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w fi nansowaniu świadczeń
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Ubezpieczeń Społecznych

W artykule podjęto problematykę pozaskładkowych źródeł fi nansowania działalności Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (FUS) od początku reformy emerytalnej z  r. do końca  r. 
Sukcesywnie od  r. sytuacja fi nansowa FUS pogarszała się, osiągnąwszy apogeum w  r., 
kiedy składki na ubezpieczenia społeczne pokryły zaledwie , % wydatków na świadczenia 
z ubezpieczenia społecznego. Zmiany w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych 
wprowadzone w latach –  oraz podwyższenie składki na ubezpieczenie rentowe 
spowodowały poprawę sytuacji fi nansowej FUS w kolejnych latach. Stopień pokrycia wydat-
ków wpływami ze składek zwiększył się w  r. do , %. Jednak nadal ok. % wydatków 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pokrywanych jest ze źródeł budżetowych: w formie 
dotacji oraz znaczących pożyczek z budżetu państwa. Od  r. przepływy fi nansowe nett o 
między FUS a otwartymi funduszami emerytalnymi (OFE) są dodatnie na korzyść FUS, a mimo 
to w perspektywie  r. Fundusz będzie wymagał fi nansowania z pozaskładkowych źródeł 
około % wydatków na świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Konieczne będzie zatem 
podjęcie kolejnych działań na rzecz wzrostu wydolności fi nansowej FUS.
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. Charakterystyka FUS jako funduszu celowego
Zgodnie z teorią fi nansów publicznych fundusze celowe tworzone są przede wszystkim po 
to, aby zapewnić trwałość i ciągłość fi nansowania wybranych zadań publicznych dzięki 
wyłączeniu go z corocznych budżetów. Znane są przypadki tworzenia funduszy celowych 
już w starożytnej Grecji, gdzie istniał np. fundusz wojskowy i fundusz widowiskowy 1. 
Wyodrębnienie fi nansowania wybranego zadania publicznego poprzez utworzenie fundu-
szu celowego świadczy o randze tego zadania wśród innych realizowanych przez władze 
publiczne oraz o akceptacji ograniczenia ingerencji władz publicznych w wykonywanie 
tego zadania. Fundusze celowe tworzone są w różnych obszarach działalności państwa, 
m.in. w sferze socjalnej, czyli w związku z zarządzaniem ryzykiem społecznym 2.

Z utworzeniem funduszu celowego wiąże się najczęściej wyodrębnienie określo-
nych dochodów publicznych, które stanowią źródło fi nansowania zadań przez fundusz. 
Możliwe jest dotowanie funduszu celowego ze środków publicznych, natomiast nie ma 
zasadności przenoszenie ewentualnej nadwyżki środków funduszu na koniec roku budże-
towego do innego funduszu publicznego, np. budżetu państwa.

Uniezależnienie od corocznych procedur budżetowych sprawdza się wtedy, gdy 
fundusz celowy posiada wystarczające środki własne. W sytuacji, gdy Skarb Państwa 
występuje jako gwarant wypłaty świadczeń, tak jak w przypadku świadczeń z ubezpie-
czenia społecznego w Polsce, powinien uzupełnić środki funduszu o brakującą kwotę. 
Praktyka jednak pokazuje, że trudna sytuacja fi skalna może zmuszać zarządzających 
funduszem celowym do korzystania z pożyczek i kredytów komercyjnych. Uzależnienie 
od wysokich dopłat z budżetu państwa czy innych środków publicznych w dłuższym 
okresie może być bodźcem do zmian zasad funkcjonowania funduszu celowego.

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) jest państwowym funduszem celowym, który 
nie ma osobowości prawnej. Funkcjonuje od 1 stycznia 1999 r. na podstawie ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych 3. Zastąpił fundusz o tej samej nazwie, który rozpoczął działalność 
od 1 stycznia 1987 r. 4 Dysponentem FUS jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

FUS jest podzielony na subfundusze odpowiadające rodzajom ubezpieczeń 5, czyli emery-
talnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu. Dla subfunduszy rentowego, chorobo-
wego i wypadkowego tworzy się fundusz rezerwowy z nadwyżek środków pozostających na 
koniec roku kalendarzowego, po pomniejszeniu ich o kwoty środków na wypłaty świadczeń 
w pierwszym miesiącu następnego roku. Natomiast dla subfunduszu emerytalnego funduszem 

1 N.G.L. Hammond, Dzieje Grecji, Warszawa 1977, s. 640 [za:] S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, 
Warszawa 2005, s. 146.

2 T. Szumlicz, Ubezpieczenie w polityce społecznej, Warszawa 2015, s. 197.
3 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 1998 r. nr 137, poz. 887, 

z późn. zm.).
4 Na mocy ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i fi nansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 1989 r. 

nr 25, poz. 137).
5 Taki podział ubezpieczeń nawiązuje do konstrukcji pierwszego systemu ubezpieczeń społecznych w  Pol-

sce regulowanego ustawą z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz.U. z 1933 r. nr 51, poz. 396). 
Zob. I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenie społeczne, tom 1, Warszawa 2003, s. 83.
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rezerwowym jest Fundusz Rezerwy Demografi cznej (FRD) 6, który nie jest częścią FUS. Gos-
podarka fi nansowa FUS prowadzona jest na podstawie rocznego planu fi nansowego.

