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 Ryzyko starości 

 Zabezpieczenie emerytalne

 Jaka możliwa zmiana?
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 ryzyko choroby

 ryzyko macierzyństwa

 ryzyko inwalidztwa (niezdolności do pracy)

 ryzyko śmierci żywiciela

 ryzyko wypadku przy pracy

 ryzyko bezrobocia

 ryzyko starości

 ryzyko nagłych wydatków

Katalog ryzyk społecznych:

Zabezpieczenie dochodów (income security)



A pdtż

Charakterystyka ryzyka starości
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I faza ryzyka
ryzyko dożycia wieku emerytalnego

bez dostatecznego zabezpieczenia

II faza ryzyka
ryzyko ponadprzeciętnej długości życia 

(długowieczności emerytalnej)

wiek

zakończenia 

aktywności 

zawodowej



Lata
Miesiące

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

55 309,5 308,7 307,9 307,1 306,3 305,5 304,7 303,8 303,0 302,2 301,4 300,6

56 299,8 299,0 298,2 297,4 296,6 295,8 295,0 294,2 293,4 292,6 291,8 291,0

57 290,2 289,4 288,6 287,8 287,0 286,2 285,5 284,7 283,9 283,1 282,3 281,5

58 280,7 279,9 279,2 278,4 277,6 276,8 276,1 275,3 274,5 273,7 273,0 272,2

59 271,4 270,6 269,9 269,1 268,3 267,6 266,8 266,0 265,3 264,5 263,7 263,0

60 262,2 261,4 260,7 259,9 259,2 258,4 257,7 256,9 256,1 255,4 254,6 253,9

61 253,1 252,4 251,6 250,9 250,1 249,4 248,7 247,9 247,2 246,4 245,7 244,9

62 244,2 243,5 242,8 242,0 241,3 240,6 239,9 239,1 238,4 237,7 237,0 236,2

63 235,5 234,8 234,1 233,3 232,6 231,9 231,2 230,4 229,7 229,0 228,3 227,5

64 226,8 226,1 225,4 224,7 224,0 223,3 222,6 221,9 221,2 220,5 219,8 219,1

65 218,4 217,7 217,0 216,3 215,6 214,9 214,2 213,5 212,8 212,1 211,4 210,7

66 210,0 209,3 208,6 208,0 207,3 206,6 205,9 205,2 204,5 203,9 203,2 202,5

67 201,8 201,1 200,4 199,8 199,1 198,4 197,7 197,0 196,3 195,7 195,0 194,3

68 193,6 192,9 192,3 191,6 190,9 190,3 189,6 188,9 188,3 187,6 186,9 186,3

69 185,6 184,9 184,3 183,6 183,0 182,3 181,7 181,0 180,3 179,7 179,0 178,4

70 177,7 177,1 176,4 175,8 175,1 174,5 173,8 173,2 172,5 171,9 171,2 170,6

Przeciętne dalsze trwanie życia roczników okołoemerytalnych w 2018 r.

(wspólne dla kobiet i mężczyzn, wyrażone w miesiącach)
Źródło: opracowanie na podstawie komunikatu prezesa GUS z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn
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Konstrukcje systemów emerytalnych
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Dobrowolne Obowiązkowe

DC DB DC DB

K R K R K R K R

Zróżnicowanie (aspekt strukturalny) systemów emerytalnych

DC – defined contribution; DB – defined benefit

K – finansowanie kapitałowe; R – finansowanie repartycyjne
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Dobrowolne Obowiązkowe

DC DC

K K R

Zróżnicowanie (aspekt strukturalny) systemów emerytalnych

DC – defined contribution; DB – defined benefit

K – finansowanie kapitałowe; R – finansowanie repartycyjne



Prezentacje systemów emerytalnych
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Trójfilarowa prezentacja systemu emerytalnego w Polsce 
(mylący podział części bazowej systemu na odrębne filary) 

                  zasada przystąpienia 

        obowiązkowe              dobrowolne 

 

Filar I 
 

  
 
repartycyjne 

 

  
zasada 
finansowania 

 

Filar II 

 

 

Filar III 

 
 
kapitałowe 

                              
                              części: 
               bazowa              uzupełniająca 
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Klasyczna trójfilarowa prezentacja systemu emerytalnego 
(odpowiedź na pytanie: kto ma [może, powinien] dbać o przyszłe 
zabezpieczenie emerytalne?) 
 

