpowiednią wiedzę oraz rozumieli znaczenie otrzymy-
wanych rad. W przypadku natomiast zewnętrznego organu zarządzającego, 
wyzwaniem jest przezwyciężenie wszelkich konfliktów interesów. 

Innym ważnym kryterium klasyfikacji, który ma wpływ na governance, jest 
podział funduszy emerytalnych w oparciu o charakter członkostwa. Zamknięte 
fundusze emerytalne – w przeciwieństwie do funduszy otwartych – ogranicza-
ją członkostwo do pewnych grup pracowników. Przenoszenie się w obrębie 
zamkniętych funduszy emerytalnych jest bardziej ograniczone w porównaniu 
z otwartymi funduszami emerytalnymi, w których członkowie mogą często 
je zmieniać. Głównym wyzwaniem, stojącym przed zamkniętymi funduszami 
emerytalnymi, jest brak dyscyplinujących organ zarządzający sił rynkowych, 
związanych z możliwością wyjścia jego członków z funduszu. Fundusze te 
mogą jednak mieć znaczącą przewagę kosztową nad otwartymi funduszami 
emerytalnymi, ponieważ specyfika ich działalności nie pociąga za sobą kosztów 
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marketingu i reklamy, ukierunkowanych na przyciąganie członków. Otwarte 
fundusze emerytalne muszą polegać na kosztownych kanałach dystrybucji, 
takich jak agencje i agenci sprzedaży oraz kampanie reklamowe. Ponieważ 
koszty do pewnego stopnia są przerzucane na uczestników programu i jego 
beneficjentów w postaci prowizji i opłat, sposób zarządzania kanałami dys-
trybucji może mieć znaczący wpływ na wysokość świadczeń emerytalnych. 
Monitorowanie tych kosztów może okazać się głównym wyzwaniem gover-
nance w otwartych funduszach emerytalnych6.

Dla governance w funduszach emerytalnych ma również istotne znaczenie 
rodzaj planu emerytalnego. W przypadku planów pracowniczych, mamy do 
czynienia z dwoma stronami zaangażowanymi w administrowanie funduszem 
emerytalnym. Są to pracodawca lub sponsor planu oraz organ zarządzający 
funduszem emerytalnym. Wyzwaniem dla governance jest unikanie konfliktów 
interesów i zapewnienie, by organ zarządzający działał w interesie członków 
planu i jego beneficjentów. W przypadku indywidualnych planów emerytalnych 
występuje tylko organ zarządzający. Umowa zawierana jest między oferującym 
fundusz emerytalny a podmiotami indywidualnymi, co umożliwia powstanie 
„próżni governance” – w przypadku, gdy nie są uwzględnione wspólne interesy 
beneficjentów. „Próżnia governance” staje się więc głównym wyzwaniem, 
przed którym staje governance w wielu krajach7.

Pewne implikacje dla formy prawnej i struktury governance w funduszu 
emerytalnym mają również plany o zdefiniowanych świadczeniach (DB) 
i zdefiniowanej składce (DC). I tak w przypadku planów DB, dla zapewnienia 
funduszowi wypłacalności niezbędnym jest korzystanie z usług aktuariuszy 
i innych ekspertów ubezpieczeniowych. W planach DC wyzwania stojące przed 
governance dotyczą np. oferowania adekwatnych i właściwych możliwości 
inwestycyjnych, zapewniając, że są one rozumiane przez użytkowników. Może 
to wymagać większej uwagi ze strony organu nadzoru, wraz z upowszechnia-
niem się tej formy zbiorowego oszczędzania8. 

6 Supervisory Oversight Of Pension Fund Governance, The International Organisation Of 
Pension Supervisors Working Paper 2008/8, s. 6–7.

7 Ibidem, s. 7.
8 Ibidem.
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3. Delegowanie uprawnień decyzyjnych – relacja przedstawicielstwa

Pomimo przyjęcia w sektorze emerytalnym wielu reguł ukierunkowanych 
na maksymalizację interesów beneficjenta (lub też innych interesariuszy), 
instytucje emerytalne borykają się z tymi samymi problemami governance, 
co nowoczesne korporacje9. Podstawowe problemy wynikają z delegowania 
uprawnień decyzyjnych i powstania relacji przedstawicielstwa (relacji agencji).