. Składki na ubezpieczenie społeczne 
jako podstawowe źródło fi nansowania FUS

Podstawowym źródłem fi nansowania wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są 
składki ubezpieczeniowe. Wraz z wprowadzeniem reformy systemu ubezpieczeń społecz-
nych w 1999 r. zasadniczo zmieniono zasady opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. 
Nie tylko przypisano wysokość składki poszczególnym rodzajom ryzyka (i subfunduszom 
FUS), ale wprowadzono również zasadę współfi nansowania składek przez ubezpieczonych 
i ich pracodawców, a w określonych przypadkach przewidziano fi nansowanie składek 
ze środków publicznych. Część składki na ubezpieczenie emerytalne (początkowo obo-
wiązkowo, a od 2014 r. po dobrowolnej deklaracji ubezpieczonego) jest przekazywana 
otwartym funduszom emerytalnym, co powoduje ubytek wpływów ze składek w FUS. 
Wprowadzono również ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia eme-
rytalno-rentowe do trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej. Składkę na ubezpieczenia społeczne zalicza się do dochodów 
Funduszu w miesiącu następującym po miesiącu, za który składka jest należna.

O wpływach składkowych do FUS decyduje wiele czynników o charakterze: demo-
grafi cznym, ekonomicznym, formalnoprawnym i technicznym.

Czynniki demografi czne związane są z liczebnością populacji i jej strukturą według 
ekonomicznych grup wieku. Zmniejszająca się liczebność osób w wieku produkcyjnym 
i zwiększająca się liczba osób w wieku poprodukcyjnym prowadzi do pogorszenia relacji 
między potencjalnymi składkującymi a potencjalnymi świadczeniobiorcami. Czynniki 
ekonomiczne dotyczą zaś sytuacji na rynku pracy (zatrudnienie w gospodarce narodowej 
i bezrobocie, poziom i zmiany wynagrodzeń), sfery realnej gospodarki (zmiany PKB) 
oraz dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Elementy formalnoprawne związane są m.in. z określeniem podmiotów objętych 
obowiązkiem poszczególnych rodzajów ubezpieczenia społecznego, podstawy wymiaru 
składek oraz stopy składki, a także warunkami uprawniającymi do świadczeń i sposobem 
ich kalkulacji.

Czynniki techniczne związane są przede wszystkim ze ściągalnością składek na ubez-
pieczenie społeczne.

Warunki demografi czne w badanym okresie były jeszcze relatywnie korzystne. Do 2010 r. 
rosła liczba osób w wieku produkcyjnym (z 23 mln do 24,8 mln osób) oraz zwiększał się 

6 FRD miał pełnić funkcję funduszu zabezpieczającego wypłatę świadczeń emerytalnych od 2009 r., kiedy na eme-
ryturę miało przechodzić pokolenie powojennego wyżu demografi cznego.
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udział procentowy tej grupy w populacji ogółem (z 60,5% do 64,4% w 2010 r.) 7. Jedno-
cześnie malał odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym i wzrastał odsetek osób w wieku 
poprodukcyjnym. Współczynnik obciążenia demografi cznego zmniejszył się z 64 do 55 
w 2010 r. Jednocześnie współczynnik obciążenia demografi cznego osobami w wieku 
poprodukcyjnym wzrósł z 24 do 26 w 2010 r.

W kolejnych latach odnotowano spadek liczby osób w wieku produkcyjnym do 24,2 mln, 
przy jednocześnie utrzymującym się trendzie wzrostowym populacji w wieku poprodukcyj-
nym (7,3 mln osób w 2014 r.) 8. Współczynnik obciążenia osobami w wieku poprodukcyjnym 
zwiększył się do 30. Warto wspomnieć, że cytowane dane Głównego Urzędu Statystycznego 
(GUS) nie uwzględniają procesu podwyższania wieku emerytalnego od początku 2013 r., co 
zmienia granicę klasyfi kacji osób do populacji w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. 
Proces podwyższania wieku emerytalnego przyczyni się jedynie do ograniczenia spadku 
populacji w wieku produkcyjnym i do spowolnienia wzrostu populacji w wieku poproduk-
cyjnym. Pogarszanie się tendencji demografi cznych w kolejnych latach będzie nieuniknione.

Okresy spowolnienia gospodarczego (zwłaszcza w 2001 i 2002 r.) przyczyniły się do 
spadku liczby osób pracujących i w konsekwencji do spadku liczby ubezpieczonych w nie-
których latach (zob. tabela 1). W 2003 r. zdecydowano również o wyłączeniu z systemu 
ubezpieczeń społecznych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, którzy przystąpili do 
służby po 1 stycznia 1999 r., i objęciu ich systemem zaopatrzenia społecznego. Odstąpiono 
tym samym od zwiększania zakresu podmiotowego powszechnego systemu ubezpieczeń 
społecznych.

