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„Jestem przekonany, że ogromna większość ludzi, którzy wybrali II filar, była przekonana, że 
to są ich pieniądze. Prawnicy, z którymi rozmawiałem, nie mają co do tego żadnych 
wątpliwości”. Leszek Balcerowicz, Rzeczpospolita 19.04.2013 r. 

„Ludzie oczywiście nie zrozumieją, że demontaż OFE jest dokładnie takim samym działaniem 
jak grabież depozytów na Cyprze”. Krzysztof Rybiński, blog „Wyjaśniam prawdziwe przyczyny 
i mechanizm demontażu OFE”, 23.03.2013 r. 

„(…) żaden z ministerialnych wariantów nie jest dobry, bo prowadzi do likwidacji bądź 
nacjonalizacji OFE, w krótszym lub dłuższym okresie”. Ryszard Petru, Eksperci swoje, rząd 
swoje, Rzeczpospolita 14.07.2013 r. 

„Proponowane przez FOR (a także m.in. przez ministra Boniego) zmiany nie zostały 
wprowadzone - działania rządu zamiast na poprawie efektywności systemu emerytalnego 
(podniesiono tylko limit inwestycyjny na akcje, zniesiono akwizycję) skupiły się na 
przejmowaniu oszczędności emerytalnych Polaków w celu poprawy bieżącej sytuacji 
finansów publicznych.” Prezentacja FOR: System Emerytalny, 28.06.2013 r. 

„W raporcie rządowym znajduje się propozycja tylko jednego modelu wypłat emerytur z II 
filara: „(...) wprowadzenie stopniowego przenoszenia środków z OFE na subkonto w ZUS na 
10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego i wypłata świadczenia emerytalnego oraz jego 
waloryzacja na takich samych zasadach, jak obowiązujące w I filarze (...)”. Taka propozycja 
oznaczałaby częściową nacjonalizację oszczędności emerytalnych zgromadzonych w 
OFE.”  Prezentacja FOR: System Emerytalny, 28.06.2013, Str.9 

„Dyskusja nad najnowszą propozycją MF koncentruje się na pytaniu, czy pieniądze 
zgromadzone w OFE są nasze czy też rządu. To fundamentalna kwestia i warto, by prawa 
własności w II filarze emerytalnym zostały możliwie szybko rozstrzygnięte, zwłaszcza na 
gruncie etyki politycznej. Dla ekonomisty fundamentalną kwestią jest raczej to, że żadna z 
przesłanek, które motywowały reformę emerytalną 1999, nie zdezaktualizowała się. Nie widać 
wyhamowania trendu wydłużania się życia. Spadek dzietności nie okazał się przejściowym 
incydentem. Na dodatek z coraz większą swobodą korzystamy z prawa do migracji do 
innych systemów emerytalnych lub do emigracji wewnętrznej, gdy zaniżamy dochody 
podlegające składce ZUS. Skoro perspektywy dla systemu repartycyjnego nie są lepsze niż w 
końcu lat dziewięćdziesiątych, to dlaczego mamy się zdecydować na kolejny etap likwidacji 
drugiego filaru?” Prof. Marian Wiśniewski, prof. Wojciech Otto, 05.05.2013, Rzeczpospolita 

„Środki w OFE mają charakter praw majątkowych, które chronione są tak samo jak 
własność, tymczasem władza próbuje zawłaszczyć prywatne składki przyszłych 
emerytów. – W momencie kiedy coś, co jest prawem majątkowym, za pomocą pewnego triku 
ustawowego przekształca się w zobowiązanie o charakterze politycznym, to jest oczywiste, 
że następuje tu nacjonalizacja” – Jerzy Stępień,Gazeta Polska Codziennie, 29.06.2013 r. 
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„System emerytalny ma charakter powszechny i jego celem jest urzeczywistnienie zawartego 
w art. 67 ust. 1 Konstytucji prawa każdego obywatela do zabezpieczenia społecznego na 
wypadek osiągnięcia wieku emerytalnego. Nie został on skonstruowany przez 
ustawodawcę dla indywidualnych ubezpieczonych (...)  
System emerytalny oparty na zasadach ubezpieczeniowych charakteryzuje się 
przymusem ubezpieczenia społecznego związanym ściśle z obowiązkiem 
odprowadzania składek, a powstający z mocy przepisów ustawy systemowej stosunek 
ubezpieczenia społecznego ma charakter publicznoprawny. Inaczej rzecz ujmując,  
 - Środki na ubezpieczenie społeczne, w szczególności emerytalne, są i będą 
przeznaczone na wypłatę świadczeń dla innych podmiotów aniżeli płatnik i w tym 
znaczeniu są środkami publicznoprawnymi (...)   
 - Składki na ubezpieczenia emerytalne nie są prywatną własnością członka funduszu 
(...)  
 - Składka emerytalna, z uwagi na jej przeznaczenie na tworzenie funduszu 
emerytalnego, posiada publicznoprawny ubezpieczeniowy charakter, który zachowuje 
nadal po przekazaniu przez Zakład jej części do funduszu.”  
Sąd Najwyższy stwierdził „środki te, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 
roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, znajdują się w ograniczonej 
dyspozycji ich członków, co może świadczyć o ich częściowo prywatnym charakterze. 
Jednakże z uwagi na to, iż powstają one z podziału funduszy o charakterze 
publicznoprawnym, to jest z podziału składki na ubezpieczenia społeczne (art. 22 ust 3 ustawy 
systemowej) stanowią formę realizacji zadań w zakresie zabezpieczenia społecznego 
wynikających z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP” w wyroku z dnia 4 czerwca 2008 roku (Sygn. akt 
II UK 12/08*)                          
*Wyrok Sądu Najwyższego z 4.06.2008 roku: Wynikający z art. 22 ust. 3 w związku z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) obowiązek odprowadzania części składki na 
ubezpieczenie emerytalne pochodzącej ze składki ubezpieczonego do wybranego otwartego funduszu emerytalnego nie jest niezgodny z art. 
67 ust. 1 Konstytucji RP. 
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Q&A PRZYMUS NALEŻENIA DO OFE VS. 
DOBROWOLNOŚĆ 

