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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 

W ostatnim czasie dużo niepokoju w społeczeństwie wzbudziły zmiany w systemie emerytalnym, 

w szczególności zmiany w obszarze działalności otwartych funduszy emerytalnych. Dzisiaj eksperci są podzieleni 

co do tego, czy zmiany te wpłyną korzystnie, czy też negatywnie na sytuację przyszłych emerytów, którzy zaczną 

pobierać świadczenia za dwadzieścia i więcej lat. Jest zbyt wiele czynników, które obecnie uniemożliwiają posta-

wienie precyzyjnej diagnozy w tej sprawie. Przed kilkunastoma dniami specjaliści po raz kolejny wskazywali 

w mediach, że sprawdzonym i wartym uwagi systemem emerytalnym jest system kanadyjski i że być może warto 

byłoby odnieść się do doświadczeń, które świetnie sprawdzają się właśnie w Kanadzie. 

Chcę przywołać opinie ekspertów, m.in. Andrzeja Sadowskiego z Centrum im. Adama Smitha. Otóż wspo-

mniany ekspert uważa, że kanadyjski system emerytalny jest przede wszystkim mniej skomplikowany od polskie-

go i sporo tańszy. W dodatku te dwa systemy emerytalne – polski i kanadyjski – są do siebie w pewnym stopniu 

podobne. I nie chodzi tylko o to, że w obu krajach są trzy filary, ale o zasady ich działania. W Polsce większość 

osób dostaje emeryturę uzależnioną od wysokości składki, ale jest też spora grupa osób – wśród nich na przykład 

sędziowie, prokuratorzy czy żołnierze – która dostaje świadczenie w całości wypłacane z budżetu państwa. Można 

więc powiedzieć, że obecny polski system emerytalny jest niesprawiedliwy i w dodatku społecznie nieakceptowa-

ny. 

Obowiązujące rozwiązania wymuszają wprowadzenie bardzo wysokiego opodatkowania pracy w Polsce, w re-

zultacie czego Polacy szukają sposobów na to, by płacić niższe podatki. Część pracowników ucieka w szarą strefę, 

a drobni przedsiębiorcy, na przykład taksówkarze, zakładają swoje firmy w Wielkiej Brytanii czy na Litwie, bo te 

kraje dają im znacznie wyższe emerytury w zamian za niższe składki.  

System kanadyjski pozwala na własną rękę odłożyć pieniądze na starość. To uczciwe rozwiązanie, gdyż nikt 

nikomu nie zabiera prywatnych pieniędzy i nie zapisuje ich na wirtualnych kontach. Ważne w kanadyjskim syste-

mie emerytalnym jest zachęcanie obywateli do wydajnej i jak najdłuższej pracy. Obywatel Kanady ustawowo 

przechodzi na emeryturę w wieku 65 lat (dotyczy to obu płci). Maksymalnie może pracować do 70. roku życia. Ma 

prawo zrezygnować z pracy już po sześćdziesiątce, jednak tylko wtedy, gdy zarabia mniej niż wynosi maksymalna 

wypłata z II filara – obecnie jest to 934.17 dolarów miesięcznie. Jeśli ktoś zdecyduje się przejść na emeryturę 

w wieku 60 lat, to otrzyma o 30% niższe świadczenie od tego, jakie pobierałby od 65 roku życia – 6% za każdy 

rok. Analogicznie jest, gdy ktoś zaczyna życie emeryta w wieku 70 lat – dostaje świadczenie wyższe o 30%. 

Jednocześnie kanadyjskie ustawodawstwo nie przewiduje żadnych restrykcji wobec emerytów, którzy mimo 

pobierania świadczenia chcą pracować i nadal to robią. W Kanadzie wydłuża się średni wiek przechodzenia na 

emeryturę. Ludzie decydują się na to dobrowolnie, niczego nie narzuca państwo. Obecnie są to ponad 62 lata. 

Przejrzysta i precyzyjna konstrukcja II filaru emerytalnego w Kanadzie sprawia, że jest to fundusz samofinansują-

cy się, w przeciwieństwie do ZUS i KRUS, których coroczny deficyt w wysokości około 40 mld zł musi być uzu-

pełniany z dotacji budżetowych. Także koszty funkcjonowania systemu, w wartościach względnych do PKB, są 

w Kanadzie aż trzy razy mniejsze. 

Najistotniejsze jest jednak to, że obywatele Kanady, widząc przejrzyste zasady działania systemu, mają zaufa-

nie do państwa. Jest to zjawisko, jakiego próżno szukać w naszym społeczeństwie, które czuje się zupełnie zdezo-

rientowane i niepewne co do stabilności działania polskiego systemu emerytalnego. 

Chcę zatem zadać następujące pytania.  

Czy rząd polski rozważa możliwość skorzystania z niektórych rozwiązań i mechanizmów sprawdzających się 

w kanadyjskim systemie emerytalnym? A jeśli tak, to z których?  

Jak długi czas, w ocenie Pana Premiera, może zająć proces reformowania polskiego systemu emerytalnego? 

Czy rząd kieruje do organizacji pozarządowych zapytania o konieczność reformowania systemu emerytalnego? 

A jeśli tak, to do których? 

Z poważaniem 

Stanisław Kogut 