Relacja przedstawicielstwa powstaje wówczas, gdy jeden podmiot – 
mocodawca (pryncypał) – zleca do wykonania pewne działanie drugiemu 
podmiotowi – przedstawicielowi (agent). Mocodawca przekazuje przedsta-
wicielowi uprawnienia decyzyjne niezbędne do wykonania tego działania10. 
Teoria agencji próbuje opisać relacje agencji używając metafory – kontrakt11. 
Relacja agencji może więc być traktowana jako pewien kontrakt jawny (for-
malny) albo kontrakt niejawny, domyślny (nieformalny), którego celem jest 
zapewnienie takich działań przedstawiciela, aby dążył on do maksymalizacji 
korzyści mocodawcy12. Teoria agencji ukierunkowana jest na rozwiązywanie 
problemów, które wynikają z relacji agencji. W literaturze zwraca się uwagę na 
dwa rodzaje takich problemów. Pierwszym jest problem agencji, który powstaje 
wówczas, gdy (a) pragnienia lub cele mocodawcy i przedstawiciela pozostają 
w konflikcie oraz (b) jest trudnym lub drogim dla mocodawcy weryfikowanie 
tego, co przedstawiciel obecnie robi. Problemem jest tutaj ograniczona ze strony 
mocodawcy weryfikacja zachowań przedstawiciela oraz kwestia podziału ry-
zyka, która pojawia się, gdy mocodawca i przedstawiciel mają różny stosunek 
do ryzyka – mogą preferować inne działania ze względu na różne preferencje 
dotyczące ryzyka (jest to drugi problem wynikający z relacji agencji)13. 

Ze względu na to, że jednostką analizy jest kontrakt regulujący relacje 
pomiędzy mocodawcą a przedstawicielem, teoria koncentruje się na identy-
fikacji najbardziej efektywnego kontraktu regulującego relacje mocodawca – 

 9 G.L. Clark, Best-practice pension fund governance, Journal of Asset Management 2008/9, 
s. 2–21.

10 C. Mesjasz, Kontrakty niekompletne jako podstawa teoretyczna nadzoru korporacyjnego, 
[w:] S. Rudolf (red.), Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i we-
wnętrznego, Wyd. UŁ, Łódź 2002, s. 59.

11 K.M. Eisenhardt, Agency Theory: An Assessment and Review, Academy of Management 
Review 1989/14/1, s. 57–74.

12 C. Mesjasz, Kontrakty..., s. 59.
13 K.M. Eisenhardt, Agency Theory..., s. 57–74.
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przedstawiciel, przy określonych założeniach dotyczących ludzi (np. własne 
korzyści, ograniczona racjonalność, awersja do ryzyka) organizacji (np. konflikt 
celu pomiędzy członkami) i informacji (np. informacja jest towarem, który 
można kupić). Stawia się konkretne pytanie: czy kontrakt zorientowany na 
zachowania (np. wynagrodzenia, ład hierarchiczny) jest bardziej efektywny 
niż kontrakt zorientowany na wyniki (np. prowizje, opcje na akcje, transfer 
praw własności, ład rynkowy)?14

Domeną teorii agencji są relacje wiernie oddające podstawową strukturę 
agencji mocodawcy i przedstawiciela, którzy są zaangażowani w działania 
kooperacyjne, ale mają różne cele i różne postawy wobec ryzyka15.

Przyjmując, że fundusz emerytalny, tak jak każda organizacja, jest zbiorem 
kontraktów, zidentyfikować można nie tylko różne oczekiwania interesariuszy 
funduszy emerytalnych, ale także obszary potencjalnych konfliktów i propo-
zycje rozwiązań16. 

W zależności więc od rodzaju funduszu i planu emerytalnego, zidentyfiko-
wać można różne oczekiwania interesariuszy, ale także obszary potencjalnych 
konfliktów.

W ramach publicznych planów emerytalnych, D. Hess i G. Impavido17 
zidentyfikowali trzy główne grupy interesariuszy: uczestnicy planu, rząd i po-
datnicy. Pierwsza grupa interesariuszy obejmuje aktywnych uczestników (obec-
nie wnoszących wkład), emerytowanych członków (obecnie otrzymujących 
świadczenia) oraz tych, którzy pozostają na utrzymaniu uczestników planu. 
Drugą grupą interesariuszy jest rząd, który zainteresowany jest wysokością 
kosztów administracyjnych prowadzenia planu oraz wynikami aktywów planu. 
Rząd zainteresowany jest więc tym, jak czynniki te wpływają na wysokość 
wnoszonego przez rząd wkładu do planów emerytalnych typu DB. Ostatnią 
grupą są podatnicy, będący naturalnymi interesariuszami w planach DB oraz 

14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 A. Samborski, Pension Funds Governance, [w:] M. Szczepański (red.), Crisis and Pension 

Reform. Where do we stand? Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 
2013, s. 130.

