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Milczeniem pomijane 
są inne rzeczywiste 

wyzwania w systemie 
emerytalnym, tj. 
wyrównywanie 

i podnoszenie wieku 
emerytalnego, objęcie 

powszechnym systemem 
emerytalnym jak 

największej grupy osób 
funkcjonujących dzisiaj 
w systemach odrębnych. 

Od bufora 
do stabilizatora
Większość osób po zakończeniu aktywności zawodowej będzie korzystać z tego,  
co na starość odłożyli w systemie emerytalnym. Dlatego warto przyjrzeć się zmianom, 
jakie przeszedł on w ostatnich 20 latach – oraz jakie cele i zadania spełniał kilkanaście 
lat temu, a jakie spełnia dzisiaj. Czy będzie w stanie zapewnić emeryturę w przyszłości? 
Refleksja taka jest dzisiaj na czasie, tym bardziej że staje się on przedmiotem debaty 
politycznej zapowiadającej istotne zmiany.      

dr AgnieszkA Chłoń-domińCzAk, instytut statystyki i demografii sgh (w latach 2008–2009 
wiceminister pracy i polityki społecznej)

Lata transformacji i zmian gospo-
darczych odcisnęły swój ślad na 
systemie emerytalnym, na jego 
wydatkach i liczbie emerytów. 

Zmiany te zwiększały potrzebę istotnej 
jego reformy. Jeśli chodzi o funkcjono-
wanie systemu emerytalnego, to okres od 
1989 r. możemy podzielić na dwa etapy. 
Pierwszy – do 1999 r. to był czas, kiedy 
był traktowany jako element polityki ła-
godzącej skutki transformacji, a więc 
ukierunkowany został na problemy 
przeszłości i teraźniejszości. Wdrożony 
w 1999 r. nowy system emerytalny odpo-
wiada natomiast wyzwaniom przyszłości, 
związanym głównie z prognozowanymi 
skutkami procesu starzenia się ludności.

Bufor dla zmian
Na początku lat 90. system emerytalny 
pełnił rolę bufora dla zmian zachodzą-
cych w gospodarce, a jednym z jego za-
dań było absorbowanie nadwyżek siły 
roboczej. Wcześniejsza emerytura sta-
ła się sposobem na wycofanie z rynku 
pracy osób po 50. roku życia, których 
kwalifikacje nie odpowiadały potrzebom 
pracodawców i zmieniającego się rynku 
pracy. Po prostu osoby zwalniane w ra-
mach restrukturyzacji przechodziły na 
wcześniejsze emerytury. Skutki tej poli-
tyki widoczne były w zwiększającej się 
szybko liczbie emerytów. W roku 1990 na 

emeryturę przeszło ponad 320 tys. osób. 
Rok później padł niechlubny rekord – 
przybyło niemal 500 tys. emerytów i po-
nad 300 tys. rencistów. O ile w 1990 r. 
emerytury i renty inwalidzkie pobierało 

4,4 mln osób, to trzy lata później liczba ta 
wzrosła do 5,4 mln. W kolejnych latach 
ilość korzystających ze świadczeń nadal 
wzrastała, aż do roku 1999, kiedy ponad 
6 mln osób otrzymywało emeryturę bądź 

rentę z tytułu niezdolności do pracy.
Jednocześnie na początku lat 90. 

wprowadzone zostały zmiany dotyczące 
formuły emerytalnej i wysokości świad-
czeń. Były odpowiedzią na potrzebę 
zmian systemu emerytalnego – chodziło 
o jego dostosowanie do wysokiej inflacji, 
która spowodowała znaczny spadek siły 
nabywczej emerytur. Równolegle wpro-
wadzono pierwsze zmiany promujące 
dłuższy okres pracy, w tym stopniowo 
zaczęto wydłużać podstawę naliczania 
emerytury, uwzględniając docelowo do 
wyliczania świadczenia średnie zarobki 
z 10 kolejnych lat w 20-letnim okresie 
poprzedzającym przejście na emeryturę. 
Ustawa wprowadzająca te zmiany – tak 
zwana ustawa rewaloryzacyjna – weszła 
w życie na początku lat 90.