 

                                                                                                                                          
„Tymczasem część OFE składki ma inny status niż część ZUS-owska. Mamy tu do czynienia 
z całkiem inną jakością. Ta część składki przekazywana jest do konkretnego OFE na 
podstawie specjalnej umowy, w której opisane są warunki operowania tymi środkami na 
rynku. Mają one być tam niejako reinwestowane, by z rynku właśnie (z owiec na pastwisku 
rynku) ściągnąć dla emeryta trochę runa. We wszystkich krajach rozwiniętych tworzy się 
fundusze emerytalne po to właśnie, by pozyskiwały dodatkowe środki na wsparcie emerytur i 
w całym prawie rozwiniętym gospodarczo świecie to się robi, tylko się okazuje, że my 
zaczęliśmy się bać ostatnio rynku.”                                     
- Jerzy Stępień, Dziennik Gazeta Prawna, 23.04.2013 r. 

                                                                                                                                      
„Najważniejsza na rynku jest konkurencja. Bez względu na to, czy dotyczy to procesu, 
kiedy pieniądze są zbierane, czy też wypłacane. W wariancie monopolu nie możemy 
zdywersyfikować ryzyka, w dodatku jeszcze koszty są wyższe. Jeśli więc dokonuje się zmian 
z powodów bieżących trudności budżetowych, to nie warto wywracać do góry nogami całej 
konstrukcji systemu, sugerując, że nic gorszego niż OFE nie mogło się Polsce przytrafić.”                                                                                   
- Ryszard Petru, Dziennik Gazeta Prawna, 25.06.2013 r. 

                                                                                                                                        
„Ograniczenie składki do OFE, dokonane dla doraźnych potrzeb ograniczenia luki 
budżetowej, nie może być wstępem do demontażu w kilku kolejnych krokach reformy 
emerytalnej 1999. Reforma ta nie była irracjonalnym kaprysem rządu Jerzego Buzka, lecz 
przygotowywaną przez wiele lat próbą dostosowania systemu emerytalnego do dokonującej 
się transformacji demograficznej, która kumuluje zagrożenia dla systemu wypłat takiego jak w 
ZUS. Nawet przy małej skali działania warto mieć w pełni funkcjonalny system kapitałowych 
emerytur, gdyż dwufilarowy system wypłat lepiej sobie poradzi z wyzwaniami przyszłości. 
Poprawiajmy wady obecnego systemu i pozwólmy przyszłym pokoleniom dokonać swojej 
oceny korzyści płynących z OFE i podjąć własną próbę ich doskonalenia.”                      
- Prof. Marian Wiśniewski i prof. Wojciech Otto, Rzeczpospolita, 05.05.2013 r. 

                                                                                                                                                 
„Proszę nie wprowadzać ludzi w błąd, twierdząć, że to jest dobrowolność. Nawiasem 
mówiąc, to jest wersja czego, co na Węgrzech w sposób bardziej drastyczny wprowadził 
Orbán. Myślę, że Orbán może być bohaterem dla wyborców PiS-u, ale nie sądzę, żeby był 
bohaterem dla wyborców PO.”        
- Leszek Balcerowicz, RMF FM, 06.17.2013 r. 
 
„Obrońcy istniejącego systemu emerytalnego nie walczą w obronie przyszłych emerytur 
Polaków. To walka o to, by ściągać jak najwięcej pieniędzy do własnych kieszeni. Skok na 
OFE to pogwałcenie przyrzeczenia danego społeczeństwu i umów z ludźmi. „Nie ruszać 
OFE”,  
- Leszek Balcerowicz ,17.03.2011 r.                                                                                                                              
 
„Ja też uważam, że problem nie skończy się na rozstrzygnięciu kwestii przyszłości OFE i 
sposobu wypłaty emerytur. W związku z tym, o czym Pan wspomniał, długoletnim i trwałym 
niezbilansowaniu I filara, ZUSu, można się spodziewać, że w następnej odsłonie tej dyskusji, 
problem OFE zniknie. Ale pojawi się kolejny, bardzo poważny. Część polityków uzna, że 
problem niezbilansowania wymaga tego i wysokość świadczeń, które będą wynikały z 
pierwszego filara, będzie wymagała tego, żeby dokonać odstępstwa od samego trzonu 
reformy emerytalnej z 1999 roku. Czyli odejścia od systemu zdefiniowanej składki, na rzecz 
systemu zdefiniowanego świadczenia. Bo to będzie to, co zostanie politykom jako jedyna broń 
i jedyny argument do pokazania wyborcom” „Oto patrzcie, my wiemy, że te emerytury są tak 
niskie, że to jest nie do przyjęcia. W związku z tym oferujemy wam rozwiązanie, które już było 
– gwaratowaną wysokość świadczeń.”„To będzie koniec. To będzie smutny koniec reformy 
emerytalnej, o bardzo nieprzyjemnych następstwach dla następnych pokoleń.”  
- Janusz Jankowiak,Radio PIN, 11.07.2013 r. 
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Q&A PRZYMUS NALEŻENIA DO OFE VS. 
DOBROWOLNOŚĆ 

