
Polacy i emerytura.

Stan obecny i perspektywy systemu 

emerytalnego w XXI w.



1. Ile nas jest i ile będzie w połowie XXI w.?

A. Podstawowe pojęcia demograficzne , obecny stan i perspektywy zmian liczby ludności Polski

w XXI w. 

Przyrost naturalny - różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów.
Przyrost rzeczywisty - stanowi sumę wielkości przyrostu naturalnego i salda migracji.

Źródło a.
Stan ludności i dynamika przyrostu 

W końcu 2009 roku ludność Polski liczyła ponad 38173 tys. osób (…), tj. o ponad 37 tys. więcej niż 
przed rokiem. Dodatni przyrost rzeczywisty jest obserwowany drugi z kolei rok, przez jedenaście 
wcześniejszych lat liczba mieszkańców Polski zmniejszała się (w sumie o ok. 179 tys.). Tempo 
przyrostu ludności było dodatnie i wynosiło 0,1% (w 2008r. wyniosło 0,05%). (…) W dekadzie lat 
2000-2009 ludność Polski zmniejszyła się o 90 tys., zaś średnioroczne tempo ubytku ludności 
wynosiło ok. - 0,03% (…)
W 2009 r. przyrost naturalny był dodatni - przede wszystkim w wyniku rosnącej liczby urodzeń (…). 
Dodatni przyrost naturalny odnotowywany jest czwarty z kolei rok; cztery wcześniejsze lata 
charakteryzowały się ubytkiem naturalnym, największy był w 2003 r. - wynosił minus 14,1 tys. 
Współczynnik przyrostu naturalnego jest zdecydowanie wyższy na wsi. 
www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_lu_podsta_info_o_rozwoju_demograf_polski_2000-
2009.pdf

Pytania:
- Na podstawie źródła oraz wiedzy własnej wyjaśnij, co spowodowało, że w ostatniej dekadzie 
Polska  osiągnęła dodatni przyrost rzeczywisty o dwa lata później niż dodatni przyrost naturalny.
- Na podstawie wiedzy własnej wymień dwie zmiany w sytuacji ludzi w wieku rozrodczym w Polsce 
(15-49) w pierwszej dekadzie XXI w., które przyczyniły się do dodatniego przyrostu naturalnego.



Współczynnik dzietności (poziom płodności, ang. total fertility rate) – współczynnik 
określający liczbę urodzonych dzieci przypadających na jedną kobietę w wieku rozrodczym (15-
49 lat). Przyjmuje się, iż współczynnik dzietności między 2,10-2,15 jest poziomem 
zapewniającym zastępowalność pokoleń.

W 2003 r. współczynnik dzietności wynosił w Polsce 1,23. Do 2008 r. wzrósł do 1,39

Źródło b. (GUS)

Pytanie:

Na podstawie źródła b. wymień rok, w którym na polskiej wsi przestała  występować 
zastępowalność pokoleń. 



Pytania:
- Na podstawie źródła c. przedstaw  tendencje zmian współczynnika dzietności w l. 2010-2050.
- Za główne przyczyny wyżu demograficznego lat 50. uważa się poprawę warunków bytu 
społeczeństwa polskiego w wyniku zakończenia wojny i odbudowy kraju ze zniszczeń. Na podstawie 
wiedzy własnej wymień dwie przyczyny wyżu demograficznego w Polsce w latach 70. (źródło d.).

Źródło d. (GUS)

   Źródło c. (GUS)



Źródło e. (GUS)

Pytanie:
W latach 1980-2008 przeciętne trwanie życia mężczyzn i kobiet wzrosło o ok. 5,5 - 6 lat. Na 
podstawie wiedzy własnej wymień dwa czynniki, które w tym czasie wpłynęły na wydłużenie 
życia członków społeczeństwa polskiego. 

B. Wskaźniki demograficzne w Polsce na tle europejskim 

Pytanie do źródeł a., b. i c. na trzech  następujących  kolejno planszach: 
Wynotuj wskaźniki dotyczące Polski, Wielkiej Brytanii i Francji ze źródeł a. (2008), b. (2060) i c. 
(2060) i porównaj je. W którym z tych państw występowała w 2008 r. zastępowalność 
pokoleń? Według tych danych wskaźniki dzietności oraz symulacje zmiany liczby ludności oraz 
stopnia starzenia się społeczeństwa polskiego okazują się być najmniej korzystne.  Wymień 
jeden czynnik decydujący o wzroście liczby ludności w pierwszej połowie XXI w., który – jak 
należy sądzić – autorzy symulacji b. i c. przypisali W. Brytanii i Francji, nie przypisali go 
natomiast Polsce.