Połączenie zachęt do wczesnego od-
chodzenia na emeryturę ze zmianą for-
muły emerytalnej doprowadziło do eks-
plozji wydatków na emerytury i renty. 
W 1990 r. wynosiły one 9,6 proc. PKB, 
w 1991 – 14,2 proc., a w 1992 – już 
16,3 proc. PKB, co stanowiło wzrost o po-
nad dwie trzecie tylko przez dwa lata! 
Tak duży wzrost skłonił do rozpoczęcia 
debaty i działań na rzecz zmiany systemu 
emerytalnego w Polsce. Początkowo miały 
one charakter doraźny – np. rząd Hanny 
Suchockiej obniżył podstawę obliczania 
emerytury do 90 proc. średnich zarobków 
danej osoby. Zmiany te zostały jednak 

20 lat systemu emerytalnego w Polsce
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uznane przez Trybunał Konstytucyjny za 
niezgodne z ustawą zasadniczą i musiały 
być zniesione. W swoim wyroku wskazał 
on jednocześnie na potrzebę głębokiej re-
formy systemu emerytalnego – tak, aby 
zapewnić jego stabilność w długim okre-
sie. Niemniej jednak wydatki systemu 
ubezpieczeń społecznych do końca lat 90. 
spadły do poziomu około 12 proc. PKB.

Debata nad zmianami systemu eme-
rytalnego doprowadziła do powołania 
w 1996 r. pełnomocnika rządu ds. refor-
my systemów zabezpieczenia społeczne-
go. Funkcję tę przyjął ówczesny minister 
pracy i polityki socjalnej – Andrzej Bącz-
kowski. Utworzył on biuro pełnomocnika 
rządu, w którego skład wchodzili eksper-
ci zajmujący się różnymi aspektami funk-
cjonowania systemów emerytalnych. Biu-
rem kierowali: Michał Rutkowski (obecnie 
Bank Światowy) i prof. Marek Góra (obec-
nie Szkoła Główna Handlowa). Ich zada-
niem było wypracowanie nowego modelu 
systemu emerytalnego w Polsce – dzięki 
oderwaniu od potrzeby bieżącego moni-
torowania jego sytuacji model ten mógł 
być oparty na najlepszych zidentyfikowa-
nych praktykach światowych. Koncepcję 
systemu emerytalnego „Bezpieczeństwo 
dzięki różnorodności” zaprezentowano 
na początku 1997 r. – w kilka miesięcy po 
śmierci Andrzeja Bączkowskiego i dedy-
kowano jego pamięci.

Założenia nowego systemu emerytal-
nego były konsekwentnie realizowane 
i przekładane na kolejne akty prawne 
w 1997 i w 1998 r., wszystko to pod okiem 
dwóch kolejnych pełnomocników – prof. 
Jerzego Hausnera i po wyborach w 1997 r. 
– Ewy Lewickiej. Należy zauważyć, że od 
prezentacji koncepcji nowego systemu 
kolejne rządy, bez względu na orientację 
polityczną, konsekwentnie realizowały 
założenia systemu oparte na stabilnych 
podstawach makroekonomicznych.

stabilność finansowa
Nowy system emerytalny, który objął 
osoby urodzone po 1948 r., wprowadził 
dwie podstawowe zmiany: finansowania 
emerytur, które mają po części pochodzić 
z bieżących składek wpłacanych przez 
osoby pracujące, a po części z oszczęd-
ności danej osoby, inwestowanych za 
pośrednictwem otwartych funduszy 
emerytalnych. Druga fundamentalna 
zmiana to wprowadzenie zasady, że wy-
sokość emerytury zależy od wpłaconych 
przez cały okres aktywności zawodowej 
składek. Zatem im dłużej pracujemy i im 
wyższe mamy zarobki – tym większego 
świadczenia możemy oczekiwać. Jedno-

cześnie nowy system zakładał, że prze-
sunie się próg przechodzenia na eme-
ryturę – dzięki odejściu od możliwości 
korzystania z wcześniejszych emerytur, 
a docelowo – poprzez wyrównanie wieku 
emerytalnego kobiet i mężczyzn. Jedynie 
dla grupy osób pracujących w szcze-
gólnych warunkach lub wykonujących 
prace o szczególnym charakterze, zwe-
ryfikowanych przez ekspertów medycy-
ny pracy, powstać miał system emerytur 
pomostowych, pozwalających na wcześ-
niejsze zakończenie kariery zawodowej.