Zwolennicy 
zmiany 

 

                                                                                                                                      
OFE zostały wprowadzone na siłę — bez pytania wprost wyborców o zgodę. Ich milczące 
przyzwolenie kupiono dzięki propagandzie, że będą mieć wyższe emerytury. Ale skoro OFE 
są takie dobre, jak twierdzą ich zwolennicy, to dlaczego są obowiązkowe? 
Podobno ludzie są nierozsądni i sami się nie ubezpieczą. Ale jeśli tak, to dlaczego zmuszać 
ich do ubezpieczania się w prywatnych instytucjach finansowych? Ludzie bywają rozsądni. 
Dlatego gdyby nie musieli przynależeć do OFE, to by tego nie zrobili. Gdyby ludziom 
pozwolono wybrać: chcą być w OFE na dotychczasowych zasadach, czy też tylko w ZUS, na 
co zdecydował się rząd Orbana na Węgrzech, a na co nie mógł zdecydować się rząd Tuska 
w Polsce, nie mielibyśmy problemu, że ktoś komuś coś zabiera. Jednak obrońcy OFE 
słusznie doszli do wniosku, że lepsze 2,3 proc. od 15 milionów ludzi niż 7,3 proc. od 1,5 
miliona ludzi — bo więcej by w OFE nie zostało. 
Podczas gdy w większości krajów Europy Środkowej i Wschodniej trwa odwrót od 
kapitałowych systemów emerytalnych, czeski rząd chciał w tym roku wprowadzić filar 
kapitałowy. Nie zdobył jednak wymaganego poparcia w parlamencie. Wprowadzono drugi 
filar emerytalny (czyli OFE), ale nie jest on obowiązkowy. Co więcej, składkę przekazywaną 
do nich ustalono na niskim poziomie. Czesi, którzy zechcą być w OFE, mogą do niego 
przekazywać 3 proc. wynagrodzenia z obecnej składki emerytalnej plus dodatkowe 2 proc. ze 
swojej kieszeni. Zaledwie 22 tys. osób zdecydowały się przystąpić w Czechach do drugiego 
filaru ubezpieczeń emerytalnych (odpowiednik polskich OFE) -  Reforma emerytalna 
przeprowadzona przez czeski rząd dała obywatelom prawo wyboru - po ukończeniu 35 lat 
mogli przystąpić do drugiego filara godząc się z uszczupleniem swojego wynagrodzenia 
brutto o 2 proc. 
	  

 

 

Rząd 

                                                                                                                           
Proponowany system wypłat: Środki zgromadzone w OFE będą na 10 lat przed przejściem 
na emeryturę stopniowo przenoszone do ZUS.                                                                                              
Propozycja likwidacji części nieakcynej: „W tej propozycji zmian w systemie emerytalnym 
część środków byłaby przeniesiona z OFE do ZUS"                                                                                          
Propozycja „dobrowolności": "Podobnie jak w 1999 roku, ubezpieczony, który chciałby 
pozostać w OFE, musi to potwierdzić (opt-in), wskazując OFE, który wybrał, i o swojej decyzji 
zawiadomić ZUS. Składki i aktywa pozostałych osób zostaną przeniesione do ZUS na 
subkonto II filaru"                          
- Raport Rządowy: Przegląd Funkcjonowania Systemu Emerytalnego, Warszawa, 06.2013 r.  
str. 86 i 88         
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Q&A CZY INWESTOWANIE PRZEZ OFE W 
OBLIGACJE WPŁYWA NA ROZWÓJ? 

Rzecznicy 
status quo czyli 

utrzymania 
monopolu OFE  

 
„Gdyby w Polsce nie wprowadzono otwartych funduszy emerytalnych (OFE), w 2012 roku 
nominalny PKB mógłby być o 6,99 proc. mniejszy niż historycznie osiągnięty (…)”.  
„Likwidacja funduszy emerytalnych spowoduje, że tempo wzrostu gospodarczego zmniejszy 
się o 0,3–0,6 proc., a stopa bezrobocia może być o 1,4–1,8 pkt proc. wyższa”. 
-Mirosław Gronicki i Janusz Jankowiak, „Otwarte Fundusze Emerytalne i gospodarka Polski w 
latach 1999-2013", Rzeczpospolita, 28.05.2013 r. 
 
„Jeśli rząd chciałby być konsekwentny, to zamiast obcinać składkę, powinien zwiększyć 
inwestycje w akcje. (…) Zbyt wysokie koszty ( OFE- red.) to fałszywy argument (…).”                
-Leszek Balcerowicz, Radio TOKFM 15.04.2013 r. 
 