Źródło a. (Eurostat) - wskaźnik dzietności kobiet



Źródło b. (Eurostat) – przewidywane zmiany liczby ludności krajów Europy do 2060 r. 



Źródło c. (Eurostat) – wskaźnik przedstawiający przewidywaną liczbę osób w wieku 
od lat 65 do końca życia jako procent przewidywanej liczby osób w wieku 
produkcyjnym (15-64)



2. Z jakich źródeł utrzymuje się obecnych emerytów, z 

jakich zaś będą oni w przyszłości utrzymywani?
A. System emerytalny w Polsce do reformy w 1999 r.  (tzw. stary ZUS; stary portfel)

Pozostały w nim osoby urodzone do końca 1949 r. (czyli kobiety, które osiągnęły wiek emerytalny  do 
końca 2009 i mężczyźni, którzy  osiągną ów wiek do końca 2014 r.)

W tym systemie  nie było indywidualnych kont emerytalnych. Uprawnienie do emerytury nabywało 
się  na skutek  przepracowania nie mniej niż 30 lat.  Wysokość emerytury o tyle zależała od wysokości 
zarobków,  że przechodzący na emeryturę mógł wskazać dziesięciolecie, w którym zarabiał najlepiej 
jako podstawę jej wyliczenia.  Była to jednak stawka „uśredniona” względem innych emerytów, jej 
wysokość nie była gwarantowana i mogła ulegać zmianie w zależności od możliwości budżetu. 

B. System emerytalny w Polsce od reformy w 1999 r. (rząd Jerzego Buzka)

Obejmuje obligatoryjnie osoby urodzone po 1969 r. W chwili wprowadzenia reformy osobom 
urodzonym między końcem 1949 a końcem 1969 r. pozostawiono wybór – musiały należeć do I filaru 
systemu (tzw. nowy ZUS), nie musiały natomiast przystępować do filaru II . 

Nadal warunkiem otrzymywania emerytury jest osiągnięcie wieku 60 lat przez kobiety i 65 lat przez 
mężczyzn .  Liczba przepracowanych lat jest nieistotna – ubezpieczony może otrzymać emeryturę 
tylko do poziomu środków, które zgromadził na swym indywidualnym koncie emerytalnym (nowy 
ZUS). Emerytura zależy więc od wysokości kapitału gromadzonego przez całe życie zawodowe.

Są trzy filary (I i II  są obowiązkowe, III jest opcją dodatkową):
* I filar – ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych),
* II filar - OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny),
* III filar - np. IKE (Indywidualne Konto Emerytalne).



I filar – ZUS:

Emerytura z I filaru opiera się na systemie repartycyjnym, który ma charakter umowy 

pokoleniowej (solidarności pokoleń). Oznacza to, że wypłacane emerytury finansowane są ze 
składek osób aktualnie pracujących. System ten działa sprawnie tylko wtedy, gdy zasilające 
system składki pracowników wpływają w wysokości wystarczającej na wypłatę świadczeń dla 
obecnych emerytów (faktycznie są pokrywane z budżetu). Szacuje się, że system repartycyjny 
jest efektywny tylko wtedy, gdy liczba aktualnie płacących składki jest przynajmniej 
dwuipółkrotnie większa niż liczba emerytów. Za obowiązkowe składki ZUS w wysokości 

12,22% wynagrodzenia brutto nabywane są uprawnienia emerytalne, które nie są 

dziedziczone.

Symulacje wskazują, że wysokość emerytury z tego filaru może sięgać 25-30% ostatniej 

płacy.

Poza bieżącymi składkami wpływającymi na nasze konto indywidualne ZUS przyznał 
ubezpieczonym również tzw. kapitał początkowy, który został dopisany do konta w ZUS. 
Kapitał początkowy był obliczany tylko dla tych osób, które pracowały przed wejściem w życie 
reformy emerytalnej w 1999 r.