Dzięki tej reformie system emerytalny 
– jak wskazują prognozy długookresowe 
– uzyskał stabilność finansową mimo 
przewidywanego starzenia się ludności. 
Ostatnia prognoza przygotowana przez 
Komisję Europejską we współpracy 

z poszczególnymi krajami przewiduje, 
że wydatki na emerytury w Polsce mię-
dzy 2007 a 2060 r. spadną o około 2,8 pkt 
proc. PKB, podczas gdy średnio w kra-
jach UE wzrosną o 2,4 pkt proc. PKB. 
Najbardziej stabilne finansowo systemy 
emerytalne mają te kraje, które zdecydo-
wały się na podobne zmiany jak Polska – 
Szwecja, Włochy czy Łotwa. Prognozy te 
pokazują, że decyzje podjęte pod koniec 
lat 90. pozwalają młodym ludziom spo-
kojnie patrzeć w przyszłość – nie będą 
oni obciążani wysokimi składkami i po-
datkami, aby realizować zbyt wysokie 
zobowiązania zaciągane dzisiaj. Wręcz 
przeciwnie – zobowiązania te są dostoso-
wane do możliwości finansowych obec-
nych, a przede wszystkim przyszłych 
pokoleń.
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Źródło: Opracowanie własne.
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Wdrażanie nowego systemu emery-
talnego, który zaczął obowiązywać od 
1999 r. nie obyło się bez problemów. 
Pierwsze lata zdominowały problemy 
związane z zarządzaniem nowym sy-
stemem i przekazywaniem składek do 
otwartych funduszy emerytalnych. Sy-
stem informatyczny budowany przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie 
był gotowy na czas, w efekcie czego 
przez te pierwsze lata znaczna część 
składek nie była odpowiednio identyfi-
kowana i przekazywana do wybranych 
otwartych funduszy. Szczęśliwie jednak 
problemy te zostały rozwiązane i dzisiaj 
składki w terminie trafiają na konta swo-
ich właścicieli.

Wyjątki  
dla wybranych
Nie wszystkie regulacje prawne związa-
ne z nowym systemem emerytalnym zo-
stały wdrożone w zakładanym terminie. 
Szczególnie system emerytur pomosto-
wych wywołał burzliwą debatę politycz-
ną oraz protesty związków zawodowych 
ze względu na utratę uprawnień do 
wcześniejszych emerytur lub też mniej 
korzystne uprawnienia dla licznej grupy 
pracowników – m.in. nauczycieli, części 
kolejarzy, górników czy też osób o rela-
tywnie długim stażu pracy. Ustawa, nad 
którą pracowały kolejne rządy: Millera, 
Belki, Marcinkiewicza, Kaczyńskiego 
– została w końcu przedstawiona przez 
obecny rząd i uchwalona w listopadzie 
2008 r. – niemal w 10 lat po prezentacji 
jej założeń. Miało to, niestety, także swo-

je konsekwencje. Dwukrotnie – w 2005 
i 2007 r., przed wyborami parlamentar-
nymi – parlament zdecydował się na wy-
dłużenie o rok możliwości korzystania 
z wcześniejszych emerytur według zasad 
starego systemu emerytalnego. Dodatko-
wo, nieco zmodyfikowane, ale stare zasa-
dy zostały przywrócone w emeryturach 
górniczych. Górnicy nie byli jedyną gru-
pą zawodową, która „uciekła” z nowego 
systemu emerytalnego. Początkowo miał 
on objąć także służby mundurowe – tych, 
którzy do tych służb wstępowali po roku 
1999. Jednak już w 2001 r. podjęto decy-
zję, wycofującą służby mundurowe do 
starego, zaopatrzeniowego systemu, fi-
nansowanego z podatków. Można powie-
dzieć „mądry Polak po szkodzie” – dzisiaj 
ponownie wraca dyskusja o modyfikacji 
systemów emerytalnych służb mundu-
rowych. Gdyby nie cofnięto decyzji pod-
jętych w 1998 r., problem ten byłby już 
rozwiązany. Zmianie podlegał też system 
waloryzacji emerytur i rent. Pod koniec 
lat 90. przyjęto zasadę, że będą one rosły 
co najmniej w tempie inflacji. Od 1999 do 
2004 r. wskaźnik ten został zwiększony 
o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego 
wynagrodzenia. W roku 2004 – w ramach 
tzw. planu Hausnera – wprowadzono po-
nownie minimalną waloryzację na pozio-
mie inflacji, przy czym w czasie niskiego 
wzrostu cen miała być ona przeprowadza-
na rzadziej – nawet raz na trzy lata. Zmie-
niono też sposób obliczania wskaźnika 
waloryzacji – zamiast patrzeć na plano-
waną w danym roku inflację, waloryzacja 
odnosi się do zmiany cen w poprzednim 
roku. Zwiększyło to stabilność systemu 

waloryzacji. Przy czym od 2008 r. powró-
cono do corocznej waloryzacji na pod-
stawie wskaźnika uwzględniającego co 
najmniej 20 proc. realnego wzrostu płac 
z poprzedniego roku.

