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Dotyczy: odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Bogdana 
Zdrojewskiego podczas 22. posiedzenia Senatu RP 

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie, przedstawiam następujące informacje w zakresie 

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Na wstępie należy wskazać, że projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z 

przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta 

emerytalne nie zawiera zmian art. 26c ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.), 

jak również nie wprowadza żadnych modyfikacji w zakresie prawa do okresowej emerytury 

kapitałowej dla kobiet.

Jednocześnie wyjaśniam, że wypłata emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

(FUS) podlega podatkowi dochodowemu według obowiązującej skali podatkowej, 

natomiast w przypadku oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE) od 

wypłat środków gromadzonych na IKE nie będzie pobierany podatek PIT. Dlatego też – w  

celu zapewnienia równego traktowania wszystkich ubezpieczonych – po stronie otwartych 

funduszy emerytalnych (OFE) powstanie zobowiązanie na rzecz FUS w łącznej wysokości 

15% wartości aktywów netto OFE, którego płatność zostanie rozłożona na 2 raty, obie 

płatne w 2022 r., natomiast płatności z tytułu ww. zobowiązania będą dokonywały 

specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte powstałe z przekształcenia OFE.
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Zgodnie z projektowaną ustawą każdy członek OFE  będzie miał prawo wyboru, czy środki 

zgromadzone na jego rachunku w OFE zostaną przekazane na IKE czy też do ZUS. W 

przypadku złożenia przez członka OFE deklaracji o przeniesieniu zgromadzonych przez 

niego środków w OFE do ZUS, środki te zostaną zaewidencjonowane na jego 

indywidualnym koncie w ZUS. Będą one podlegały waloryzacji i posłużą do obliczenia w 

przyszłości należnej emerytury. Jednocześnie w takim zakresie, w jakim członkowie OFE 

zdecydują o przejściu do ZUS proporcjonalna część aktywów OFE, w tym akcje, zostanie 

przeniesiona do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD), który posiada osobowość 

prawną zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.) i może być wykorzystany wyłącznie 

jako zabezpieczenie przed wystąpieniem ryzyk demograficznych w systemie emerytalnym. 

FRD, ze względu na nową strukturę aktywów, będzie zarządzany przez profesjonalny i 

wyspecjalizowany podmiot, tj. towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzane przez 

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Z poważaniem

z up. Ministra

Waldemar Buda

Sekretarz Stanu

w Ministerstwie Funduszy 
                                  i Polityki  Regionalnej

/podpisano elektronicznie/
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