17 D. Hess, G. Impavido, Governance of Public Pension Funds: Lessons from Corporate 
Governance and International Evidence, [w:] A.R. Musalem, R.J. Palacios (red.), Public 
Pension Fund Management. Governance, Accountability and Investment Policies, World 
Bank, Washington DC 2004, s. 58.
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w planach DC w systemach gwarantujących minimalną stopę zwrotu18. Hess 
i Impavido zauważyli, że w publicznych funduszach emerytalnych konflikt celu 
i niepewność mogą powodować problemy agencji, w ten sam sposób, w jaki 
konflikt celu i niepewność powodują problemy agencji w przedsiębiorstwach. 
Ich zdaniem, warto rozważyć dwa potencjalnie odrębne problemy: tradycyjne 
problemy w oparciu o bezpośrednie korzyści własne powierników, takie jak 
czynność prawna z samym sobą i korupcja lub po prostu uchylanie się od 
obowiązków, oraz problemy wynikające z celów politycznych powierników, 
takie jak korzystanie z aktywów funduszu emerytalnego do realizacji celów 
partii rządzącej19. Wyzwaniem, przed którym stają menedżerowie w publicz-
nych planach emerytalnych, jest stworzenie dla powierników odpowiednich 
rozwiązań w obszarze kontroli, polegających na wygenerowaniu właściwych 
bodźców. Aby jednak określić, które mechanizmy governance są właściwe, 
trzeba wpierw zidentyfikować za jakie zachowania powierników wynagradzać, 
a za jakie karać. Hess i Impavido w swoich analizach wskazują na duże zna-
czenie pretendenta rezydualnego, w zakresie monitorowania i kontroli, oraz na 
jego wartość w zmniejszaniu nieefektywności spowodowanej rozdzieleniem 
procesu podejmowania decyzji od ponoszenia ryzyka20.

T. Besley i A. Prat21 na gruncie teorii agencji dokonali analizy układu 
governance w prywatnych funduszach emerytalnych. Badając interakcje 
między wyborem pomiędzy funduszem typu DB a DC oraz trzema obszarami 
praw kontroli – decyzje o finansowaniu, alokacja aktywów i zarządzanie ak-
tywami – starali się zidentyfikować optymalną strukturę governance. Besley 
i Prat próbowali znaleźć związek między strukturą roszczeń cząstkowych 
w funduszu emerytalnym a optymalną strukturą praw kontrolnych w funduszu 
emerytalnym. W ramach prywatnych funduszy emerytalnych zidentyfikowali 
następujących interesariuszy: sponsor (pracodawca lub grupa pracodawców), 
beneficjenci (pracownicy, którzy uczestniczą w planie); zarządzający fun-
duszem oraz powiernicy (wyodrębnieni na gruncie prawa zwyczajowego). 
Potencjalnych źródeł problemów agencji upatrują w: odpowiedzialności za 

18 Ibidem.
19 Ibidem, s. 59.
20 Ibidem, s. 70.
21 T. Besley, A. Prat, Pension Fund Governance And The Choice Between Defined Benefit 

And Defined Contribution Plans, The Institute For Fiscal Studies, WP03/09, June 4, 2003, 
s. 5–6.



352 Adam SAMBORSKI

monitorowanie zarządzającego aktywami („zachowywanie czujności”), de-
cyzjach o alokacji aktywów, poziomie finansowania planu22.

Zdaniem Besley’a i Prat, nieefektywność jest konsekwencją sytuacji, w któ-
rej decydenci nie ponoszą pełnych kosztów swoich decyzji. Te nieefektywności 
mogą mieć znaczący wpływ na pretendenta rezydualnego. W odniesieniu do 
prywatnych systemów emerytalnych, identyfikacja pretendenta rezydualnego 
jest konieczna dla określenia najbardziej efektywnej struktury governance. 
Według Besley’a i Prat, w planach emerytalnych typu DC pretendentem 
rezydualnym jest jego beneficjent, w planach emerytalnych typu DB – jego 
sponsor. Jednakże sponsor w planie DB jest pretendentem rezydualnym kwa-
lifikowanym do stopnia jego odpowiedzialności za niewypłacalność planu23.