 
 
 

kryteria: 

 

Filar I 

 

 

Filar II 

 

Filar III 

podmiotowe państwo pracodawcy przyszli emeryci 

dochodowe emerytura 
standardowa  

dodatkowe 
środki emerytalne 

dodatkowe 
środki emerytalne 

części 

systemu 

bazowa uzupełniająca uzupełniająca 
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Stary (1992) system emerytalny
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„Stary” system emerytalny
(repartycyjny o zdefiniowanym świadczeniu)

element 1

KB x 24%

element 2

iPW x 1,3% za każdy rok składkowy

element 3

iPW x 0,7% za każdy rok nieskładkowy
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Przykład (założenia):

Kwota bazowa – 3.000 zł

Lata składkowe – 30; lata nieskładkowe – 5

wskaźniki podstawy wymiaru:

50% 100% 250% 300%

element 1: 720 720 720 720

element 2: 585 1170 2925 2925

element 3: 53 105 263 263

……………………………………………………………………….

1358 1995 3908               3908

wskaźniki zastąpienia wynagrodzenia emeryturą:

90,5%           66,5%             52,1%          (43,4%)
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E98/W98= 68%

91%

52%
(zróżnicowanie stóp zastąpienia w zależności od wcześniejszych 

wynagrodzeń:

– im niższe wynagrodzenie tym wyższa stopa zastąpienia;

– im wyższe wynagrodzenie tym niższa stopa zastąpienia)

0,5 =

2,5 =
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Nowy (1999) system emerytalny

T.Szumlicz, GUS seminarium emerytalne



A wiek emerytalny

oszczędzanie

O = UR + UK + OD

pdtż

Jak „skonsumować” oszczędności emerytalne?

Jak wykorzystać dodatkowe oszczędności?

Ile oszczędzać?

Ile dodatkowo?

Ryzyko starości a ubezpieczeniowa konstrukcja

system zabezpieczenia emerytalnego

ubezpieczenie ze świadczeniem dożywotnim

wybór ubezpieczenia rentowego

II faza ryzykaI faza ryzyka
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Jak oszczędzać?

Jak dodatkowo?



Filar I

FUS + ZUS
indywidualne konta emerytalne

uprawnienia repartycyjne

(ze składki 12,22%)
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Filar II

OFE + PTE

indywidualne rachunki

uprawnienia kapitałowe

(ze składki 7,30%)
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Nowa zasada obliczania emerytury:

E = 
pdtż

UR + UK 

60 65
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67



En/Wn= 51%

63%

42%
(zróżnicowanie stóp zastąpienia w zależności od momentu 

przejścia na emeryturę:

– im wcześniejsze przejście tym niższa stopa zastąpienia;

– im późniejsze przejście tym wyższa stopa zastąpienia)

65 =

60 =
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„Najbardziej ubezpieczeniowy, nie tylko w Europie,

powszechny system zabezpieczenia emerytalnego”

Zmiana „od ściany do ściany”.