Zwolennicy 
zmiany 

2/3 członków OFE w Chile po przejściu na emeryture dostaje zasiłek dla ubogich ponieważ 
nie odłożyli minimalnego kapitału, na ich systemie wzorowała się Polska. W Chile OFE istnieją 
ze względu na ogromne powiązania chilijskich oligarchów z koncernami zarządzającymi 
funduszami. Istnieją, mimo że po 30 latach okazało się, że większość ich członków nie uzyska 
żadnej emerytury.                                                                            
 
„Nie ulega wątpliwości, że zarówno rozwój giełdy, jak i rynku obligacji wiele zawdzięcza 
funkcjonowaniu OFE. Ale nie można tym tłumaczyć utrzymania systemu. Bo gdybyśmy 
wpompowali na mocy administracyjnej decyzji 190 mld zł w ciągu 13 lat w jakikolwiek rynek 
(np. mieszkaniowy), to błyskawicznie by się on rozwinął.”                                                              
- Bogusław Grabowski, Gazeta Prawna, 10.07.2013 r.                                               
 
 „(…) pieniądze, które ZUS przekierował do OFE, zostały „zmarnowane", i zastanawiał się, o 
ile lepiej byłoby w Polsce, gdybyśmy przez lata nie topili w OFE tych ok. 20 mld zł rocznie. „To 
wydatek, który uniemożliwił inwestycje w zdrowie, demografię, edukację, naukę, innowacje i 
infrastrukturę" (…) „okazały się kosztowną ekstrawagancją"(…) „na przyszłe emerytury będzie 
pracowało jeszcze mniej Polaków i będą oni pracowali mniej efektywnie, bo są gorzej 
wykształceni, mniej zdrowi, żyją w słabiej zorganizowanym kraju" (…) „emerytury będą niższe, 
niż gdyby te pieniądze wydano sensowniej".  
- Jacek Żakowski , Wyborcza.biz, 11.07. 2013 r. 
    
„Od dawna się zastanawiałem, czy wszyscy politycy, którzy wprowadzali lub wspierali 
utworzenie OFE byli aż tak głupi, czy może zagraniczni „inwestorzy” w nich „zainwestowali”? 
Bo przecież w OFE to nie oni „zainwestowali” tylko podatnicy. I to nie do końca 
„zainwestowali” – zabrano im pieniądze, żeby oddać „inwestorom”, żeby mieli na „inwestycje” 
w polityków. Ale takie „inwestycje” nie są objęte ochroną BIT.” - Robert Gwiazdowski Blog 
02.07.2013 r. 

 

Rząd 

„Wysoki udział OFE w kapitalizacji giełdy będzie w długim okresie, w warunkach 
niekorzystnych zmian demograficznych, czynnikiem osłabiającym polski rynek kapitałowy"                                                                                                           
- Raport Rządowy: Przegląd Funkcjonowania Systemu Emerytalnego, Warszawa, 06.2013 r.  
str. 53 

„Nie jest celem systemu emerytalnego utrzymywanie giełdy. Hybryda, którą stworzyliśmy w 
1999 r. odbija się nam dziś czkawką. Co to jest za rynek i co to za giełda, gdy nie jest wolna, 
gdy tak duży udział w niej mają OFE – przekonywała wiceminister ( finansów Izabela 
Leszczyna – uwaga red.)”. w „Eksperci swoje, rząd swoje”, Rzeczpospolita, 14.07.2013 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBATA PUBLICZNA O OFE 2013 © CENTRUM IM. ADAMA SMITHA   4 



 

Q&A 
EFEKTYWNOŚĆ INWESTOWANIA W 
RAMACH II FILARU ZALEŻY OD 
REGULACJI UCHWALONYCH PRZEZ 
RZĄD                                              

Rzecznicy 
status quo czyli 

utrzymania 
monopolu OFE  

 
 
FOR dostrzegł potrzebę zwiększenia efektywności II filara. W 2011 roku proponowaliśmy 
szereg zmian*, które przyczyniłyby się do wzrostu emerytur Polaków w przyszłości. Te zmiany 
obejmowały m.in.: - likwidację opłaty od składek (obecnie 3,5%):  
– zwolnienie PTE z opłat na rzecz ZUS, KNF oraz RU; 
 
– zniesienie wymogu zarządzania aktywami emerytalnymi przez PTE; 
 
– zmianę systemu kar za odchylenie od benchmarku połączone ze  zmianą benchmarku na 
zewnętrzny; 
 
– dopasowanie portfela inwestycyjnego do wieku ubezpieczonego rozszerzenie możliwości 
inwestycyjnych OFE 
 
- Prezentacja FOR: System Emerytalny, 28.06.2013 r., str. 6 
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Zwolennicy 
zmiany 

	    

Przy inwestycjach zagranicznych obowiązują mniej korzystne dla OFE zasady obliczania 
opłat za zarządzanie. To sprawia, że inwestowanie za granicą jest mniej atrakcyjne dla OFE 
w porównaniu z inwestycjami w Polsce. Jest to kolejnym dowodem, że OFE, inwestując, 
patrzą głównie nie na wartość portfela ubezpieczonych, tylko na wysokość własnego 
wynagrodzenia. W efekcie inwestycje zagraniczne są mniej atrakcyjne dla OFE w 
porównaniu z inwestycjami w Polsce z punktu widzenia zarobków OFE. Ale przecież OFE 
miały inwestować, patrząc głównie na wartość portfela ubezpieczonych, a nie na wysokość 
własnego wynagrodzenia!                                                                                                                                                                                                                                                           
Aby OFE mogły inwestować składki ubezpieczonych za granicą, ci sami ubezpieczeni 
musieliby natychmiast zapłacić wyższe inne podatki — na przykład VAT i akcyzę. Zresztą 
pomysł, żeby ściągane z polskiej gospodarki podatki (a taki jest charakter składek 
emerytalnych) były inwestowane za granicą, jest całkowicie absurdalny. Owszem, inwestycje 
są gospodarce potrzebne — tworzą miejsca pracy i przynoszą wzrost dochodu narodowego. 
Pod warunkiem oczywiście, że są sensowne i że są finansowane z prawdziwych 
oszczędności — czyli z tego, co obywatele zdecydowali się odłożyć na przyszłość, a nie z 
podatków, które zostały im odebrane i to jeszcze z podatków najgorszych z możliwych — bo 
obciążających pracę, dzięki której powstaje jakikolwiek dochód. Składki są podatkami. 
Inwestycje zagraniczne OFE oznaczałyby ponoszenie kosztu przez gospodarkę polską i 
uzyskiwanie ewentualnych korzyści przez gospodarki krajów, w które OFE zechciałyby 
inwestować!                                                                                                                                  
I wreszcie argument ostatni, który padał już wcześniej, ale należy go mocno eksponować: 
Czy w takiej sytuacji, jaka istnieje na światowych giełdach od 2008 roku, możemy mieć 
jakąkolwiek pewność, że inwestycje giełdowe w akcje to na pewno dobry pomysł?    
 
