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Oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Rząd przyjął projekt ustawy likwidującej otwarte fundusze emerytalne. W uzasadnieniu czytamy, że jej 

celem jest wzrost oszczędności emerytalnych Polaków poprzez upowszechnienie IKE oraz odbudowanie 

zaufania do systemu emerytalnego. Warto podkreślić fakt, że rząd, przyjmując ten projekt, postawił wobec 

nieodwracalnego wyboru ponad 15 milionów osób, które zdecydować muszą, czy wybrać IKE czy ZUS, 

a cokolwiek wybiorą, najwięcej zyska rząd. 

W przypadku wyboru IKE czeka nas bowiem 15-procentowa opłata przekształceniowa od oszczędności 

zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, co według rządu jest sprawiedliwe wobec tych, któ-

rzy przeniosą pieniądze do ZUS i w przyszłości będą musieli oddać podatek fiskusowi, podczas gdy nie bę-

dzie to dotyczyło posiadaczy IKE. Rząd nie wziął jednak pod uwagę faktu, że uszczuplenie kapitału na po-

czątku inwestycji oznacza, że mniej pieniędzy będzie pracowało na przyszłą emeryturę. Plusem takiego roz-

wiązania jest zatem tylko możliwość wycofania oszczędności po osiągnięciu wieku emerytalnego lub ich 

dziedziczenie przez bliskich ubezpieczonego. Jeśli nastąpi transfer do ZUS, utracimy możliwość dywersyfi-

kacji i dziedziczenia środków. Pieniądze nie będą czekały na zusowskich kontach emerytalnych, będą tam 

tylko zewidencjonowane, a w rzeczywistości trafią do państwowego Funduszu Rezerwy Demograficznej, 

który ma zapewniać bezpieczeństwo wypłacalności świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego, np. w przypad-

ku demograficznego niedoboru w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  

Panie Ministrze, ponad 15 milionów Polaków czeka trudny wybór, który zawsze będzie gorszy niż – nie-

zaproponowana przez rząd w ustawie – opcja pozostania w OFE. Niezależnie od tego, jakie członkowie OFE 

podejmą decyzje, państwo zasilone zostanie dochodami i pakietami akcji w prywatnych podmiotach. Na re-

formie systemu emerytalnego zyskają budżet i takie instytucje jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Polski 

Fundusz Rozwoju, który ma zarządzać FRD. Nie dziwi więc fakt, że pojawiają się wątpliwości co do rze-

czywistych intencji reformatorów. Rodzą one wiele obaw, a także pytań. Kilka z nich wymienię i proszę Pana 

Ministra o udzielenie odpowiedzi. 

1. Jak zagwarantowane będą prawa kobiet pobierających tzw. okresową emeryturę kapitałową, a chronio-

nych do tej pory przepisami art. 26c ustawy o emeryturach i rentach pobieranych z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych? 

2. Czy pobieranie 15-procentowej opłaty za przekazanie środków do IKE obejmie również emerytów po-

bierających emerytury nieprzekraczające 2 tysięcy 500 zł brutto, które, zgodnie z planami rządu, mają zostać 

zwolnione z opodatkowania? 

3. Jednym z aspektów wynikających z przedłożonych regulacji dotyczących zmian w OFE jest wzrost za-

angażowania Skarbu Państwa w akcje spółek notowanych na GPW. Autorzy koncepcji zakładają, że ok. 20% 

wartości aktywów zostanie przeniesionych do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Jak rozwiązana będzie 

sprawa przekroczenia zaangażowania w akcje spółek notowanych na GPW w przypadku, gdy decyzje o wy-

borze ZUS to będzie więcej niż zakładane 20%?  

4. Czy prawdą jest, że środki przekazane do ZUS z OFE nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu świad-

czenia z systemu publicznego, a jedynie będą uwzględniane w ustaleniu prawa do emerytury minimalnej? 

Z poważaniem 

Bogdan Zdrojewski 
 