Tabela 1. Liczba ubezpieczonych w zakresie ubezpieczenia emerytalno-rentowego 
w latach 1999–2014 (stan na grudzień każdego roku)

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ubezpieczeni (tys.) 13 271 13 060 12 851 12 761 12 739 12 857 13 131 13 354

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ubezpieczeni (tys.) 14 075 14 512 14 535 14 657 14 666 14 604 14 520 14 525

Źródło: opracowanie własne na podstawie: ZUS, Rocznik statystyczny ubezpieczeń społecznych 
– system pozarolniczy w latach 1999–2002, Warszawa 2003; ZUS, Rocznik statystyczny 
ubezpieczeń społecznych – system pozarolniczy w  latach 2003–2005, Warszawa 2006; 
ZUS, Rocznik statystyczny ubezpieczeń społecznych – system pozarolniczy w  latach 
2006–2008, Warszawa 2009; ZUS, Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych 
za rok 2009, Warszawa 2010, ZUS, Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych 
za 2014 rok, Warszawa 2015

Zmieniające się warunki demografi czne, ekonomiczne i formalnoprawne spowodowały, 
że o ile w latach 2004–2011 liczba ubezpieczonych wzrosła z 12,9 mln do 14,7 mln osób, 

7 GUS, Podstawowe informacje o rozwoju demografi cznym Polski do 2014 roku, Warszawa 2015.
8 Ibidem.
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o tyle od 2012 r. obserwowany jest spadek liczby ubezpieczonych o ponad 200 tys. osób 
(do 14,5 mln w 2014 r.).

W latach 1999–2014 wysokość składek na ubezpieczenie społeczne podlegała zmia-
nom. Dotyczyło to w szczególności składki na ubezpieczenie rentowe i wypadkowe. 
Składka na ubezpieczenie chorobowe oraz składka na ubezpieczenie emerytalne po-
zostawały stałe w owym okresie, z tym że w przypadku tej ostatniej zachodziły zmia-
ny jej podziału między FUS a OFE. W tabeli 2 przedstawiono zmiany w wysokości 
składek na ubezpieczenie społeczne w latach 1999–2014. Dla wpływów składkowych 
FUS największe znaczenie miało obniżenie składki na ubezpieczenie rentowe w po-
łowie 2007 r., zmiany składki emerytalnej przekazywanej do OFE oraz zniesie-
nie przymusu udziału w otwartych funduszach emerytalnych. Zmiany te odzwier-
ciedla tabela 3.

Tabela 2. Składki na ubezpieczenie społeczne w latach 1999–2014 
(w % podstawy wymiaru)

Rodzaj ubezpieczenia Łączna składka
Składka 

pracodawcy
Składka 

pracownika

Emerytalne 19,52 9,76 9,76
w tym część do OFE:
1.04.1999–30.04.2011: 7,30
1.05.2011–31.12.2012: 2,30
1.01.2013–31.12.2013: 2,80
1.01.2014–31.01.2014: 3,10
1.02.2014– obecnie: 2,92

Rentowe
1.01.1999–30.06.2007
1.07.2007–31.12.2007
1.01.2008–31.01.2012
1.02.2012–obecnie

13,00
10,00

6,00
8,00

6,50
6,50
4,50
6,50

6,50
3,50
1,50
1,50

Chorobowe 2,45 2,45

Wypadkowe
1.01.1999–31.12.2002
1.01.2003–31.03.2006
1.04.2006–31.03.2007
1.04.2007–31.03.2009
1.04.2009–31.03.2012
1.04.2012–31.03.2015

1,62
0,97–3,86
0,90–3,60
0,67–3,60
0,67–3,33
0,67–3,86

1,62
0,97–3,86
0,90–3,60
0,67–3,60
0,67–3,33
0,67–3,86

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.zus.pl

Spadek dynamiki przychodów FUS ze składek w 2002 r. był przede wszystkim efek-
tem spowolnienia wzrostu gospodarczego i spadku zatrudnienia. Obniżenie składki 
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na ubezpieczenie rentowe o 3 p.p. od lipca 2007 r. oraz o kolejne 4 p.p. z początkiem 
2008 r. przyczyniło się do spadku wpływów składkowych w tym roku (były niższe 
o 7,5% w porównaniu do 2007 r.).