Ubezpieczenie emerytalne a inne ubezpieczenia w ZUS

Razem na ubezpieczenie emerytalne pracownika pracodawca wydaje kwotę równą 19,52% 
naszej pensji brutto (19,52% - 12,22% = 7,3% - to składka na II filar – zob. dalej). Ponadto do 
ZUS trzeba wpłacić także składkę na ubezpieczenie rentowe, chorobowe, wypadkowe i 

zdrowotne oraz składkę na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych.  Składki te pokrywają wspólnie pracodawca i pracownik. Przypomnijmy, że od 
pensji brutto pracownik płaci jeszcze podatek od osób fizycznych PIT (18 lub 32 %). Ostatecznie 
wydatki pracodawcy i pracownika na wszystkie ubezpieczenia i podatek przekraczają średnio 
45 % pensji brutto.



II filar – OFE:

Otwarte fundusze emerytalne są zarządzane przez prywatne firmy inwestycyjne (Powszechne 
Towarzystwa Emerytalne - PTE), które inwestują składki  pracujących na rynku finansowym.

W przypadku osób należących do II filaru do OFE trafia 7,3 % miesięcznej płacy brutto. 

Od każdej wpłaconej składki (z reguły co miesiąc) OFE pobierają opłatę. Do 2010 r. mogło to 
być max 7%. Wskutek nowelizacji z 2010 r. – już tylko 3,5%.

Składka, pomniejszona o opłatę, zostaje zamieniona na jednostki rozrachunkowe. Technicznie 
jest to podobne do kupowania jednostek rozliczeniowych w funduszach inwestycyjnych. 

System obliczania jednostek rozrachunkowych jest bardzo skomplikowany – ogólnie biorąc 
zależy od wartości aktywów, jakimi zarządza fundusz. Gdy papiery wartościowe tanieją, spada 
też wartość jednostek rozrachunkowych – i odwrotnie.  Trudno oszacować wysokość 

emerytury z tego filaru w relacji do ostatniej płacy.

Limity inwestycyjne OFE (zabezpieczają przed zbyt ryzykownymi strategiami inwestycyjnymi):

• bez ograniczeń – obligacje i inne papiery gwarantowane przez Skarb Państwa; 

• 40 % – akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie,  obligacje 
komunalne dopuszczone do obrotu publicznego:

• 20 % – lokaty bankowe i bankowe papiery wartościowe; 

• 15 % – jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych; 

• 10 % – akcje dopuszczone do obrotu publicznego, ale nie notowane na GPW, zabezpieczone 
obligacje komunalne nie dopuszczone do obrotu publicznego, niezabezpieczone obligacje 
spółek publicznych; 

• 5 % – niezabezpieczone obligacje spółek niepublicznych, dopuszczone do obrotu publicznego.

Każda osoba, która podejmuje pracę na podstawie umowy o pracę ma obowiązek wybrać OFE 

(w ciągu 7 dni!). Jeśli tego nie zrobi, to przed końcem 26 roku życia (o ile nie studiuje) zostanie 
przydzielona do jakiegoś OFE w drodze losowania. 



Wartość jednostek rozrachunkowych na indywidualnym koncie w OFE w chwili przejścia na emeryturę 
osoby ubezpieczonej zależy od aktualnej sytuacji na rynkach finansowych (wartość tych jednostek stale 
waha się, o czym OFE informują corocznie zainteresowanego). W odróżnieniu od składek 
„przechowywanych” w ZUS-ie (w istocie nie są to pieniądze, lecz tylko zapisy księgowe) składki 
zarządzane przez PTE w perspektywie długookresowej nabierają wartości pieniężnej, są bowiem stale 
inwestowane. Jednak w perspektywie krótkookresowej mogą one ulegać gwałtownemu zmniejszeniu 
skutkiem jakiegoś załamania giełdy, systemu bankowego etc. Tak właśnie stało się w Polsce w 2009 r., 
gdy w konsekwencji światowego kryzysu gospodarczego  z OFE „wyparowało” parędziesiąt miliardów 
złotych (w ciągu poprzednich dziewięciu lat, w związku z koniunkturą gospodarczą w Polsce i na świecie 
przynosiły jednak one stały wzrost kont ubezpieczonych). Jednak nawet w sytuacji, w której w całym 
okresie gromadzenia składki w OFE przez ubezpieczonego lata „chude” na rynku finansowym 
przeważałyby na „tłustymi”, w momencie przejścia na emeryturę musi mieć na koncie do wykorzystania 
kwotę nie mniejszą niż  określana przez państwo tzw. gwarantowana stopa zwrotu.  

