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STRESZCZENIE 

Celem niniejszej rozprawy jest określenie roli indywidualnych, dobrowolnych 

oszczędności emerytalnych, gromadzonych w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych i 

Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, w polskim systemie emerytalnym, a 

także zbadanie decydujących o niej czynników. Zagadnienie to jest istotne ze względu na 

ryzyko znaczącego obniżenia wysokości stóp zastąpienia dla świadczeń emerytalnych 

wypłacanych z systemu publicznego, obliczanych zgodnie z zasadami obowiązującymi od 

1999 r. Zasadna jest zatem ocena, czy osoby aktywne zawodowo są zdolne i skłonne do 

gromadzenia dodatkowych oszczędności emerytalnych, w szczególności za pomocą 

zapewniających ulgi podatkowe indywidualnych kont emerytalnych zaliczanych do III filara 

systemu emerytalnego. 

Rozdział 1 rozprawy poświęcony jest zagadnieniu oszczędzania. Zaprezentowano 

stosowane w literaturze definicje i systematyki gromadzenia aktywów finansowych oraz 

hierarchie motywów oszczędzania. Stanowią one wstęp do przeglądu teorii ekonomicznych 

dotyczących oceny preferencji w zakresie przyszłej konsumpcji, jej przyczyn, skutków i 

determinantów. Przedstawiona została ewolucja poglądów od czasów ekonomistów 

klasycznych i neoklasycznych, poprzez Johna Maynarda Keynesa, aż do teorii: cyklu życia, 

dochodu permanentnego oraz behawioralnej hipotezy cyklu życia. Oprócz założeń i 

wniosków autorów, zaprezentowano wyniki prowadzonych badań, weryfikujących zgodność 

teorii z danymi empirycznymi wraz z propozycjami modyfikacji. Przytoczone dane 

umożliwiły określenie listy czynników, determinujących zdolność i skłonność do 

gromadzenia oszczędności emerytalnych. 

Kolejnym zagadnieniem poruszanym w pierwszym rozdziale jest rola i znaczenie 

publicznego systemu emerytalnego. Przedstawione zostały stosowane definicje, pełnione 

funkcje, a także realizowane za jego pomocą cele – istotne o tyle, że system emerytalny 

poprzez pełnioną rolę redystrybucyjną oddziałuje na strukturę społeczno – zawodową 

społeczeństwa oraz sytuację gospodarczą kraju. Za szczególnie istotne cele uznawane są: 

zapewnienie adekwatności świadczeń oraz utrzymanie stabilności systemu emerytalnego w 
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warunkach postępującego procesu starzenia się społeczeństwa. Temu ostatniemu zagadnieniu 

poświęcone są liczne publikacje instytucji międzynarodowych oraz reformy wprowadzane od 

lat 90-tych XX wieku. 

Rozdział 2 poświęcony jest przyczynom, źródłom inspiracji, charakterystyce oraz 

skutkom reformy polskiego systemu emerytalnego, która weszła w życie 1 stycznia 1999 r. 

Rozpoczyna się przedstawieniem konstrukcji systemu obowiązującego do 1998 r. wraz z 

formułowanymi wobec niego zarzutami, w szczególności braku zbilansowania pomimo 

stosowanych wysokich składek ubezpieczenia społecznego. Rozwiązanie problemu miało 

stanowić zastąpienie formuły zdefiniowanego świadczenia regułą zdefiniowanej składki. W 

ten sposób planowano powiązanie wysokości przyszłych świadczeń z wartością oszczędności, 

zgromadzonych w okresie aktywności zawodowej, co miało skłaniać do wydłużania tego 

ostatniego. Celem kolejnej zmiany, polegającej na wprowadzeniu elementu kapitałowego w 

postaci Otwartych Funduszy Emerytalnych, było uniezależnienie wysokości przyszłej 

emerytury od stanu finansów publicznych. Rozwiązanie stosowane w Chile od lat 

siedemdziesiątych XX w. było promowane i rekomendowane krajom Europy środkowo-

wschodniej przez Bank Światowy. Z tego względu przedstawiona została w tym rozdziale 

charakterystyka systemu chilijskiego, stanowiąca wraz z koncepcją systemów mieszanych, tło 

dla opisu licznych reform systemu emerytalnego w Polsce, wprowadzanych od 1999 r., aż do 

Pracowniczych Planów Kapitałowych i projektu ustawy dotyczącego transferu aktywów z 

Otwartych Funduszy Emerytalnych do Indywidualnych Kont Emerytalnych włącznie. 

Przedstawione zostały: przyczyny, cele, zakres oraz skutki poszczególnych zmian. 

Rozdział 3 poświęcony jest indywidualnym kontom emerytalnym, zaliczanym do 

trzeciego filara polskiego systemu emerytalnego. Zgodnie z założeniami reformy, 

gromadzone na nich dodatkowe, dobrowolne oszczędności, mają uzupełniać świadczenia z 

systemu publicznego, wspólnie zapewniając utrzymanie poziomu życia z okresu aktywności 

zawodowej. W związku z tym przedstawiono: miary efektywności publicznych systemów 

emerytalnych, stosowane rozwiązania zwiększające stopę zastąpienia, rola dodatkowych 

oszczędności emerytalnych oraz warunki realizacji stawianych przed nimi celów. W tej samej 

części rozprawy zawarta została charakterystyka Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) 

oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). 