Tabela 3. Przychody ze składek na ubezpieczenie społeczne w latach 1999–2014

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Wpływy ze składek
i należności pochodnych 
(mld zł) 63,7 65,1 69,7 67,8 70,3 74,0 78,2 81,3

Dynamika 
(rok poprzedni = 100) – 102,2 106,6 97,3 103,7 105,3 105,4 105,0

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Wpływy ze składek
i należności pochodnych 
(mld zł) 89,4 82,7 86,5 89,4 102,5 121,1 122,9 131,1

Dynamika 
(rok poprzedni = 100) 110,0 92,5 104,6 103,4 114,7 117,1 101,5 106,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie: ZUS, Rocznik statystyczny ubezpieczeń społecznych 
– system pozarolniczy w latach 1999–2002, Warszawa 2003; ZUS, Rocznik statystyczny 
ubezpieczeń społecznych – system pozarolniczy w latach 2003–2005, Warszawa 2006; ZUS, 
Rocznik statystyczny ubezpieczeń społecznych – system pozarolniczy w latach 2006–2008, 
Warszawa 2009; ZUS, Ważniejsze informacje z  zakresu ubezpieczeń społecznych za 
rok 2009, Warszawa 2010, ZUS, Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych 
za 2014 rok, Warszawa 2015

Relatywnie niska dynamika wpływów składkowych w 2010 r. (3,5% rok do roku) 
to efekt spowolnienia gospodarczego i  spadku średniej podstawy wymiaru skła-
dek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe przy stabilnej liczbie ubezpieczonych. 
Wysoka dynamika składek FUS w  latach 2011–2012 wynika przede wszystkim ze 
zmniejszenia składki przekazywanej do OFE, a  także podwyższenia (w  2012 r.) 
składki rentowej. W  2013 r. kolejny raz odnotowano spowolnienie gospodarcze, 
skutkujące spadkiem liczby ubezpieczonych i niską dynamiką wpływów składko-
wych do FUS.

Wydolność FUS pokazuje wskaźnik pokrycia składkami wydatków na świadczenia 
z ubezpieczenia społecznego (tabela 4). Ograniczenie składek przekazywanych do OFE 
i wprowadzenie dobrowolności udziału w OFE (konto w OFE zasila ok. 2,5 mln osób, 
a przed zmianą charakteru uczestnictwa w funduszach robiło to 16,5 mln) zwiększyło 
pokrycie wydatków na świadczenia z ubezpieczenia społecznego z najniższego poziomu 
55,7% w 2010 r. do 68,5% w 2014 r.
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Tabela 4. Wydolność fi nansowa FUS w latach 1999–2014

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Wskaźnik pokrycia 
wydatków FUS
wpływami ze składek 83,1 79,6 75,6 71,5 71,3 71,2 72,8 70,3

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Wskaźnik pokrycia 
wydatków FUS
wpływami ze składek 73,8 61,1 57,2 55,7 61,6 69,4 67,0 68,5

Źródło: jak w tabeli 3

Jednak taka wartość wskaźnika oznacza, że obecnie ponad 30% wydatków na świad-
czenia z ubezpieczenia społecznego pokrywanych musi być ze źródeł pozaskładkowych, 
czyli przede wszystkim ze środków budżetu państwa. Rodzi to pytanie o akceptowa-
ny poziom dofi nansowania FUS w kontekście realizacji przez państwo innych zadań, 
np. fi nansowania ochrony zdrowia, edukacji czy inwestycji prowzrostowych, wobec 
ograniczonych środków publicznych.

. Źródła pozaskładkowych wpływów FUS

Jak wspomniano wcześniej, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w przypadku niedoboru 
środków na wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego, których gwarantem jest 
Skarb Państwa, powinien być zasilany przede wszystkim ze środków budżetowych.

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych wpływy Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, poza składkami, pochodzą:

a) ze środków rekompensujących kwoty składek przekazanych na rzecz otwartych 
funduszy emerytalnych;

b) z wpłat środków w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa;
c) z dotacji z budżetu państwa;
d) z nieoprocentowanych pożyczek z budżetu państwa;
e) ze środków Funduszu Rezerwy Demografi cznej (FRD);
f) z dochodów kapitałowych (oprocentowania rachunku FUS, odsetek od lokat 

środków w jednostkach uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego);
g) z odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań wobec ZUS, opłaty dodat-

kowej i prolongacyjnej;
h) z kredytów bankowych zaciąganych za zgodą ministra fi nansów.
Fundusz otrzymuje także środki z budżetu państwa oraz z innych instytucji, prze-

kazane na świadczenia, których wypłatę zlecono Zakładowi, z  wyjątkiem świad-
czeń fi nansowanych z odrębnych rozdziałów budżetowych oraz wpłat z  instytucji 
zagranicznych.
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Ubytek składek na ubezpieczenie emerytalne spowodowany przekazywaniem ich do 
OFE pierwotnie był pokrywany z dotacji uzupełniającej z budżetu państwa (w latach 
1999–2003). Jednakże już w ustawie budżetowej na rok 2004 pozycję refundacji związanej 
z reformą systemu ubezpieczeń społecznych zapisano odrębnie w rozchodach budżetu 
państwa – „pod kreską”, wyłączając ją tym samym z rachunku defi cytu 9. Twórcy refor-
my emerytalnej planowali, że w pierwszych latach reformy (1999–2005) ubytek składek 
przekazywanych do OFE w całości zostanie pokryty wpływami z prywatyzacji majątku 
Skarbu Państwa, jednak tak się nie stało 10. W kolejnych latach regulacje prawne dotyczą-
ce wykorzystania wpływów z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa były wielokrotnie 
zmieniane, a katalog zadań, na które miały być przekazane, wzrósł do sześciu pozycji, 
co zmniejszyło możliwości pokrycia części defi cytu FUS z tego źródła.