Istotną różnicą między I a II filarem jest też to, że w tym ostatnim konto ubezpieczonego jest 

dziedziczone (on sam wskazuje osobę, której należy oddać środki, jeśli umrze przed ich całkowitym 
wykorzystaniem). 

III filar – Indywidualne Konto Emerytalne [IKE]:

IKE powstają wskutek zawarcia dodatkowych umów ubezpieczeniowych przez przyszłych emerytów 
zbiorowo (w firmach) lub indywidualnie z firmami inwestującymi pieniądze na rynkach finansowych 
(bardzo często są te same firmy, które założyły PTE do zarządzania poszczególnymi OFE w II filarze). 
Ubezpieczony może im wpłacać składkę w dowolnej wysokości przez dowolny okres, w zależności od 
zawartej umowy. Następnie ten dodatkowy dochód emerytalny także jest dziedziczony. W 
przeciwieństwie do I i II filara państwo nie gwarantuje tu jednak jakiejkolwiek wypłaty, nawet równej 
jedynie sumie wpłaconych składek (jest to inwestycja na własne ryzyko). W przypadku splajtowania 
ubezpieczyciela dochodzenie roszczeń przez ubezpieczonych odbywa się na zasadach prawa cywilnego. 
W Polsce do III filara należy niewiele więcej niż 1% pracujących. 



3. Jak sprawdza się polski system emerytalny w 11 lat 

od jego reformy?
A. Wyjątki od powszechnego systemu emerytalnego (opisanego w pkt. 2):

- ubezpieczenie rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS):

właściciele gospodarstw rolnych i ich rodziny (o ile nie pracują na umowie o pracę) mają 
obowiązek płacić  składkę na wszystkie rodzaje ubezpieczeń do KRUS (w tym na przyszłą 
emeryturę). Ma ona charakter ryczałtowy, gdyż rolnicy nie prowadzą w Polsce księgowości 
własnej działalności gospodarczej (nie płacą także podatku od osób fizycznych). Jest na tyle 
niska (większość rolników w Polsce ma gospodarstwa o małym areale, a więc także niskie 
dochody), że składki wystarczają jedynie na pokrycie kilku procent świadczeń wypłacanych 
przez KRUS. System ten powstał w dekadzie lat 70. Należą do niego także duzi potentaci 
rolni, tacy, których stać  byłoby na płacenie składek w powszechnym systemie emerytalnym – 
o przynależności decyduje nie wysokość dochodów, lecz fakt prowadzenia gospodarki rolnej. 

- ubezpieczenie  pracowników służb mundurowych (wojsko, policja i inne państwowe służby 

bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego):

mają oni uprawnienie do przechodzenia na emeryturę wcześniej – w niektórych przypadkach 
już po 15 latach pracy. W takiej sytuacji ich emerytura nie zależy od wielkości zgromadzonej 
składki, lecz jest gwarantowana przez państwo na poziomie pewnej części ostatniej płacy.

- emerytury górnic

w 2005 r. rząd ugiął się pod naciskiem tej kategorii zawodowej i zrezygnował z włączenia jej 
do powszechnego systemu emerytalnego. Górnicy mogą przechodzić na emeryturę po 25 
latach pracy, a wysokość ich świadczenia także nie jest zależna od zgromadzonych składek.



B. Kwestia uprawnień do wcześniejszych emerytur innych kategorii zawodowych:

Do 2009 r. od czasów PRL obowiązywała ustawa, zgodnie z którą wiele kategorii zawodowych 
dysponowało prawem do wcześniejszej emerytury (kobiety 55, mężczyźni 60 lat) ze względu na 
szkodliwe warunki pracy. W pierwszych latach transformacji (pierwsza połowa lat 90.),  w 
związku z upadkiem wielu firm państwowych, państwo chętnie stworzyło warunki prawne do 
przechodzenia na wcześniejsze emerytury, koszty tej operacji wydawały się bowiem niższe niż 
koszty utrzymywania bezrobotnych na zasiłkach oraz ich przekwalifikowywania, by mogli znaleźć 
pracę w innym zawodzie. 

W 2009 r. rząd PO – PSL przeprowadził ustawę, która pozbawiła tego uprawnienia większości 
kategorii zawodowych (liczba takich osób wynosiła ok. miliona i spadła kilkakrotnie). Dla 
największej z tych kategorii – nauczycieli (bez zgody Związku Nauczycielstwa Polskiego i 
nauczycielskiej „Solidarności” reformy nie udałoby się wprowadzić) wprowadzono swego 
rodzaju rekompensatę w postaci możliwości skorzystania na pięć lat przed osiągnięciem wieku 
emerytalnego z tzw. świadczenia przedemerytalnego.  Jest ono jednak na tyle niskie, że – jak 
pokazała praktyka dwu ostatnich lat – korzysta z niego bardzo niewiele osób. 