Marginalizowanie konsekwencji społecznych zmiany.
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Społeczne konsekwencje zmiany

polegającej na zdefiniowanej składce
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Cechy osoby

przechodzącej na emeryturę*

Stopy zastąpienia

wynagrodzenia emeryturą w %

Płeć wiek

procent 

wynagrodzenia

średniego

„stary” system nowy system

kobieta 60 50 91 43 

kobieta 60 100 67 43 

kobieta 60 250 52 43 

kobieta 65 50 96 63 

kobieta 65 100 73 63 

kobieta 65 250 58 63 

mężczyzna 65 50 96 63 

mężczyzna 65 100 73 63 

mężczyzna 65 250 58 63  

*założenia:

każda z osób przepracowała 30 albo 35 lat (jeśli przeszła na emeryturę w wieku 65 lat) i uzyskała 5 lat nieskładkowych

Szacunkowe porównanie stóp zastąpienia wynagrodzenia emeryturą w 

„starym” i nowym systemie emerytalnym (1999 r.)
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Cechy osoby

przechodzącej na emeryturę*

Stopy zastąpienia

wynagrodzenia emeryturą w %

Płeć wiek

procent

wynagrodzenia

średniego

„stary” system nowy system

kobieta 60 50 77 38

kobieta 60 100 56 38 

kobieta 60 250 44 38

kobieta 65 50 78 54

kobieta 65 100 57 54

kobieta 65 250 45 54

mężczyzna 65 50 78 54

mężczyzna 65 100 57 54

mężczyzna 65 250 45 54 
* założenia:

•w „starym” systemie każda kobieta przepracowała 25 lat i uzyskała uprawnienia do 5 lat tzw. nieskładkowych, a każdy mężczyzna przepracował 30 lat i uzyskał

uprawnienia do 5 lat tzw. nieskładkowych,

•w nowym systemie każda z osób przepracowała 30 lat (jeżeli przeszła na emeryturę w wieku 60 lat) albo 35 lat (jeśli przeszła na emeryturę w wieku 65 lat).

Źródło: Opracowanie własne (w nowym systemie emerytalnym weryfikacja i uśrednienie na podstawie kalkulatorów emerytalnych KNF i Fundacji FOR, przy

realnej rocznej stopie zwrotu w II filarze 4,5–5,0%).

Szacunkowe porównanie stóp zastąpienia wynagrodzenia emeryturą w 

„starym” i nowym systemie emerytalnym (2011 r.)
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Po co dodatkowe 

zabezpieczenie emerytalne?
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Powstawanie pola dla dodatkowych przedsięwzięć emerytalnych

dotychczasowy standard emerytalny

zmieniony standard emerytalny

pożądany standard emerytalny
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Dobrowolne podwyższenie

składki emerytalnej.
Nie tylko podwyższenie wieku emerytalnego 

i wydłużenie stażu pracy.
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zasada obliczania emerytury:

E = 
UR + UK

pdtż

60 65(67)

+
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dodatkowe środki



Dotychczasowe formy:

• zakładowe plany emerytalne (PPE)

• indywidualne plany emerytalne (IKE; IKZE)
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Indywidualne plany emerytalne:

błędna „filozofia” IKE
(zwiększanie możliwych kwot wkładów oszczędnościowych

bez zwolnienia podatkowego)

poprawianie przez IKZE
(zwolnienie podatkowe wkładów oszczędnościowych; 

zryczałtowane opodatkowanie wypłat – 10%)
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Nowy system emerytalny jako dobry przykład

nieudolnego zarządzania zmianą społeczną;

de facto „demontaż” systemu już w 1999 r.:

 „przestrzelenie” udziału składki kapitałowej

 niedostateczne pokrycie deficytu systemowego

 zaniechanie dotyczące emerytur pomostowych

 uniknięcie problemu emerytur „pozapracowniczych”

 niezrównanie wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet

 brak rozwiązania dotyczącego świadczeń rentowych
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„Nowy system emerytalny się zestarzał”