Analiza zmian wysokości środków gromadzonych w IKE i IKZE w latach 2004 – 

2019, w zestawieniu z: aktywami Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE), kosztami 

funduszu emerytalnego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) oraz wysokością 

oszczędności polskich gospodarstw domowych, dowiodła bardzo niskiej wartości 
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oszczędności w indywidualnych formach III filara. Zgodnie z uzyskanymi wynikami, na 

koniec 2019 r. aktywa IKE wynosiły 10,1 mld PLN, wobec 3,3 mld PLN na IKZE, co stanowi 

łącznie odpowiednio: 9% aktywów OFE, 8% kosztów świadczeń funduszu emerytalnego FUS 

i 0,6% oszczędności polskich gospodarstw domowych. Potwierdzeniem powyższego wniosku 

jest kolejne badanie, w ramach którego oszacowany został wpływ średnich środków w IKE i 

IKZE na wysokość przeciętnego dochodu emerytalnego oraz stopy zastąpienia. W zależności 

od wariantu obliczeń, indywidualne oszczędności w III filarze zwiększają stopę zastąpienia o 

1 do 5 p. proc., co przy prognozowanej stopie zastąpienia z systemu publicznego nie 

zapewnia realizacji postulatu adekwatności świadczeń emerytalnych. 

Kolejne badanie zostało poświęcone ocenie poziomu uczestnictwa w IKE i IKZE. 

Warunkiem realizacji celów stawianych przed dodatkowym, dobrowolnym filarem 

emerytalnym jest bowiem jego powszechność, rozumiana w literaturze jako partycypacja 30-

50% pracujących. Z danych o liczbie zaliczanych do III filara kont emerytalnych, 

prowadzonych w latach 2004 - 2019 wynika brak realizacji powyższego postulatu. 

Uczestnictwo w IKE i IKZE wyniosło bowiem odpowiednio 6% i 4% pracujących na koniec 

2019 r., a tempo wzrostu uczestnictwa utrzymuje się na niskim poziomie. Jak wynika z 

przytoczonych w tej części badań, wśród oszczędzających dominują osoby osiągające 

wysokie wynagrodzenie. 

W kontekście przytoczonych danych, za istotną należy uznać ocenę wpływu 

determinant gromadzenia oszczędności emerytalnych na wartość zgromadzonych środków 

oraz uczestnictwo w III filarze polskiego systemu emerytalnego. W zakresie wysokości 

dochodu rozporządzalnego, analiza została przeprowadzona w oparciu o wartości przeciętne i 

na poziomie grup kwintylowych. Na poziomie wartości średnich widoczny jest postępujący 

wzrost zdolności do oszczędzania polskich gospodarstw domowych, wynikający ze spadku 

udziału przeciętnych wydatków w dochodzie. Jednak ocena wykonana w na poziomie grup 

kwintalowych dochodu rozporządzalnego wykazała, że zdolnością do oszczędzania dysponuje 

ok. 60% gospodarstw domowych, z czego motyw emerytalny gromadzenia środków deklaruje 

ok. 30% oszczędzających. 

Skłonność do gromadzenia dodatkowych oszczędności emerytalnych zmniejszają 

również: niski poziom wiedzy o systemie emerytalnym, w szczególności o prognozach stopy 

zastąpienia oraz konstrukcji III filara, a także niedostosowanie form prawnych IKE i IKZE do 

preferencji polskich gospodarstw domowych. Wśród wybieranych przez nie form 

gromadzenia oszczędności dominują bezpieczne produkty bankowe (rachunki i depozyty), 

podczas gdy większość kont emerytalnych jest prowadzonych w formie funduszy 
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inwestycyjnych i ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami inwestycyjnymi. W 

ich przypadku, wynik osiągnięty przez uczestnika jest uzależniony od sytuacji na rynku 

kapitałowym. Taka struktura stanowi konsekwencję bardzo niskiego zainteresowania banków 

komercyjnych oferowaniem IKE, a w jeszcze większym zakresie IKZE (tylko jeden), które 

posiadając najszerszą bazę klientów, są jako jedyne zdolne do oferowania kont w formie 

pozbawionych ryzyka inwestycyjnego i kredytowego kont oszczędnościowych. Inne czynniki 

wpływające na niski poziom aktywów i uczestnictwa w III filarze stanowią: ograniczone 

zaufanie do polskiego systemu emerytalnego i instytucji finansowych oferujących IKE i 

IKZE. Wśród przyczyn tej sytuacji należy wskazać: budzącą obawy o status środków 

gromadzonych w regulowanym przez państwo III filarze, niestabilność regulacji dotyczących 

systemu emerytalnego, brak przejrzystości oferty prywatnych instytucji finansowych, a także 

brak działań promujących oba typy kont emerytalnych ze strony tych ostatnich. Efektem 

wymienionych czynników jest deklarowane uczestnictwo w III filarze na poziomie 5-7% 

oszczędzających, co stanowi ok. 20% gromadzących dodatkowe środki z przeznaczeniem 

emerytalnym. 

Na podstawie powyższych analiz potwierdzono słuszność postawionej w rozprawie 

tezy, że Indywidualne Konta Emerytalne i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 

odgrywają niewielką rolę w polskim systemie emerytalnym. Wynika to głównie z relatywnie 

niskiego poziomu wynagrodzeń osiąganych przez większość pracujących, niskiego poziomu 

wiedzy o systemie emerytalnym, preferowania bezpiecznych form gromadzenia oszczędności, 

a także stosunkowo niskiego poziomu zaufania do instytucji finansowych. 


