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W analizie polskiego systemu emerytalnego w perspektywie 10 lat i więcej koncentrujemy się na 

wybranych trzech kluczowych kwestiach: 

1. Ograniczenie zakresu obowiązku ubezpieczenia; 

2. Reformy systemów odrębnych; 

3. Lepsze zabezpieczenie minimum. 

 

1. Ograniczenie zakresu obowiązku ubezpieczenia  

Istnieją mocne argumenty za obowiązkowym systemem emerytalnym, kluczową kwestią 

jest natomiast zakres tego obowiązku. Argumenty za obowiązkowością ubezpieczenia 

uzasadniają jedynie ograniczony system, zapewniający minimum, przy pozostawieniu dużej roli 

dobrowolnych systemów dodatkowych i uzupełniających. Jeżeli bowiem podstawowym 

uzasadnieniem obowiązku ubezpieczenia są koszty zewnętrzne, czyli zapobieżenie sytuacji, gdy 

brak emerytury prowadziłby do pomocy społecznej, to obowiązkowy system powinien także 

zabezpieczać na poziomie minimalnym. Obowiązkowy system emerytalny powinien przede 

wszystkim chronić przed ubóstwem. Natomiast funkcja zastąpienia dochodów z pracy 

(utrzymania poziomu życia) mogłaby być realizowana przez dobrowolne systemy dodatkowe/ 

uzupełniające. 

Tymczasem w powszechnym systemie emerytalnym w Polsce podstawa wymiaru składki 

jest wysoka (2,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia), a składka (19,52% podstawy wymiaru) 

należy do najwyższych na świecie (dla porównania, w Niemczech obecna składka emerytalno-

rentowa wynosi 18,9%, wobec polskich 27,52% - suma składki emerytalnej i rentowej). Przy tak 

dużym zakresie systemu obowiązkowego i stosunkowo (w porównaniu np. z Niemcami) niskich 

dochodach społeczeństwa, możliwości rozwoju dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego są 

ograniczone. Rozwojowi tego zabezpieczenia sprzyjałoby ograniczenie zakresu systemu 
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obowiązkowego, w tym obniżenie składki, co jednak jest nierealne z punktu widzenia sytuacji 

finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale powinno być uznane za jeden z priorytetów 

długookresowych. 

 

2. Reformy systemów odrębnych 

Reforma emerytalna zapoczątkowana w roku 1999 zakładała objęcie nowym systemem 

wszystkich kategorii pracujących poza rolnictwem indywidualnym. W tym zakresie od 1999 roku 

nie tylko nie nastąpił postęp, ale wręcz regres. Sędziowie i prokuratorzy zapewnili sobie odrębne 

zaopatrzenie.  Służby mundurowe zostały ponownie wyłączone z powszechnego systemu już w 

roku 2003. Od tego czasu kilkakrotnie wracała sprawa zmiany rozwiązań dotyczących emerytur 

mundurowych, w szczególności – wydłużenia minimalnego okresu służby wymaganego do 

nabycia emerytury, co – w ograniczonej skali – nastąpiło dopiero w 2012 r. Potrzebne będą 

dalsze zmiany w tym zakresie, w celu ograniczenia nadmiernych przywilejów.  

Górnicy „wywalczyli” od 2007 roku odrębne regulacje dla swojej grupy zawodowej. 

Pożądane byłoby ponowne włączenie górników do systemu powszechnego. Ciągle odkładana jest 

także reforma KRUSu. Nawet przy zachowaniu odrębności instytucjonalnej, niezbędna jest 

reforma systemu  ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS), tak aby lepiej odzwierciedlał  

indywidualne przychody. 

Powyższe zmiany są warunkiem postulowanego w punkcie pierwszym zmniejszenia 

zakresu systemu powszechnego i obniżenia składki. 

 

3. Lepsze zabezpieczenie minimum 

Prawdziwym wyzwaniem stojącym przed polskim systemem emerytalnym jest 

przeciwdziałanie zagrożeniu ubóstwem przyszłych emerytów. Stopy zastąpienia z nowego 

systemu emerytalnego będą zdecydowanie niższe niż ze starego, co wynika głównie z przejścia 

na system zdefiniowanej składki. Skala obniżenia się stóp zastąpienia w systemie emerytalnym 

między 2010 a 2050 rokiem w Polsce będzie należała do największych w UE. Niezbędne jest 

podjęcie kroków w celu wprowadzenia do systemu emerytalnego lepszego zabezpieczenia, 

chroniącego na minimalnym poziomie przez ryzykiem przyszłego ubóstwa emerytalnego. 

Szwecja, z podobną struktura systemu emerytalnego jak Polska, może być przykładem takiego 

rozwiązania. 