W systemie prawnym związanym 
z nowym systemem emerytalnym na-
dal brakuje kilku rozwiązań – chociażby 
w zakresie kształtu instytucji wypłacają-
cych kapitałowe emerytury dożywotnie 
z nowego systemu czy modyfikacji spo-
sobu liczenia rent z tytułu niezdolności 
do pracy. Tutaj należy powiedzieć, że 
zmiany wprowadzone w systemie orze-
kania o niezdolności do pracy, wdrożone 
w 1998 r., doprowadziły do zmniejszenia 
liczby nowo przyznawanych rent, a tak-
że w konsekwencji do szybkiego spadku 
liczby osób otrzymujących renty. Z punk-
tu widzenia spójności systemu emerytal-
nego i rentowego – potrzebna jest zmiana 
formuły liczenia rent w najbliższej przy-
szłości. Odpowiednie ustawy regulujące 
te kwestie zostały wprawdzie przedsta-
wione przez obecny rząd premiera Do-
nalda Tuska, nie weszły jednak w życie 
z powodu weta prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego. Należy mieć nadzieję, że regulacje 
te jednak wejdą w życie tak, aby zapew-
nić ciągłość wdrażanych rozwiązań.

Będzie lepiej?
A jak wyglądała sytuacja po 1999 r. od 
strony liczb? Przede wszystkim ograni-
czony został przyrost emerytów i renci-
stów – na skutek zmian w systemie ren-
towym, a także ograniczenia dostępu do 
wcześniejszych emerytur w przypadku 
problemów w przedsiębiorstwie. Wzrost 
liczby emerytów nastąpił dopiero w cią-
gu ostatnich dwóch lat – z jednej strony 
wskutek spowolnienia gospodarczego 
i poczucia bezpieczeństwa wynikające-
go z posiadanego prawa do emerytury, 
z drugiej strony, ze względu na wpro-
wadzenie możliwości przechodzenia na 
wcześniejszą emeryturę 60-letnich męż-
czyzn, będącej konsekwencją wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego. Wydatki na 
emerytury i renty w relacji do PKB nie-
znacznie się zmniejszyły i dzisiaj wyno-
szą około 10–11 proc. Jest to więc nadal 
– i tak pozostanie – największa pozycja 
wydatków publicznych w naszym kraju.

Sytuacja na rynku pracy powodo-
wała też zmianę liczby ubezpieczo-
nych, która wzrastała i spadała wraz 
ze wzrostem i spadkiem zatrudnienia. 
Powodowało to też zmiany wpływów 
ze składek do Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. W ostatnich dwudzie-
stu latach FUS wymagał dodatkowych  
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dotacji z budżetu państwa, gdyż wpły-
wy ze składek nie pokrywały wydatków. 
Przy czym na stan FUS miały wpływ 
różne czynniki – transfer składek do 
funduszy emerytalnych, wydłużenie 
możliwości korzystania z wcześniej-
szych emerytur czy też obniżenie skład-
ki rentowej w latach 2007–2008. Wyso-
kość tych dotacji ulegała zmianom, na 
które wpływ miały zarówno sytuacja 
gospodarcza, jak i kolejne zmiany usta-
wowe. Dzisiaj Fundusz Ubezpieczeń 
Społecznych wymaga wielomiliardo-
wych dotacji z budżetu państwa. Jak 
pokazują prognozy – w przyszłości 
jego sytuacja powinna się jednak po-
prawiać. Wymaga to wszakże konse-
kwentnego wdrażania zmian zapropo-
nowanych w roku 1999 i trzymania się 
założonej ścieżki reform. Jak pokazują 
doświadczenia ostatniego dwudziesto-
lecia – odchodzenie od wyznaczonego 
celu powoduje wzrost niestabilności 
systemu i pogłębia jego deficyt.