4. Rozwiązania ukierunkowane na ograniczenie problemu  
przedstawicielstwa w dobrowolnych funduszach emerytalnych 

Dobrowolne fundusze emerytalne (DFE) mogą być tworzone wyłącznie 
przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE), działające w formie spółki 
akcyjnej (rys. 2). 

RYSUNEK 2: DFE – trzeci filar zabezpieczenia emerytalnego

Ź r ó d ł o: oprac. własne.

Dominującymi udziałowcami PTE są różne instytucje finansowe, w tym 
międzynarodowe spółki ubezpieczeniowe, polskie instytucje finansowe oraz 
różne konsorcja polskich i międzynarodowych instytucji finansowych. Czas 

22 Ibidem.
23 D. Hess, G. Impavido, Governance..., s. 67–68.
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trwania funduszu jest nieograniczony. Funkcjonują one jako otwarte fundusze 
wzajemne i oferują plany emerytalne o zdefiniowanej składce (indywidualne 
konta emerytalne, indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego). Fundusz 
nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru funduszy. Wówczas 
organem funduszu staje się towarzystwo. Podstawowym dokumentem regu-
lującym stosunki wewnętrzne panujące w funduszu jest jego statut. Statut 
funduszu jest uchwalany przez walne zgromadzenie towarzystwa. Określa on 
m.in. sposób reprezentacji funduszu przez towarzystwo24.

Problemy, przed którymi staje dziś governance w DFE zarządzanych przez 
PTE, związane są z ich kontraktowym charakterem, indywidualną formą, 
otwartą formułą i rodzajem oferowanych planów emerytalnych, tj. planami 
o zdefiniowanej składce (rys. 3). 

RYSUNEK 3: Źródła konfliktów w DFE

Ź r ó d ł o: oprac. własne.

24 A. Samborski, Pension..., s. 132–133.
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Kontraktowy charakter DFE powoduje, iż podstawową troską w obrębie 
governance staje się zapewnienie, aby organ zarządzający działał w intere-
sie członków planu emerytalnego. Z indywidualną formą wiąże się ryzyko 
powstania „próżni governance”, tj. nieuwzględnienia interesu beneficjenta 
zbiorowego. Co do otwartej formuły, głównym wyzwaniem governance jest 
monitorowanie kosztów, natomiast z planami o zdefiniowanej składce wiąże 
się zapewnienie adekwatnych i właściwych możliwości inwestycyjnych. 
Podstawowym źródłem konfliktów między członkiem planu emerytalnego 
a organem zarządzającym jest delegowanie przedstawicielowi uprawnień 
decyzyjnych w zakresie ryzyka finansowego, które ponosi beneficjent planu. 
Konfliktów w DFE upatrywać należy więc w takich obszarach jak: relacje 
członkowie funduszu – organ zarządzający, wysokość opłat pobieranych przez 
towarzystwo i możliwości inwestycyjne. 

Kluczowe regulacje prawne ukierunkowane na ograniczenie potencjalnych 
problemów wynikających z relacji członkowie funduszu – podmiot zarządza-
jący obejmują: określenie minimalnych standardów, jakie powinni spełniać 
zarówno członkowie zarządu, jak i rady nadzorczej; wyraźne określenie zadań 
i roli organu nadzoru; konieczność powoływania depozytariusza; instytucję 
Rzecznika Ubezpieczonych.

Dobrowolnym funduszem emerytalnym zarządza powszechne towarzystwo 
emerytalne działające w formie spółki akcyjnej. Władzami towarzystwa są: 
zarząd, rada nadzorcza, walne zgromadzenie (art. 39)25. O ile statut nie stano-
wi inaczej, członków zarządu PTE powołuje i odwołuje walne zgromadzenie 
(art. 40). Członkiem zarządu towarzystwa może być osoba, która spełnia 
łącznie następujące wymogi:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone 

w ustawie;
3) posiada wyższe wykształcenie;
4) legitymuje się stażem pracy nie krótszym niż 7 lat;
5) daje rękojmię należytego wykonywania funkcji członka zarządu (art. 41).