Ogół ekonomistów uważa tę reformę za udaną – poważnie zmniejszyła ona zobowiązania 
emerytalne państwa, a tym samym przyczyniła się do ograniczenia wzrostu długu publicznego. 



C. Efektywność II filaru:

- struktura inwestycji składek emerytalnych przez 14 obecnie istniejących OFE

Pytanie:  W tabeli umieszczono trzy rodzaje inwestycji: w akcje – spółek notowanych na GPW i NFI 
(kolumna 2 i 3), w lokaty i depozyty – gł. bankowe (k. 5 i 6)  i w papiery Skarbu Państwa – obligacje i 
bony (k. 4 i 7). Oblicz w punktach procentowych, jaki jest udział inwestycji trzeciego rodzaju. Czy OFE 
w zakresie inwestycji w papiery Skarbu Państwa przestrzegają limity inwestycyjne nałożone na nie 
ustawą (zob. pkt. 2 B)?

Narodowe Fundusze Inwestycyjne (NFI – k. 2) – to kategoria spółek 
polskich powstałych w wyniku powszechnej prywatyzacji w l. 90.



-źródło – ocena II filaru przez anonimowego analityka rynku finansowego sformułowana na 

prośbę autora arkusza (4 marca 2011):

Ogólnie założenie, że należy składki inwestować nie jest złe - tylko tak możliwy jest przyrost. 
Założenie, że konta powinny być indywidualne, a zatem udział w dobrodziejstwach systemu 
proporcjonalny do wielkości wkładu - także. Ten system został jednak tak pomyślany, żeby był - w 
założeniu urzędników - jednocześnie wydajny i bezpieczny, co w finansach nie jest bardzo trudne. 
Jednak wydajność i bezpieczeństwo systemu, cechy do pewnego stopnia sprzeczne, 
zagwarantowano przez sztywne regulacje prawne.

Z obligacjami jest tak: ich wykupywanie jest praktycznie obowiązkowe. Jeśli OFE mogą 
inwestować w akcje maksymalnie 40% aktywów, więc w co mają inwestować resztę tak, aby 
obsługa tych inwestycji była tania i prosta? Z perspektywy budżetu nie jest to wcale bez sensu. 
Otóż na składki w OFE idzie wprawdzie te 7,3%, ale ponad połowę OFE zwracają skarbowi 
państwa w formie wykupu obligacji. Zatem twierdzenie, że to system zbyt ciężki dla finansów 
publicznych jest manipulacją - on je całkiem nieźle wspiera, bo OFE są pewnym klientem - można 
określić ich zaangażowanie w obligacje na lata w przyszłość. To jednak tylko pierwsza przyczyna 
umiarkowanej efektywności systemu. 

Kolejne "urzędnicze" zabezpieczenie to obowiązek utrzymywania wyników OFE w pewnym 
przedziale wyznaczonym przez średnie wyniki (tzw. gwarantowana stopa zwrotu). Jeśli dany OFE 
znajduje się poniżej dolnej granicy, musi uzupełnić wkłady członków z własnych środków. OFE 
koncentrują się więc na tym, by nie tracić i inwestują bezpiecznie, a do tego dość podobnie - w 
NFI, giełdę, stabilne waluty. I głównie w kraju (inwestowanie w kraju i zagranicą też jest objęte 
limitami). A nasza gospodarka jest dość mała, więc wszystko spada i rośnie mniej więcej 
jednocześnie. Z tego powodu rzeczywiste zróżnicowanie wyników jest małe. 

 



I ostatnie: członkowie OFE przystępują do nich w momencie pierwszego zatrudnienia, ale potem 
mogą je zmienić. Dotąd OFE koncentrowały się na działaniach agentów (tych samych co 
sprzedają wszystkie inne ubezpieczenia), którzy pozyskiwali (czytaj: wyrywali sobie nawzajem) 
klientów. System jest drogi, ale efektywny, dlatego nie ma w zasadzie reklam OFE ani żadnej 
innej aktywności marketingowej. Z tego też powodu nie warto było specjalnie szlifować wyników 
- agenci umieli przekonać także do słabszych funduszy. Taki system pozyskiwania członków 
powodował, że nie warto było jakoś specjalnie „śrubować” wyników, wystarczyło "jechać 
środkiem drogi". 