Tocząca się dzisiaj debata nad zmia-
nami zmienia dotychczasowy kierunek 
działań związanych z konsekwentnym 
budowaniem stabilnego systemu eme-
rytalnego. Ogłoszone w styczniu 2010 r. 
propozycje Ministerstwa Pracy i Polity-
ki Społecznej, zakładające zmniejszenie 
składki przekazywanej do OFE, a tym 
samym zwiększenie składki przekazy-
wanej do ZUS oraz możliwość wypła-
ty części środków zgromadzonych na 
emeryturę w gotówce po przejściu na 
nią w wypadku dwukrotnego przekro-
czenia wysokości minimalnej emerytu-
ry to rozwiązania groźne dla systemu 
emerytalnego. Dlaczego? Po pierwsze, 
zmieniają proporcje składek, a zatem 
i emerytur wypłacanych z dwóch fi-
larów – „nóg” systemu emerytalnego. 
Aby nowy system był stabilny, składka 
przekazywana do obu filarów powinna 
być zrównoważona. Po drugie, znacznie 
ogranicza poziom świadczeń – zgodnie 
z szacunkami przedstawionymi przez 
ministerstwo osoba zarabiająca 40 proc. 
średniej krajowej (a więc dzisiaj mini-
malne wynagrodzenie) zgromadzi środ-
ki pozwalające na wypłatę świadczenia 
na poziomie dwukrotności emerytury 
minimalnej. Czyli krótko mówiąc – każ-
dy będzie mógł część oszczędności eme-
rytalnych wypłacić i wydać na bieżące 
potrzeby. Ale co się stanie, jak będzie 
żył jeszcze 20–30 lat? A takie są przewi-
dywania demograficzne. Wówczas poja-
wi się problem społeczny – zwiększone-
go ubóstwa osób starszych, ponieważ 
osób potencjalnie mogących pracować 
będzie mniej niż dzisiaj.

Inicjatywa ministerstwa prowadzi 
również do tego, że w Polsce nie powsta-
ną zakłady emerytalne – a więc instytu-
cje wypłacające emerytury dożywotnie, 
które umieją zarządzać długotermino-
wym ryzykiem demograficznym i finan-
sowym. A to jest niedobra wiadomość 
nie tylko dla systemu obowiązkowego, 
ale i dla zmiany jakościowej na rynku 
oszczędności dobrowolnych.

Propozycja ta odwraca uwagę od rze-
czywistej debaty, a mianowicie działań 
na rzecz faktycznej poprawy efektywno-
ści funkcjonowania systemu emerytal-
nego, w tym otwartych funduszy eme-
rytalnych. Powinniśmy raczej szukać 
rozwiązań, które zwiększają oczekiwaną 
stopę zwrotu z inwestycji w tych fundu-
szach – przez wprowadzenie zewnętrzne-
go benchmarku, struktury opłat zachęca-

jących do efektywnych inwestycji, a także 
dostosowania ich profilu do przebiegu ży-
cia i aktywności zawodowej. Milczeniem 
pomijane są też inne rzeczywiste wyzwa-
nia w systemie emerytalnym, tj. wyrów-
nywanie i podnoszenie wieku emerytal-
nego, objęcie powszechnym systemem 
emerytalnym jak największej grupy osób 
funkcjonujących dzisiaj w systemach od-
rębnych (KRUS, górnicy, systemy mun-
durowe…). Nie bójmy się takiej debaty, bo 
jest ona potrzebna. Zwraca na to uwagę 
inicjatywa obywatelska 10 ekonomistów, 
w której autorka też bierze udział.

Po raz pierwszy też od dziesięciu lat 
podważona została niepisana umowa, że 
stabilność systemu emerytalnego w dłu-
gim okresie jest nadrzędna w stosunku 
do bieżących problemów budżetowych. 
Prognozy demograficzne pokazują wy-
raźnie, że w przyszłości czeka nas istotna 
zmiana struktury wieku ludności, której 
zarówno Polska, jak i inne kraje rozwi-
nięte do tej pory nie doświadczyły.

Doświadczenia okresu transformacji 
oraz ostatnich lat przestrzegają przed 
jednym – system emerytalny nie powi-
nien być przedmiotem nieprzemyśla-
nych decyzji politycznych, podporząd-
kowanych realizacji bieżących celów. 
Prędzej czy później okaże się, że takie 
zmiany są bardzo kosztowne. Nie stać 
nas na powtarzanie błędów z przeszło-
ści. Pozostaje mieć nadzieję, że politycy, 
spoglądając czasem wstecz, będą wy-
ciągać wnioski z doświadczeń poprzed-
ników, abyśmy za kolejne 20 lat mogli 
nadal się cieszyć stabilnym systemem 
emerytalnym, dostosowanym do stoją-
cych przed nim wyzwań. 
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Źródło: Opracowanie własne.

Po raz pierwszy od 
dziesięciu lat podważona 

została niepisana 
umowa, że stabilność 
systemu emerytalnego 
w długim okresie jest 

nadrzędna w stosunku 
do bieżących problemów 

budżetowych. 