Członkiem rady nadzorczej towarzystwa może być osoba spełniająca 
wymogi określone w pkt 1 i 2 dla członków zarządu oraz dająca rękojmię 
należytego wykonywania funkcji członka rady nadzorczej. Przynajmniej 

25 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
(Dz.U. z 2010 r., Nr 34, poz. 189 z późn. zm.).
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połowa członków rady nadzorczej towarzystwa powinna posiadać wyższe 
wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne i spełniać kryteria niezależności 
określone w ustawie (art. 44).

Określenie przez ustawodawcę minimalnych standardów, jakie powinni 
spełniać zarówno członkowie zarządu, jak i rady nadzorczej, jest bardzo ko-
rzystnym rozwiązaniem. Nie do końca jasnym jest jednak przypisanie walnemu 
zgromadzeniu, a nie radzie nadzorczej, uprawnień powoływania i odwoływania 
członków zarządu powszechnego towarzystwa (o ile statut nie stanowi inaczej). 
Istnieje zagrożenie, że instytucja finansowa będzie kontrolowała zarówno radę 
nadzorczą, jak i zarząd26. Proponuje się więc podjęcie działań zmierzających 
do zwiększenia niezależności rad nadzorczych w PTE i przywrócenie im 
uprawnień zapisanych w kodeksie handlowym – powoływania i odwoływania 
członków zarządu (art. 368)27.

Nadzór nad działalnością dobrowolnych funduszy emerytalnych sprawuje 
Komisja Nadzoru Finansowego (art. 15). Organ nadzoru może przeprowadzić 
kontrolę działalności funduszu, towarzystwa, depozytariusza, a także osoby 
trzeciej, której fundusz lub towarzystwo powierzyły wykonywanie niektórych 
czynności (art. 204a). Jeżeli towarzystwo lub fundusz prowadzą działalność 
z naruszeniem prawa, statutu lub interesów członków funduszu, organ nadzoru 
może nałożyć na członka zarządu towarzystwa emerytalnego, odpowiedzial-
nego za te naruszenia, karę pieniężną (art. 204c). Organ nadzoru może żądać 
zwołania posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy towarzystwa oraz umieszczenia poszczególnych spraw w po-
rządku obrad tych organów, jeżeli uzna to za konieczne do prawidłowego 
sprawowania nadzoru nad działalnością funduszu lub towarzystwa (art. 206)28.

Fundusz jest obowiązany wybrać depozytariusza, któremu, na podstawie 
umowy, powierza przechowywanie swoich aktywów (art. 157). Depozytariusz 
jest obowiązany niezwłocznie poinformować organ nadzoru o wszelkich dzia-
łaniach i zaniechaniach funduszu, które, w jego ocenie, stanowią naruszenie 
prawa, postanowień statutu funduszu lub powodują, że interesy członków 
funduszu nie są należycie uwzględniane. Depozytariusz jest obowiązany nie-

26 A. Samborski, Governance w prywatnych funduszach emerytalnych, Stud. Prawn.-Ekon. 
2012/86, s. 275–291.

27 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 
1037, z późn. zm.), cyt. za: A. Samborski, Governance..., s. 275–291.

28 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
(Dz.U. z 2010 r., Nr 34, poz. 189 z późn. zm.).
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zwłocznie poinformować organ nadzoru o stwierdzonych nieprawidłowościach 
w ustaleniu przez fundusz wartości aktywów netto funduszu, wartości jednostki 
rozrachunkowej i wysokości stopy zwrotu (art. 164)29.

Rzecznik Ubezpieczonych na rynku zabezpieczenia emerytalnego dba 
o prawa członków funduszy emerytalnych i reprezentuje ich interesy wobec 
towarzystw emerytalnych. Do zadań Rzecznika należy podejmowanie działań 
w zakresie ochrony osób, których interesy reprezentuje, a w szczególności 
stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów 
między towarzystwami emerytalnymi a członkami funduszy emerytalnych 
(art. 20)30.