Kwoty pochodzące z rekompensaty składek przekazywanych otwartym funduszom 
emerytalnym powinny zasilić rachunek FUS w terminie trzech dni po przedstawieniu 
przez Zakład wniosku zawierającego informacje o terminie i wysokości składek przeka-
zanych na rzecz OFE ministrowi właściwemu do spraw fi nansów publicznych.

Suwak bezpieczeństwa jest relatywnie nowym źródłem fi nansowania działalności FUS 
(od 2014 r.). Jest to mechanizm stopniowego przekazywania środków zgromadzonych 
przez członka OFE do funduszu emerytalnego w FUS w związku z osiągnięciem przez 
ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od zgodnego z ustawą o emeryturach i rentach 
z FUS wieku emerytalnego. Suwak bezpieczeństwa wprowadzono w celu ograniczenia 
tzw. ryzyka złej daty, czyli przeniesienia aktywów OFE na rachunek funduszu eme-
rytalnego FUS w okresie dekoniunktury na rynkach fi nansowych. Zgodnie z zasadą 
suwaka środki z OFE będą ratalnie zasilały subkonto w ramach indywidualnego konta 
ubezpieczonego (IKU) w ZUS i w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego rachunek w OFE 
zostanie wyczerpany.

Od 2010 r. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest zasilany środkami z Funduszu 
Rezerwy Demografi cznej. Na FRD trafi a odpis składki na ubezpieczenie emerytalne, 
który początkowo planowany był na poziomie 1% podstawy wymiaru składki emerytal-
nej do FUS. Jednak poważne problemy fi nansowe FUS na początku wdrażania reformy 
emerytalnej z 1999 r. spowodowały, że przesunięto termin utworzenia FRD oraz zmniej-
szono odpis składek emerytalnych go zasilający 11. Do FRD (od 2004 r.) trafi a również 
część środków z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa. Środki FRD są inwestowane 
w określone instrumenty fi nansowe, a dochody kapitałowe powiększają wartość jego 
aktywów. Wartość aktywów FRD na koniec 2014 r. wyniosła ok. 18 mld zł. Biorąc pod 
uwagę, iż FRD na bieżąco jest wykorzystywany do uzupełniania niedoboru środków 
FUS, nie będzie w przyszłości stanowił istotnego funduszu buforowego na pokrycie 
wzrastających wydatków emerytalnych w efekcie starzenia się ludności 12.

 9 K. Marchewka-Bartkowiak, Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie w budżecie państwa, Warszawa 2011, s. 3.
10 K. Bielawska, Finansowanie kosztów reformy emerytalnej w Polsce – założenia a wykonanie, Poznań 2011.
11 W latach 2002–2003 r. odpis składek emerytalnych na FRD wyniósł 0,1% podstawy wymiaru składek na ubezpie-

czenie emerytalne. Później był sukcesywnie zwiększany ostatecznie do 0,35% od 2009 r.
12 W. Nagel, Fundusz Rezerwy Demografi cznej – dziesięć lat funkcjonowania. Próba bilansu i rekomendacje, Warszawa 2012.
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W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą ministra właściwego do spraw fi nansów pub-
licznych FUS może zaciągać kredyty na warunkach rynkowych. Jednak podstawo-
wym źródłem pozaskładkowych wpływów FUS pozostają dotacje i pożyczki z budżetu 
państwa.

Dotacja do FUS składa się z dotacji celowej i uzupełniającej. Dotacja celowa prze-
znaczona jest na pokrycie świadczeń pozaubezpieczeniowych wypłacanych przez ZUS, 
a więc niepokrytych wpływami ze składek ubezpieczeniowych. Dotacja uzupełniająca 
powinna mieć charakter wynikowy, tzn. uzupełnić środki na pokrycie świadczeń ubez-
pieczeniowych gwarantowanych przez Skarb Państwa. W praktyce część dofi nansowania 
FUS, które powinno mieć charakter dotacji uzupełniającej, realizowana jest w formie 
pożyczek z budżetu państwa.

Choć oba instrumenty wydają się być podobne, to jednak z punktu widzenia ich 
ewidencji w operacjach sektora fi nansów publicznych istnieją spore różnice. Dotacja jest 
rodzajem wydatku budżetowego, a więc jej wysokość bezpośrednio wpływa na wynik 
budżetu państwa (im większa, tym większy potencjał zwiększania defi cytu budżetowego). 
Pożyczka z budżetu państwa ewidencjonowana jest jako rozchód i nie wpływa na wynik 
budżetu. Ustalanie zobowiązań sektora fi nansów publicznych dla celów statystycznych 
prowadzone jest po konsolidacji, w ramach której zobowiązania i należności podmiotów 
sektora fi nansów publicznych kompensują się. W wyniku tej operacji pożyczka udzielona 
FUS nie zwiększa długu publicznego. Pożyczki udzielane z budżetu państwa Funduszowi 
Ubezpieczeń Społecznych są nieoprocentowane i, biorąc pod uwagę chroniczny niedobór 
środków oraz brak nadwyżek w FUS, w praktyce bezzwrotne (dotychczas podlegały 
umorzeniu w późniejszych latach).