No i mamy, co mamy. OFE były pewne stabilności prawa, więc nie dbały o swoją reputację i teraz 
okazują się drzewem wystarczająco pochyłym, by wskakiwali na nie politycy prawie wszystkich 
partii. Nie zmienia to faktu, że ewentualny demontaż indywidualnych kont, które jednak w 
dłuższej perspektywie rosły w tempie wyższym niż PKB byłby stratą dla ubezpieczonych. OFE dają 
mniej niż by mogły, ale więcej niż ZUS.

Pytania:

- Przedstaw, jaką rolę w uzasadnieniu przez autora uzyteczności II filaru odgrywa jego ocena I 
filaru systemu emerytalnego

- Wymień dwie przyczyny, które, zdaniem autora,  obniżają w tej chwili wydajność OFE

-  Wyjaśnij, dlaczego argument, iż istnienie II filaru stanowi obciążenie dla finansów publicznych 
autor uważa za manipulacyjny.



4. Czy polski system emerytalny odstaje od Europy?
A. Kwestia wydłużenia wieku emerytalnego oraz zrównania go w przypadku kobiet i mężczyzn

Źródło : informacja na stronie: 
www.godna-emerytura.pl/artykul/Emerytura-pierwszy-filar-ZUS/Coraz-dluzszy-wiek-emerytalny-w-Unii-E
 z dnia 7 lutego 2011 r.
Nad wydłużeniem wieku emerytalnego zastanawia się większość krajów Unii Europejskiej, Polska 

już podjęła taką decyzję. Według Angeli Merkel, UE powinna mieć nie tylko jedną walutę, ale i 
ujednolicony wiek emerytalny, służący minimalizacji deficytów powstałych w trakcie kryzysu.
Rozmowy o wydłużeniu wieku emerytalnego toczą się w 15 krajach UE, w Polsce planowano takie 
zmiany, jednak najbliższa reforma emerytalna nie ma nic wspólnego z wiekiem emerytalnym.
Najkrótszy wiek emerytalny. Aktualnie poza Polską podobny wiek emerytalny mają: Austriacy, 
Grecy czy Brytyjczycy, jednak wszyscy zdecydowali się na jego wydłużenie, zazwyczaj poprzez 
zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
 Kto przejdzie na emeryturę najpóźniej? W Niemczech, Holandii, Hiszpanii i Danii zdecydowano się 
na to, by zarówno kobiety  jak mężczyźni pracowali w przyszłości do 67 roku życia, obecnie wiek 
emerytalny wynosi u nich 65 lat. W Danii trwają rozmowy nad kolejnymi zmianami i wydłużeniem 
wieku emerytalnego do 72 lat.
Przewiduje się, że wkrótce w Polsce będzie obowiązywał najniższy wiek emerytalny, choć i tak w 
naszym kraju mało kto pracuje do 56-58 lat. Najmłodszymi emerytami w Unii poza Polakami są 
Luksemburczycy, którzy przechodzą na emeryturę w wieku 59 lat. Pytania:

- Na podstawie wiedzy własnej wymień dwa 
argumenty, których używa się obecnie i w Europie, i 
w Polsce na rzecz zasady  zrównania wieku 
emerytalnego kobiet i mężczyzn.
-  Wymień dwa  kraje, w których reformy emerytur 
w 2010 r. wywołały głośne protesty społeczne.



B. Na ilu filarach oparte są systemy emerytalne w krajach europejskich?

Kraje „starej” Europy przeważnie mają system emerytalny oparty na dwu filarach – 
repartycyjnym (odpowiednik polskiego I) oraz dobrowolnej składki (odpowiednik polskiego 
III).  Tak jest m. in. w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii.   

W tej grupie państw wyjątkiem jest m. in., często stawiana Polsce na wzór, Szwecja, w której 
istnieje obowiązkowy II filar (dobrowolny III istnieje w każdym kraju kapitalistycznym), ale 
składka w nim wynosi tylko 2,5% płacy brutto. 

W krajach „nowej” Europy systemy są z reguły trójfilarowe. W wielu z nich, zwłaszcza w 
państwach bałtyckich, w ostatnich dwu latach wprowadzono zmiany zmniejszające wysokość 
(nawet dwuipółkrotnie) składki w ramach II filaru (na kilka lat lub na stałe) , ewentualnie, aż 
do czasu zredukowania gwałtownie rosnącego długu publicznego, zawieszono w ogóle 
przelewy środków do II filaru. 