„Niezależnie o tego, czy OFE zarabiały czy traciły, a miały momenty, kiedy w wyniku krachów 
na światowych rynkach finansowych traciły dziesiątki milliardów złotych, to cały czas 
zarabiały milliardy dla siebie. Tak więc jest to system, w którym nie ma nic dla emeryta, a 
tylko dla tych, którzy nim kierują“    
- Andrzej Sadowski, Express Bydgoski, 12.07.2013 r.  
           
 



 

Q&A GDZIE BYŁY WYŻSZE STOPY ZWROTU 
W ZUS CZY OFE? 

Rzecznicy 
status quo czyli 

utrzymania 
monopolu OFE  

  
 
W raporcie porównuje się stopy zwrotu OFE i ZUS liczone różnymi metodami, co jest 
ewidentnym błędem, ale tylko w takim ujęciu można starać się pokazać przewagę ZUS. 
Stosując tą samą metodologię dla obu instytucji otrzymamy wyniki pokazujące wyższą 
efektywność OFE. 

Poza tym tylko w OFE mamy stopy zwrotu od aktywów, bo w ZUS nie ma żadnych aktywów.  

„Według obliczeń Komitetu Obywatelskiego ds. Bezpieczeństwa Emerytalnego, w okresie 
2000-2012 średnioroczna stopa w ZUS wynosi 6,8 proc., a w OFE po uwzględnieniu 
wszystkich opłat - 8,13 proc.”                                                                                                        
- „Eksperci swoje, rząd swoje”, Rzeczpospolita 14.07.2013 r. 

 

Zwolennicy                         
zmiany  

                                                                                                        
Podobno OFE lepiej pomnażają odłożone w nich pieniądze niż ZUS. Trzeba więc wyjaśnić, że 
ZUS niczego w ogóle nie pomnaża, tylko wypłaca z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(FUS) emerytury naszym rodzicom i dziadkom z płaconych przez nas składek i podatków, a w 
przyszłości będzie je wypłacał nam z tego, co zapłacą nasze dzieci i wnuki. Same składki nie 
wystarczają, więc potrzebna jest dotacja budżetowa do FUS, którą finansuje się z wpływów 
podatkowych i prywatyzacyjnych, z pobranych przez Skarb Państwa dywidend i z emisji 
bonów skarbowych i obligacji — które trzeba będzie wykupić z podatków płaconych w 
przyszłości. Jeśli już musimy porównywać efektywność, to porównajmy wyniki OFE z 
wynikami zarządzanego przez ZUS Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD), w którym są 
jakieś pieniądze. 
W 2006 roku, gdy OFE odnotowały zyski średnio 17%, FRD tymczasem zarządzany przez 
„straszny” ZUS zarobił 40%. Gdy w 2008 roku OFE miały stratę w wysokości 14%, FRD miał 
stratę nieznacznie przekraczającą 3%.                                                                                                                                                                                                                                       

Rząd 

 
„Zmiany z 2011 r., kiedy obniżono składkę do OFE, pozytywnie wpłynęły na wysokość 
emerytur”                                                                                                                                      
- Władysław Kosiniak-Kamysz, rmf24.pl, 26.06.2013 r. 

„Jak dodaje, w ustawie z 2011 r, kiedy obniżona została składka przekazywana do OFE, 
pojawił się również zapis dotyczący przeprowadzenia przeglądu systemu. Dwa lata temu 
zmniejszono część składki przekazywanej do OFE z 7,3 proc. do 2,3 proc. Według ministra, 
porównano wskaźniki waloryzacji w ZUS, które w latach 2011-2012 wyniosły ok. 14 proc. ze 
stopą zwrotu w OFE w tym samym czasie, która wyniosła ok. 11 proc. Zdaniem szefa resortu 
pracy to dowód na to, że obniżenie składki do OFE dobrze wpłynęło na wysokość emerytur. W 
latach 1999-2012 stopa zwrotu w OFE po odjęciu kosztów wyniosła 6,6 proc., a w tym samym 
czasie w ZUS waloryzacja sięgnęła 6,8 proc ”                                                                              
- Władysław Kosiniak-Kamysz, rmf24.pl, 26.06.2013 r. 

„Na pytanie, czy proponowane zmiany doprowadzą do zwiększenia emerytur, minister 
Rostowski odpowiedział, że stopa zwrotu w ZUS była do tej pory wyższa niż w OFE. Nie ma 
żadnych powodów przypuszczać, aby w przyszłości było inaczej”                                                 
– Jacek Rostowski, wm.pl, 23.06.2013 r. 