 Nie tylko nieudolne zarządzanie zmianą społeczną

 Inne – niż zakładano – uwarunkowania:

 demograficzne

 finansowe

 świadomościowe
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Kontynuacja (poniekąd wymuszona):

 formalne podwyższenie wieku emerytalnego

(wiek, czy podwyższenie wymogu stażu pracy);

 skutki polityczne podwyższenia wieku emerytalnego;

 zmarginalizowanie dobrowolnego zabezpieczenia

na okres senioralny (ubezpieczenia emerytalnego);

 chaotyczne działania w zakresie OFE;

 nierealność zobowiązań repartycyjnych;

 błąd obniżenia wieku emerytalnego (dlaczego?)  
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Jaka możliwa zmiana?
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Wiek emerytalny czy staż emerytalny?

emeritus (zasłużony)

emerytura (staż) renta starcza (wiek) 



Problem podwyższenia wieku emerytalnego

czy problem wydłużenia stażu pracy?

Do 31 grudnia 2012:

Kobiety:      wiek 60 i wymóg stażowy 20 lat

Mężczyźni: wiek 65 i wymóg stażowy 25 lat

Od 1 stycznia 2013:

Kobiety:      wiek 67 i wymóg stażowy 25 lat

Mężczyźni: wiek 67 i wymóg stażowy 25 lat
Stopniowo: docelowo dla mężczyzn w 2020 r., dla kobiet w 2040 r.

Od 1 października 2017:

Kobiety:      wiek 60 i wymóg stażowy 20 lat

Mężczyźni: wiek 65 i wymóg stażowy 25 lat
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Kobiety: wiek 60 i wymóg stażowy 20 lat

przeciętne dalsze trwanie życia 21,9 lat

Mężczyźni: wiek 65 i wymóg stażowy 25 lat

przeciętne dalsze trwanie życia 18,2 lat
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Kobiety: wymóg stażowy 35 lat

Mężczyźni: wiek 65 i wymóg stażowy 40 lat

Dopłata do minimalnej emerytury w wieku 67 lat
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Emerytura obywatelska (socjalna)

wiek emerytalny 67 lat
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Pracownicze Plany Kapitałowe



„Plan Morawieckiego”

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

podział środków z OFE:

• prywatne rachunki – 75%

• Fundusz Rezerwy Demograficznej – 25%

w ramach Programu Budowy Kapitału

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
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Projekt ustawy z 8 lutego 2018 r. o 

Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)

PPK jest tworzony w celu systematycznego 

gromadzenia oszczędności przez uczestnika z 

przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 

przez niego 60 roku życia.
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Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne.

Uczestnik może zrezygnować z odprowadzania składek do 

PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi 

zatrudniającemu.
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• Składka podstawowa finansowana przez podmiot 

zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia.

• Podmiot zatrudniający może zadeklarować w 

umowie o zarządzanie PPK odprowadzanie 

składki dodatkowej w wysokości do 2,5% 

wynagrodzenia.

• Składki finansowane przez podmiot zatrudniający 

nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego 

podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
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• Składka podstawowa finansowana przez uczestnika wynosi 

2% wynagrodzenia.

• Uczestnik może zadeklarować składkę dodatkową w 

wysokości do 2% wynagrodzenia.

• Składki finansowane przez uczestnika są potrącane z 

wynagrodzenia po jego opodatkowaniu.
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Z tytułu oszczędzania w PPK w danym roku kalendarzowym 

uczestnik otrzymuje dopłatę roczną do PPK

w wysokości 240 zł, zwaną dalej „dopłatą roczną”.



Podwyżka wynagrodzeń versus bonus emerytalny 

przeciętne poziomy wynagrodzeń w przedsiębiorstwie

podwyżka

bonus 

emerytalny
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niski

poziom

wysoki

poziom
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Polityczny pat emerytalny

Konsekwencje:

- powszechna emerytura obywatelska

z Powodu dopłat do emerytury minimalnej 



Lepiej niż dodatkowe zabezpieczenie 

emerytalne promować dłuższą 

aktywność zawodową.

Warunek: zdrowie i zatrudnienie 

T.Szumlicz, GUS seminarium 

emerytalne