Dążąc do redukcji długu publicznego najbardziej radykalną zmianę w systemie trójfilarowym 
przeprowadził w 2010 r. nowy rząd Węgier. Pozwolił ubezpieczonym wybrać, czy chcą 
pozostać w II filarze. W przypadku odpowiedzi pozytywnej ubezpieczeni mieli jednak także 
„zabrać” składki z I filaru (czyli utracić prawo do emerytury z systemu repartycyjnego). W tej 
sytuacji, gdy w umówionym terminie nie uczynił tego niemal nikt, II filar systemu został  
zlikwidowany, a zgromadzone w nim składki trafiły do węgierskiego ZUS.

Wysokość polskiej składki w ramach II filaru (7,3%) jest obecnie w naszej części  Europy 
wyjątkowa. Jednak Polska była też jedynym krajem, który nie zaznał recesji w ostatnich latach, 
a nawet  w 2009 r. odnotował wzrost gospodarczy, zajmując pod tym względem pierwsze 
miejsce na kontynencie. 



A. Dług publiczny – obejmuje zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych (instytucji 
rządowych). Powstaje na skutek tego, że  w dłuższym czasie  kolejne budżety roczne państwa 
nie mają pełnego pokrycia (tzw. deficyt budżetowy). Jest pokrywany przez Narodowy Bank 
Polski i nabywców papierów wartościowych Skarbu Państwa (gł. obligacji) na runku krajowym 
i międzynarodowym. 

W Europie za dług „bezpieczny” w ocenie tzw. rynków finansowych (inwestorów 
nabywających papiery dłużne państwa) , a jednocześnie wymagany od państw pragnących 
włączenia do strefy euro (traktat z Maastricht z 1992 r.) uważa się dług mniejszy niż 60% 

PKB. Utrata zaufania rynków finansowych grozi bankructwem państwa (nie byłoby chętnych 
nabywców na polskie obligacje). Pomnażanie długu jest niekorzystne także dlatego, że 
budżet corocznie musi wydawać sporo pieniędzy na jego obsługę (procenty płacone 
kredytodawcom). Pieniądze te można by wykorzystać na cele inwestycyjne. 

W Konstytucji RP już w 1997 r. zawarto przepis, który zakazuje rządowi przekroczenia takiego 
właśnie poziomu długu (za dokonanie tego grozi postawienie w stan oskarżenia i 
odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu). Z kolei w ustawie o finansach publicznych 
ustanowiono dodatkowo tzw. próg ostrożnościowy długu na poziomie 55% PKB.

Polski dług urósł w ostatnich latach pięciu latach o ok. 10% i według rządu w 2011 r. może 

osiągnąć poziom 53-54% (ponad 750 mld zł).

5. Co zrobić, abyśmy przestali żyć na koszt naszych dzieci?



B. Aktualna rządowa propozycja  reformy II filaru emerytalnego (Jan Krzysztof Bielecki, Michał 

Boni) uzasadniana przez rząd przede wszystkim potrzebą redukcji długu:

- zmniejszenie składki do II filaru z 7,3% do 2,3%. Pozostałe 5% zostałoby zapisane na 
specjalnym subkoncie w ZUS i wydane na obecne emerytury. Rząd szacuje, że dzięki temu do 
2020 r. budżet zaoszczędziłby 180 mld zł  (o tyle mniej pieniędzy musiałby przekazać ZUS)

- po przejściu przez najtrudniejszy okres walki z długiem składka do II filaru znów wzrosłaby – 
rząd proponuje, by od 2017 r. było to 3,5%

- osoby przechodzące na emeryturę miałyby gwarancję wypłaty środków przeniesionych z II 
filaru do ZUS powiększonych o procent nie mniejszy niż o poziom wzrostu PKB w okresie ich 
przechowywania

- według ostatniego stanowiska rządowego składka na subkoncie w ZUS, podobnie jak środki 
w II filarze, byłaby dziedziczona przez osobę wskazaną przez ubezpieczonego

- osoby, które same chciałyby odkładać więcej pieniędzy w II filarze, byłyby zwolnione z 
podatku od składki (do 4 % od płacy brutto)