„ (…) czy jakikolwiek system ma sens, gdy jest tak drogi. - W 2060 r. koszt OFE wyniósłby 112 
proc. PKB. Bez kosztu wynikającego z OFE, możemy zagwarantować emerytury na 
porównywalnym poziomie. Nawet jeśli przyjmiemy, że stopa zwrotu OFE jest troszkę wyższa 
niż w ZUS, to koszt systemu OFE jest i tak ogromny dla podatnika – dodawała Leszczyna 
(wiceminister finansów – uwaga red.)”.                                                                                        
- „Eksperci swoje, rząd swoje”, Rzeczpospolita, 14.07.2013 r. 
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Q&A 
ZA WZROST DŁUGU PUBLICZNEGO 
ODPOWIADAJĄ WSZYSTKIE WYDATKI 
PUBLICZNE, A NIE TYLKO II FILAR 
SYSTEMU EMERYTALNEGO 

Rzecznicy 
status quo czyli 

utrzymania 
monopolu OFE 

Przez cały okres funkcjonowania, roczne koszty budowy II filara nie przekraczały 
równowartości 4% wydatków publicznych. Za wzrost długu publicznego odpowiadają 
wszystkie wydatki publiczne, a nie tylko II filar systemu emerytalnego. Bez powstania II filara 
systemu emerytalnego dług publiczny byłby najprawdopodobniej istotnie wyższy niż 38% PKB 
i byłby zapewne zbliżony do jego obecnego poziomu – warto zauważyć, że zarówno przed 
powstaniem II filara w latach 1995-1998, jak i po jego powstanie w latach 1999-2012 deficyt 
sektora finansów publicznych był niemal identyczny i wynosił 4,6% PKB.  
- Prezentacja FOR: System Emerytalny, 28.06.2013 r., str. 4 

Zwolennicy 
zmiany 

 

Konieczność przekazania części składki do II-go filara uszczupli dochody ZUS o kilkanaście 
miliardów złotych w skali roku. O tę kwotę zwiększą się wydatki budżetu państwa 
rekompensujące ten uszczerbek. Kilkanaście miliardów złotych to równoważnik ok. 2 procent 
PKB albo 4 procent wydatków publicznych.Pamiętamy, że w systemie bismarckowskim nie 
podejmowano żadnych konkretnych zobowiązań wobec ubezpieczonych. Mieliśmy do 
czynienia z dość mglistą obietnicą, że po osiągnięciu pewnego wieku można się spodziewać 
wypłaty jakiegoś świadczenia. Tylko tyle. Pamiętamy, że mimo to dla uzasadnienia reformy 
używano argumentu o monstrualnych rozmiarów "długu emerytalnym". O paradoksie!                   
Nieistniejący dług był uzasadnieniem dla przeprowadzenia reformy, której najważniejszym 
skutkiem jest wygenerowanie długu realnego - długu twardego, konkretnego, skrupulatnie 
zarejestrowanego na kontach ubezpieczonych. Długu przyzwoicie oprocentowanego. Długu, 
od którego niepodobna się uwolnić. 
Wraz ze zmianą struktury ubezpieczonych, w której udział uczestników II-go filara będzie 
wzrastał, także kwoty przekazywane przez ZUS do II-go filara będą wzrastać. Wraz z 
wprowadzeniem II-go filara ubezpieczeń gwałtownie zwiększyła się nierównowaga finansów 
publicznych w Polsce.                                                                                                                                                                               
Zwolennicy OFE twierdzili, że tradycyjny model emerytalny generuje dług publiczny, którego 
wielkość zrujnuje finanse państwa. Poziom długu wyznaczają nie żadne matematyczne wzory, 
ale możliwości finansów publicznych. Jeśli w kontekście wydatków emerytalnych mówić o 
długu, to tylko jako o długu wdzięczności, jaki pokolenie dzieci i wnuków ma wobec pokolenia 
rodziców i dziadków. W razie potrzeby politycy obniżą stopę zastąpienia lub podwyższą wiek 
emerytalny, a gdy to nie wystarczy, zmienią mechanizm waloryzacji lub posłużą się podatkiem 
inflacyjnym. Argument o monstrualnych rozmiarach długu emerytalnego używany był od 
połowy lat 90. XX wieku jako straszak na polityków, aby zdecydowali się na reformę, która 
zdejmie z ich barków odpowiedzialność za obniżenie stopy zastąpienia i wydatków 
budżetowych na emerytury. Jak skonkludował Krzysztof Dzierżawski, nieistniejący realnie 
dług był uzasadnieniem dla przeprowadzenia reformy, której najważniejszym skutkiem było 
wygenerowanie długu realnego. 
 