. Rola pozaskładkowych źródeł 
w fi nansowaniu FUS w latach –

Jak wynika z wcześniejszych rozważań, nierównowaga fi nansowa FUS od 1999 r. znacznie 
się pogłębiła. Z jednej strony było to efektem zmian w dochodach Funduszu (reforma 
emerytalna, obniżenie składki rentowej), a z drugiej strony w obszarze wydatków na 
świadczenia z ubezpieczenia społecznego, zwłaszcza emerytury. Wydatki na świad-
czenia emerytalne z FUS po 2005 r. miały relatywnie się zmniejszać, jednak to nie 
nastąpiło na skutek przedłużenia możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę, 
przywilejów emerytalnych dla górników i zwiększenia kwoty bazowej z powodu ob-
niżki składki rentowej fi nansowanej przez ubezpieczonego, która służy do obliczania 
świadczeń emerytalno-rentowych 13. Rola wpływów z prywatyzacji majątku Skarbu 

13 Szerzej na ten temat w: K. Bielawska, Czynniki wzrostu defi cytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po 1998 r. 
[w:] Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, red. W. Sułkowska, Warszawa 2011.
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Państwa, która miała być znacząca w rekompensowaniu składek przekazywanych przez 
FUS do OFE w pierwszych latach po wprowadzeniu reformy emerytalnej, okazała 
się znikoma.

W tabeli 5 przedstawiono dane dotyczące defi cytu FUS, rozumianego jako ujemna 
różnica między dochodami ze składek i dotacją celową na świadczenia pozaubezpiecze-
niowe a wydatkami na świadczenia, oraz źródeł jego pokrycia z ujęciem poszczególnych 
rodzajów pozaskładkowych wpływów FUS.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 5, defi cyt FUS sukcesywnie wzrastał, 
osiągając rekordową wartość 67,2 mld zł w 2010 r. Wydolność FUS wyniosła wówczas 
jedynie 55,7%. W następstwie decyzji dotyczących zmian w funkcjonowaniu OFE oraz 
wysokości składki na ubezpieczenie rentowe, defi cyt obniżono do ok. 57 mld zł w 2014 r., 
a stopień pokrycia wydatków na świadczenia z ubezpieczeń społecznych wpływami ze 
składek zwiększył się do ok. 65,5%.

Od 2001 r. podstawowym źródłem, z którego pokrywano niedobór w Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych, była dotacja uzupełniająca z budżetu państwa. Jej udział w pokryciu 
defi cytu FUS wynosił ponad 50%. Drugim co do znaczenia źródłem pozaskładkowym 
wpływów FUS do 2012 r. była refundacja składek przekazywanych do OFE, stanowiąc 
w poszczególnych latach od 30 do 40% pokrycia defi cytu FUS.

FUS otrzymywał również pożyczki z budżetu państwa. W pierwszych latach refor-
my emerytalnej ich wartość wyniosła łącznie 6 mld zł. Ponownie pożyczki z budżetu 
państwa zaczęły zasilać FUS od 2009 r. Zwrócić uwagę powinien fakt, że w ostatnich 
dwóch analizowanych latach kwoty pożyczek istotnie się zwiększyły, osiągając wartość 
12 mld zł w 2013 r. oraz 9 mld zł w 2014 r. Na koniec 2014 r. zobowiązania FUS z tytułu 
pożyczek budżetu państwa wyniosły 39,8 mld zł. W miarę upływu czasu pożyczki te 
prawdopodobnie zostaną umorzone, ponieważ FUS nie ma środków, które mógłby 
przeznaczyć na ich spłatę.

W wybranych latach 1999–2006 oraz ponownie w 2009 r. FUS zaciągał kredyty 
w bankach na zasadach rynkowych. Było to konieczne, ponieważ pozostałe źródła 
pozaskładkowe nie gwarantowały terminowej wypłaty świadczeń.

Od 2010 r. zaczęto wykorzystywać Fundusz Rezerwy Demografi cznej do dofi nan-
sowywania FUS. W latach 2010–2014 przekazano na rachunek FUS z FRD środki 
o wartości 19,4 mld zł.

W 2014 r. FRD przekazał na przychody funduszu emerytalnego FUS środki pieniężne 
otrzymane z OFE w formie gotówki wraz z pożytkami, a także środki pieniężne uzy-
skane z tytułu wykupu obligacji Krajowego Funduszu Drogowego oraz PKP w łącznej 
wysokości 7 mld zł. Stan środków FRD na koniec 2014 r. wyniósł około 19 mld zł.