- rozluźniono by limity inwestycyjne OFE tak, by mogły one inwestować więcej pieniędzy w 
akcje, także poza Polską

- w ramach OFE byłyby dwa subfundusze, a każdy z nich pracował na rzecz innej kategorii 
wiekowej ubezpieczonych. Pieniądze zgromadzone na koncie ubezpieczonego w OFE byłyby 
inwestowane odważniej (z perspektywą szybszego powiększenia, ale z większym ryzykiem 
straty) w przypadku osób, które mają osiągnąć wiek emerytalny za kilkadziesiąt lat i bardziej 
ostrożnie w przypadku osób wybierających się niedługo na emeryturę

C. Propozycja ekonomistów  (gł. Forum Obywatelskiego Rozwoju Leszka Balcerowicza) – 

pozostawienie wysokości składki do II filaru, przy jednoczesnym „ulepszaniu” OFE poprzez: 
obniżanie opłat pobieranych przez OFE za zarządzanie , rozluźnienie limitów inwestycyjnych i 
zróżnicowanie strategii inwestycyjnych dla różnych kategorii wiekowych ubezpieczonych



Źródło – artykuł Wojciecha Mazowieckiego („Tę wojnę trzeba skończyć”) – „Gazeta Wyborcza” 
4.03.2011 r., s. 22:

W dyskusji o OFE rząd niesłusznie oskarżono o „kradzież  naszych pieniędzy” (ekonomiści tego 
„argumentu” jednak nie używali). Byłoby tak, jakby rząd przyjął bezsensowną propozycję PSL i 
minister pracy Jolanty Fedak, by wszystkie pieniądze wpłacane dziś przez przyszłych emerytów 
do OFE przenieść do ZUS. Ale rząd tak nie zrobił, na dodatek tę część pieniędzy, które trafią do 
ZUS, chce zwracać w przyszłości z procentem. 

Jednak zmianę reguł OFE w trakcie gry rządzący uzasadniają nie fair. Twierdzą, że to budżet 
państwa musi dopłacać, by pieniądze te trafiały do OFE. Co jest o tyle absurdalne, że chodzi o 
techniczną operację przeniesienia do OFE naszych pieniędzy trafiających do budżetu z naszych 
kont przy okazji płacenia podatków. Rządzący wyliczają, ileż to państwo musiało w tym celu 
pożyczyć. Więcej, do tej „pożyczki”, czyli ekwiwalentu naszych pieniędzy, doliczają jeszcze 
koszty obsługi kredytu zaciąganego przez budżet. I wypominają nam to wszystko razem, jakby 
to był jakiś przywilej, a nie nasze pieniądze!

Marginalnie natomiast wspominają o rzeczywistych przywilejach na rzecz wybranych grup 
(KRUS, przywileje emerytalne dla górników czy mundurowych), na które budżet musi się 
ciężko zadłużać – jednak bez konkretnych propozycji uzdrowienia sytuacji. Bo rządzący – nie 
tylko PO, wcześniej także PiS i SLD – boją się z tym cokolwiek zrobić. Gdy ekonomiści zwracają 
im na to uwagę, słyszą, że są romantykami lub doktrynerami.

Pytanie:

W jaki sposób, zdaniem W. Mazowieckiego, rząd  dąży do zmniejszenia długu publicznego? Czy 
jest to, jego zdaniem, najlepszy sposób? Odpowiedź uzasadnij.

  



Tematy esejów:

1. Przedstaw tendencje zmian demograficznych w Polsce w 

nadchodzącym półwieczu. Wymień i scharakteryzuj pięć 

konsekwencji starzenia się społeczeństwa polskiego: 

społecznych, politycznych i finansowych (nie więcej niż po 

dwie w każdej kategorii). Zaplanuj trzy długofalowe działania 

rządu, mające na celu ograniczenie negatywnych 

konsekwencji tego procesu. Wykorzystaj materiały źródłowe 

zawarte w arkuszu.

2. W jaki sposób państwo polskie lepiej niż dziś mogłoby zadbać 

o dobrobyt przyszłych emerytów? Przedstaw obecny system 

emerytalny i oceń jego efektywność. Przedstaw trzy 

negatywne konsekwencje starzenia się społeczeństwa 

polskiego w nadchodzącym półwieczu. Zaplanuj trzy zmiany 

w systemie emerytalnym, mające na celu podniesienie 

wysokości przyszłych świadczeń. Wykorzystaj materiały 

źródłowe zawarte w arkuszu.