„Walka w obronie OFE to walka o utrzymanie ukrytego w systemie emerytalnym potężnego, 
liczącego kilka miliardów złotych rocznie transferu pieniężnego do bogatych. Reforma 
emerytalna z 1999 r., obok wielu bardzo pożytecznych zmian (przede wszystkim 
wprowadzenia zasady zdefiniowanej składki), stworzyła taki transfer. Teraz zdaniem biznesu 
zamiast ograniczać ten transfer, trzeba ukryć jego negatywny wpływ na finanse publiczne, 
obcinając wydatki socjalne – i problem jego kosztów po prostu zniknie.”  
- Andrzej Bratkowski, Forsal.pl, 22.07.2013 r. 
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Q&A KOSZT FINANSOWANIA II FILARA 
SYSTEMU EMERYTALNEGO  

Rzecznicy 
status quo czyli 

utrzymania 
monopolu OFE 

Wedle analiz FOR z 2011 r. kontynuacja budowy II filara systemu emerytalnego finansowana 
wpływami z prywatyzacji oraz redukcją nieproduktywnych wydatków publicznych (źle adresowane 
wydatki socjalne i ulgi podatkowe, wysokie koszty funkcjonowania państwa) wzmocniłoby wzrost 
gospodarczy będzie sprzyjać wzrostowi. 
 
 „Według raportu przygotowanego przez Konfederację Lewiatan całkowity koszt finansowania 
Otwartego Funduszu Emerytalnego w latach 1999-2012 ukształtował się poniżej kosztów 
bezpośrednich, oszacowanych w rządowych wyliczeniach. A szacunki rządowe nawet trzykrotnie 
zawyżyły koszt 2 filara. Eksperci Lewiatana wyliczyli, że koszty OFE są porównywalne z kosztami 
zaniechanych reform.  Z listy takich zaniechań wyjęto do dziś likwidację wcześniejszych emerytur 
(w perspektywie 2020 roku oszczędności nawet 21 mld zł rocznie) i wydłużenie wieku 
emerytalnego. W latach 2011-12 niedobór zmniejszył się, osiągając około 80 mld zł w 2012 roku. 
Prognoza Lewiatana na 2013 przewiduje ponowny wzrost niedoboru do około 91 mld zł, na co 
składa się deficyt FUS (50 mld), KRUS (16mld), OFE (11 mld) oraz wydatki na emerytury i renty 
dla służb mundurowych (14 mld). Tym samym niedobór zbliży się do poziomu z 2010 roku.”                                                                                    
- Mirosław Gronicki i Janusz Jankowiak, Regiopraca.pl, 17.07.2013 r. 

„Z danych, które zebraliśmy wyraźnie widać, że bardziej dewastujący wpływ na stan finansów 
publicznych, niż koszty finansowania OFE, ma trwałe niezbilansowanie transferów socjalnych, 
czyli zebranych składek i wypłaconych świadczeń”                                                                           
- Janusz Jankowiak, „Ekonomiści w Sejmie o funkcjonowaniu OFE “, Rzeczpospolita,   
09.05.2013 r. 
 

Zwolennicy 
zmiany 

 

„Jak wytłumaczyć paradoks zwiększania zysków OFE przy spadkach wartości aktywów przez nie 
zarządzanych — jak to się działo w 2008 roku? Otóż OFE pobierają prowizję od wartości 
aktywów, którymi zarządzają, a która jest co roku większa i nie zależy od wyników! Z roku na rok 
zarabiają więc coraz więcej. Wyższe zyski zawdzięczają większym przychodom. Ale jedynym 
źródłem ich przychodów są ubezpieczeni, zmuszani do tego, żeby płacić składki do OFE. 
Najpierw płacą oni prowizję od każdej składki, a potem co miesiąc płacą jeszcze opłatę za 
zarządzanie. W dodatku OFE pobierają maksymalną prowizję, na jaką pozwala im prawo. 
Przez wiele miesięcy w latach 2006-2008 rosła liczba płacących składki. W sierpniu 2006 roku 
było ich 12,23 miliona. Rok później już ponad 13 milionów. Na dodatek wzrosły zarobki, więc i 
składki były coraz wyższe. W połowie 2006 roku przeciętna miesięczna składka wynosiła 80,74 
złotego, a rok później o 10 złotych więcej (+12%). To przekłada się na wyższe aktywa OFE. W 
połowie 2006 roku przekraczały one 103 miliardy złotych, a rok później wyniosły już ponad 136 
miliardów złotych.”                                                                                                                               
- Robert Gwiazdowski Blog, 20.03.2011 r. 
 
„Im większy udział OFE w systemie, tym gorzej dla finansów publicznych nie tylko na krótką, lecz 
także dowolnie długą metę. Obrońcy OFE świetnie wiedzą, że tak trzeba oceniać skutki 
finansowe OFE dla budżetu. Ich zarzut, że chodzi o „doraźne interesy budżetu”, jest więc 
świadomym kłamstwem używanym dla obrony własnych interesów”                                                    
- Andrzej Bratkowski, Gazeta Prawna, 22.07.2013 
 
„Nie ulega jednak wątpliwości, że istnienie OFE jest bardzo korzystne nie tylko dla zarabiających 
na nich miliardy PTE, lecz także dla wszystkich związanych z rynkiem kapitałowym, a w 
szczególności dla spółek, których akcje kupują OFE. Wbrew opinii forsowanej przez organizacje 
biznesowe i współpracujących z nimi ekonomistów składki trafiające do OFE są tak samo na 
bieżąco wydawane jak w ZUS. Różnica polega na tym, że gdy trafiają do ZUS, służą do 
sfinansowania bieżących emerytur, dzięki czemu dług publiczny – czyli zobowiązania wszystkich 
obywateli – rośnie wolniej. Gdy zaś trafiają do OFE, a OFE kupują akcje prywatnych firm – wydają 
je te firmy, a zyskują na tym dotychczasowi właściciele tych akcji. Składka do OFE inwestowana 
na giełdzie jest więc specyficzną formą dotacji do firm giełdowych” 
- Andrzej Bratkowski, Gazeta Prawna, 22.07.2013 r. 
 