Kolejnym potencjalnym źródłem konfliktu między członkami DFE a jego 
organem zarządzającym – związanym z otwartym charakterem funduszu – jest 
wysokość pobieranych opłat. Fundusz pobiera opłatę w formie potrącenia 
określonej procentowo kwoty z dokonywanej wpłaty na rachunek IKZE, 
IKE. Fundusz pokrywa bezpośrednio ze swoich aktywów koszty związane 
z funkcjonowaniem funduszu. Koszty działalności funduszu, które nie są po-
krywane bezpośrednio z jego aktywów, pokrywa towarzystwo. Wynagrodzenie 
towarzystwa za zarządzanie funduszem określone jest w statucie i składa się 
z wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszem oraz, dodatkowo w części 
DFE, z wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie funduszem, uzależnionego 
od wyników zarządzania funduszem. W przypadku wynagrodzenia stałego za 
zarządzanie funduszem, określa się jego górny pułap. Wynagrodzenie zmienne 
za zarządzanie funduszem jest uzależnione od wyników zarządzania funduszem 
w odniesieniu do indeksu odniesienia funduszu (benchmarku) i wypłacane 
jest tylko w przypadku, gdy stopa zwrotu funduszu w danym okresie rozli-
czeniowym jest dodatnia i jednocześnie wyższa od stopy zwrotu benchmarku. 
Również i w tym przypadku określa się jego górny pułap. Występują też opłaty 
dodatkowe, wyszczególnione w statucie. Podstawowym wyzwaniem, przed 
którym staje governance w DFE jest więc monitoring kosztów. Kluczowe 
znaczenie ma tutaj mechanizm rynkowy, tj. swobodny przepływ członków 
funduszu i dobrowolność tej formy oszczędzania na emeryturę31.

29 Ibidem.
30 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku 

Ubezpieczonych (Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1153 z późn. zm.).
31 Statut Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego. Tekst jednolity Statutu Nordea 

DFE, uwzględniający zmiany wprowadzone przez NWZ Nordea PTE SA dnia 29 kwietnia 
2013 r., http://www.nordeapolska.pl/wp-content/uploads/2013/07/STATUT_NORDEA_
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Kolejnych źródeł konfliktów między członkami funduszu a podmiotem 
zarządzającym upatrywać należy w przyjętej strategii inwestycyjnej. W kształ-
towaniu strategii inwestycyjnej kluczową rolę odgrywają zarówno struktura 
governance, jak i regulacje zewnętrzne. Pierwsza określa cele i zasady polityki 
inwestycyjnej oraz narzędzia stosowane przez zarządzających funduszami, 
a druga ma wpływ na alokację aktywów portfela (aktywa funduszu mogą być 
lokowane w instrumenty finansowe dopuszczone przepisami właściwej usta-
wy)32. W DFE decyzje inwestycyjne i transakcje podejmuje się z zachowaniem 
ustanowionych limitów i na podstawie statutu funduszu oraz obowiązujących 
aktów wewnętrznych, a w szczególności zasad strategii inwestycyjnej poszcze-
gólnych DFE33. Decydując się na konkretny dobrowolny fundusz emerytalny, 
oszczędzający nie ma wyboru konkretnej opcji inwestycyjnej, np. subfundu-
szu obligacji czy akcji. Oszczędzający może jedynie wybrać pomiędzy DFE 
– funduszami aktywnej alokacji, selektywnej alokacji, zrównoważonymi. 
Podstawowym źródłem konfliktów między członkiem planu emerytalnego 
a organem zarządzającym jest więc delegowanie uprawnień decyzyjnych 
przedstawicielowi w zakresie ryzyka finansowego, które ponosi beneficjent 
planu. Rozwiązaniem jest wprowadzenie w ramach rachunku IKZE, IKE moż-
liwości podziału inwestycyjnej części składki pomiędzy subfundusze. W tym 
celu oszczędzający powinien mieć możliwość dokonania wyboru określonego 
programu inwestowania, tak jak jest to np. w przypadku IKE PZU Życie SA, 
gdzie ubezpieczony może dokonać wyboru jednego z dwóch programów 
inwestowania: programu rekomendowanego lub programu indywidualnego34.

DFE_01_07_2013.pdf; stan na dzień 14.01.2014 r.; Prospekt Informacyjny Dobrowolnego 
Funduszu Emerytalnego PZU. Warszawa, 9 maja 2013 r., http://www.pzu.pl/c/document_li-
brary/get_file?uuid=2a0125f5-52b9-4d7c-bdc8-7632c3977784&groupId=10172; stan na 
dzień 14.01.2014 r.

32 A. Samborski, Governance w funduszach emerytalnych, strategie inwestycyjne i ich rola 
w nadzorze korporacyjnym. Przykład otwartych funduszy emerytalnych, [w:] M. Szczepański 
(red.), Reformowanie systemów emerytalnych – porównania i oceny, Wyd. Politechn. Pozn., 
Poznań 2013, s. 219–220.