Po raz pierwszy w 2014 r. FUS zasiliły środki przekazywane z OFE w ramach tzw. 
suwaka bezpieczeństwa na kwotę 4,1 mld zł. Stopniowo roczne kwoty z OFE z tego 
tytułu będą rosły. W 2015 r. według wstępnych szacunków kwota środków z suwaka 
bezpieczeństwa przewyższyła składki przekazywane do OFE, czyli efekt netto reformy 
emerytalnej dla FUS od tego roku powinien być dodatni.
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Tabela 5. Źródła pokrycia defi cytu FUS w latach 1999–2014 (w mld zł)

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Defi cyt FUS 10,2 13,4 18,7 24,2 26,3 26,9 25,6 31,1

Źródła fi nansowania defi cytu FUS, 
w tym:

– dotacja uzupełniająca z budżetu państwa 3,9 4,6 8,8 14,0 14,8 19,4 16,5 21,0

– refundacja składek przekazanych do OFE 2,3 7,5 8,7 9,5 9,9 10,6 12,6 14,9

– pożyczka z budżetu państwa 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

– kredyt bankowy 2,4 0,6 1,7 2,4 4,8 4,6 4,5 2,6

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Defi cyt FUS 28,3 49,2 61,1 67,2 59,9 49,5 57,0 56,7

Źródła fi nansowania defi cytu FUS, 
w tym:

– dotacja uzupełniająca z budżetu państwa 23,9 33,0 30,2 37,9 38,0 39,5 37,1 30,4

– refundacja składek przekazanych do OFE 16,2 19,9 21,1 22,5 15,4 8,2 10,9 8,3

– pożyczka z budżetu państwa 0,0 0,0 5,5 5,4 5,0 3,0 12,0 9,0

– kredyt bankowy 0,0 0,0 4,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0

– środki z FRD – – – 7,5 4,0 2,9 2,5 2,5*

– środki z suwaka bezpieczeństwa – – – – – – – 4,1

* Bez jednorazowych środków w kwocie 7 mld zł z tytułu przejęcia części portfela OFE.

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań fi nansowych FUS za każdy rok z okresu 
1999–2014, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, http://zus.pl/bip/default.asp?id=64 
oraz sprawozdań z wykonania ustawy budżetowej w poszczególnych latach okresu 
1999–2014, Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-fi nansow/
dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/
sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne (dostęp: 4.09.2016)

. Sytuacja fi nansowa FUS w świetle prognoz
Jak pokazują dane statystyczne, istotna redukcja drugiego fi laru systemu emerytalnego 
w Polsce tylko w nieznacznym stopniu i w krótkim okresie przyczyniła się do ograni-
czenia nierównowagi funduszu. Średniookresowa prognoza wpływów i wydatków FUS 
ukazuje trwałość defi cytu Funduszu, pomimo oczekiwanego zmniejszenia nowych 
emerytur w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego (por. tabela 6).
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Tabela 6. Saldo FUS w trzech wariantach prognozy wpływów i wydatków 
na lata 2016–2020

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020

Wariant nr  prognozy 
(podstawowy)

saldo FUS w mld zł –54 –56 –59 –62 –62

saldo FUS w % PKB –2,9 –2,8 –2,7 –2,6 –2,6

Wariant nr  prognozy 
(pesymistyczny)

saldo FUS w mld zł –61 –66 –70 –75 –79

saldo FUS w % PKB –3,4 –3,4 –3,5 –3,5 –3,6

Wariant nr  prognozy 
(optymistyczny)

saldo FUS w mld zł –47 –46 –46 –44 –43

saldo FUS w % PKB –2,5 –2,3 –2,1 –1,9 –1,4

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych na lata 2016–2020, Warszawa 2014, s. 28–30

W zależności od wariantu rozwoju sytuacji ekonomicznej saldo FUS w horyzoncie pro-
gnozy pozostanie znacząco ujemne. W wariancie podstawowym prognozy defi cyt FUS 
ma pozostawać w przedziale od −2,9% PKB do −2,6% PKB, co praktycznie wyczerpuje 
wielkość dopuszczalnego defi cytu całego sektora fi nansów publicznych i istotnie ograni-
cza osiągnięcie przez Polskę uzgodnionego z Komisją Europejską defi cytu strukturalnego 
na poziomie 1% PKB do 2018 r. Świadczy to o konieczności wprowadzania kolejnych 
zmian w ubezpieczeniu społecznym (a przede wszystkim w jego emerytalnej części), 
które prowadzić będą do ograniczenia skali nierównowagi fi nansowej FUS. W wariancie 
podstawowym prognozy saldo subfunduszu emerytalnego FUS ma wynieść w latach 
2016–2020 od −2,2 do −2,1% PKB, co świadczy o tym, że nadwyżka wydatków emery-
talnych nad wpływami w największym stopniu decyduje o nierównowadze całego Fun-
duszu. Taka nierównowaga FUS będzie w kolejnych latach generować zapotrzebowanie 
na pozaskładkowe wpływy, ograniczając możliwość fi nansowania innych zadań państwa, 
m.in. działań prorozwojowych.