 

 

Rząd 
„Gdyby nie ta trzecia część systemu, to nasz dług publiczny byłby o ponad jedną szóstą niższy, 
czyli o 130 mld złotych."                                                                                                                      
- Jacek Rostowski, Gazeta Prawna, 08.03.2011 r. 
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Q&A 
CZY TYLKO W OFE SĄ REALNE 

PIENIĄDZE? 
 

Zwolennicy 
zmiany 

 

 
„Ten argument obrońców OFE jest najbardziej bulwersujący, bo nie tylko że nieprawdziwy, to 
dodatkowo podważający zaufanie do państwa. Zarówno do ZUS, jak i do OFE nie wpłacamy 
składek dobrowolnie, ale w wyniku administracyjnej decyzji. Nie mamy dostępu do wpłaconych 
składek, nie możemy nimi dysponować, nie mamy wpływu na to, co się z nimi dzieje i na sposób 
ich zarządzania. Nie możemy ich wykorzystać jako zabezpieczenie kredytu czy innych 
zobowiązań. Gwarancją, jaką mamy w OFE, są aktywa finansowe tam zgromadzone: nie realne 
pieniądze, lecz zapisy księgowe dające prawa do akcji i obligacji”                                                          
- Bogusław Grabowski, Gazeta Prawna, 10.07.2013 r. 
 
„Gdyby w OFE - jak twierdzą ich lobbyści - były prawdziwe pieniądze, można by je zabrać i 
zainwestować w młode pokolenie. Ale pieniędzy tam nie ma. Są obietnice zapisane w akcjach i 
obligacjach"  
- Jacek Żakowski, Gazeta Wyborcza, 08.07.2013 r. 
 

Rzecznicy 
status quo 

czyli 
utrzymania 
monopolu 

OFE 

                                                       
„Bardziej trafiają do mnie argumenty Balcerowicza i Hausnera. W OFE są realne pieniądze, w ZUS 
są tylko obietnice. Będę się sprzeciwiał wszelkim rozwiązaniom, które będą położeniem ręki na 
prywatnych pieniądzach i przekierowaniem pieniędzy z drugiego filara do ZUS-u. Nie OFE są 
prawdziwym źródłem problemów, tylko niezlikwidowane przywileje emerytalne”. 
- Jarosław Gowin w programie "Jeden na Jeden", TVN24, 26.06.2013 r. 
 
„Będziemy starali się dostarczyć obiektywnej wiedzy i pozytywnego przekazu o tym, jak prawdziwe 
pieniądze w OFE różnią się od zapisu na kontach w ZUS.”  
- Tomasz Frontczak, prezes Pocztylion Arka PTE, Dziennik Gazeta Prawna, 09.07.2013 r. 
 
„Tutaj nie chodzi o żadne OFE, tu nie chodzi o jakieś instytucje finansowe, tu chodzi o pieniądze, 
które zostały tam zgromadzone - w takich słowach prof. Leszek Balcerowicz podsumował rządowe 
propozycje zmian w OFE. Były minister finansów i szef NBP w „Piaskiem po oczach" mówił, że 
raport dotyczący funkcjonowania systemu emerytalnego "zawiera wiele rażących błędów". I 
zarzucił rządowi, że manipuluje ludźmi.”  
- Leszek Balcerowicz, tvn24.pl, 28.06.2013 r. 
 
„Nie sposób zgodzić się z twierdzeniem, że głównym problemem polskich finansów są transfery do 
OFE. Tylko w OFE są realne pieniądze".  
- Leszek  Balcerowicz, Rzeczpospolita, 11.12.2010 r. 
 
„OFE to dobre i przyszłościowe rozwiązanie. Jedyne, co trzeba zmienić, to podnieść w przyszłości 
efektywność działania funduszy. Przejściowo można się zgodzić na ograniczenie transferu do 
funduszy"  
- Dariusz Filar, Rzeczpospolita, 11.12.2010 r. 
 
„OFE inwestują realnie pieniądze, nawet jeśli inwestują w obligacje rządowe. Trzeba pamiętać, 
że te same obligacje rządowe, co OFE mają także inwestorzy zagraniczni, na przykład fundusze 
emerytalne z Wielkiej Brytanii czy USA”  
-Krzysztof Rybiński, Wprost, 26.01.2011 r. 
 
„To będzie kradzież, bo tak jak na Cyprze, za realne pieniądze w bankach oferowano 
Cypryjczykom nic niewarte akcje zagrożonych bankructwem banków, u nas rząd zabierze składki 
zgromadzone na indywidualnych kontach w OFE i utopi je w czarnej dziurze, jaką jest ZUS”              
- Krzysztof Rybiński, Gazeta Polska Codzienna, 23.03.2013 r. 
 
ZUS rzeczywiście zbiera pieniądze i wypłaca. On jest taką maszynką, która te pieniądze zbiera i 
ma je wypłacać w oddziałach ZUSu, poprzez różnego rodzaju wpływy na konto. Porównywanie 
ZUSu z OFE jest niewłaściwe, bo cała idea nowego systemu emerytalnego polegała na tym, że 
mamy dwa różne koszyki. W ZUSie się nie inwestuje, tylko wydaje pieniądze na bieżąco. W OFE 
natomiast odkładamy swoje oszczędności i one są realnie inwestowane i mają realną stopę 
zwrotu”  
- Ryszard Petru, Radio PIN, 03.07.2013 r. 
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