33 Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU, http://
www.pzu.pl/c/document_library/get_file?uuid=52e1898c-36cf-489a-ac2d-113b1e542c-
6d&groupId=10172; stan na dzień 14.01.2014 r.

34 Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie związanego z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym IKE PZU Życie, http://www.pzu.pl/c/document_library/get_file?u-
uid=78fa3765-46ef-415a-a630-d36a4747924a&groupId=10172; stan na dzień 14.01.2014 r.
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5. Zakończenie

Teoria agencji jest użyteczna dla zrozumienia i poprawy governance 
w korporacjach. Teoria agencji powinna przyczynić się do poprawy jakości 
governance w funduszach emerytalnych. Jednak, tak jak nie ma jednej uniwer-
salnej struktury governance w korporacjach (nawet w obrębie jednego kraju), 
nie ma też jednej struktury governance, którą można by powszechnie stosować 
w funduszach emerytalnych. Różne cele, ograniczenia, otoczenie polityczne, 
lokalne warunki rynkowe, dostępność kompetentnych zarządzających akty-
wami oraz wiele innych czynników wpływa na kształt właściwej struktury 
governance w funduszu emerytalnym. Ważne jest jednak, aby rozpoznać 
potencjalne problemy agencji – bez względu na to, czy są one wynikiem nie-
pewności, czy też konfliktu celu – i wypracować odpowiednie kontrolne me-
chanizmy governance35. Źródeł konfliktów w DFE upatrywać należy w takich 
obszarach jak: relacje członkowie funduszu – organ zarządzający, wysokość 
opłat pobieranych przez towarzystwo i możliwości inwestycyjne. Kluczowe 
mechanizmy ukierunkowane na ograniczenie potencjalnych problemów obej-
mują: określenie minimalnych standardów, jakie powinni spełniać zarówno 
członkowie zarządu, jak i rady nadzorczej; wyraźne określenie zadań i roli 
organu nadzoru; konieczność powoływania depozytariusza; instytucję Rzecz-
nika Ubezpieczonych; mechanizm rynkowy, tj. swobodny przepływ członków 
funduszu i dobrowolność tej formy oszczędzania na emeryturę. Ciągle jednak 
oszczędzający nie ma możliwości dokonania wyboru określonego programu 
inwestowania. Podstawowy cel governance w dobrowolnych funduszach 
emerytalnych powinien mieć charakter dwupłaszczyznowy: (1) ochrona praw 
i interesów członków funduszu emerytalnego oraz (2) zabezpieczenie źródeł 
funduszy potrzebnych na wypłatę (na czas i w odpowiedniej wysokości) 
świadczeń emerytalnych osobom, które opłacały składki emerytalne. W dobrze 
prowadzonym systemie, zestaw struktur i mechanizmów powinien zapewniać 
efektywność administracyjną, profesjonalne zarządzanie portfelem, właściwe 
zarządzanie ryzykiem operacyjnym, odpowiednią edukację członków funduszy, 
bezpieczny nadzór aktywów funduszy emerytalnych oraz terminową i pełną 
wypłatę odpowiednich świadczeń emerytalnych36.

35 D. Hess, G. Impavido, Governance..., s. 84.
36 Czech Republic, Pilot Diagnostic Review of Governance of the Private Pension Fund Sector, 

The World Bank, Private and Financial Sector Development Department Europe and Central 
Asia Region, Washington DC March 2007, s. 5.
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Adam SAMBORSKI

CORPORATE GOVERNANCE IN PENSION FUNDS:  
EXAMPLE OF VOLUNTARY PENSION FUNDS 

( S u m m a r y )

In pension sector, many regulations aimed at maximizing the interests of pension plans 
members and their beneficiaries, were introduced. Despite this, pension institutions are faced 
with the same governance problems as modern corporations. The basic problems arise from 
delegation of decision making powers and creation of agency relationships. The primary ob-
jective of pension fund governance is to minimize the potential agency problems or conflicts 
of interest arising between the pension fund stakeholders and its managing body. Problems, 
that may affect the safety of retirement savings and pension liabilities. This article attempts 
to identify the problems faced by governance in voluntary pension funds managed by general 
pension societies in Poland.
Keywords: pension fund governance, voluntary pension fund, agency relationship, general 
pension society
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