. Podsumowanie
Jak wykazano w artykule, w całym okresie objętym badaniem, czyli w latach 1999–2014, 
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w dużym stopniu zależał od wpływów pozaskład-
kowych. Największy udział wśród tych wpływów ma dotacja uzupełniająca z budżetu 
państwa, która pokrywa ponad 50% defi cytu FUS (ujemna różnica między wpływami ze 
składek na ubezpieczenia społeczne i dotacją celową a wydatkami na świadczenia ubezpie-
czeniowe). Od 2009 r. rośnie udział pożyczek z budżetu państwa w fi nansowaniu FUS, 
pomimo pozyskania przez Fundusz nowych źródeł fi nansowania związanych ze zmia-
nami w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych od 2014 r. Wprowadzony 
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mechanizm suwaka bezpieczeństwa oraz relatywnie mały odsetek osób, które zadekla-
rowały odprowadzanie składek do OFE, spowodowały, że przepływy netto FUS–OFE 
są dodatnie na rzecz FUS. Pomimo tych zmian, w świetle prognozy fi nansowej FUS, 
w perspektywie 2020 r. saldo Funduszu pozostanie ujemne, co spowoduje koniecz-
ność dalszego dotowania z budżetu państwa czy też udzielania pożyczek (pozornych, 
bo w rzeczywistości niemożliwych do spłacenia). Środki, którymi dysponuje obecnie 
Fundusz Rezerwy Demografi cznej (ok. 19 mld zł), nie będą w stanie pokrywać kolejnych 
defi cytów FUS związanych ze wzrostem wydatków na emerytury. Dodatkowo zwięk-
szy się zapotrzebowanie na środki fi nansowe w efekcie znacznego wzrostu wydatków 
na świadczenia z ubezpieczenia chorobowego.

Konieczne zatem wydaje się poszukiwanie dalszych zmian w funkcjonowaniu ubez-
pieczenia społecznego w Polsce, które zmniejszą presję na fi nansowanie budżetowe Fun-
duszu. Warto pamiętać, że Polska jako członek Unii Europejskiej musi przestrzegać reguł 
fi skalnych, nie tylko nakładających limit na nominalny (rzeczywisty) defi cyt sektora 
instytucji rządowych i samorządowych (3% PKB) czy dług publiczny w relacji do PKB 
(60%), ale również m.in. na średniookresowy cel polityki fi skalnej (defi cyt strukturalny 
nie większy niż 1% PKB) oraz tempo wzrostu wydatków publicznych.

Dlatego potrzebne jest monitorowanie obecnie funkcjonujących rozwiązań, m.in. w zakre-
sie przestrzegania obowiązku ubezpieczenia społecznego (kontrola poprawności doboru 
typu umowy do wykonywanych czynności), poprawności ustalania minimalnej podstawy 
wymiaru składek zwłaszcza w umowach cywilnoprawnych, kontroli świadczeń z ubezpie-
czenia społecznego. Rozważnie należy też wprowadzać zmiany w obszarze ubezpieczenia 
społecznego, ponieważ ich efekty mogą mieć wielowymiarowe skutki. Na przykład pro-
ponowane obniżenie wieku emerytalnego, poza pogłębieniem defi cytu FUS i wzrostem 
dopłat do świadczeń minimalnych, spowoduje spadek podaży pracy i zmniejszy możli-
wości rozwojowe polskiej gospodarki. A ostatecznie to od wzrostu gospodarczego będzie 
zależała sytuacja materialna obecnych i przyszłych świadczeniobiorców.

dr Kamila Bielawska 
Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego, 

Wydział Zarządzania,
Uniwersytet Gdański
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The role of non-contributory resources in fi nancing 
social insurance benefi ts paid out by Polish Social 
Security Fund

Th e article discusses the problems of non-contributory sources of fi nancing the Social 
Insurance Fund in Poland (FUS) from the beginning of the pension reform in 1999 to 
the end of 2014. Successively since 1999 FUS’s fi nancial situation worsened, reaching 
a peak in 2010, when social insurance contributions covered only 55.7% of expenditure on 
benefi ts. Changes made in the functioning of the open pension funds (OPF) for the years 
2011–2014 resulted in an improvement of the fi nancial situation at the Social Insurance 
Fund. Th e ratio of FUS contribution to social insurance spending increased to 68.5% in 
2014. However, as the results of analysis show, still around 30% of Social Insurance Fund 
expenditures is covered from budgetary sources: subsidies and signifi cant loans from the 
state budget. As of 2015 the net fi nancial fl ows between FUS and OPF are positive in 
favour of FUS, yet in 2020 the Fund will require monies from non-contributory sources 
at a rate of 30% to cover expenditure on social insurance benefi ts. It will be necessary to 
take further measures to increase the Fund's fi nancial performance.

Key words: fi nance, non-contributory revenues, social insurance, Social Insurance Fund.  


