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Stanowisko Członka Zespołu ds. Prawa Pracy przy RDS do koncepcji przekazania 

środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych do Funduszu Rezerwy Demograficznej 

W uzasadnieniu ustawy wiele miejsca poświęca się potrzebie budowy rynku 

kapitałowego w Polsce. Jednocześnie projekt zakłada szereg mechanizmów finansowych 

w postaci między innymi podatku, który ostatecznie może wskazywać, że kolejne 

doświadczenie z przyszłymi emeryturami Polaków ma przede wszystkim służyć doraźnym 

celom budżetowym. W tym miejscu nasuwa się nieodparta refleksja w postaci przysłowia, iż 

„kto wiele daje, wiele brać musi”. 

Na powyższe wskazuje przede wszystkim wprowadzenie opcji przekazania środków 

z Otwartych Funduszy Emerytalnych do Funduszu Rezerwy Demograficznej 

i zaewidencjonowania ich w ZUS, które może stanowić działanie sprzeczne z przywołanym 

celem ustawy. Prawdopodobnym celem tego działania jest poprawa wyników sektora 

finansów publicznych, który skorzysta albo na przeniesieniu środków do FRD, albo na 15% 

opłacie. Gdyby rzeczywistym celem ustawy było budowanie rynku kapitałowego i przyszłych 

oszczędności emerytalnych Polaków, ustawa przewidywałaby przekazanie całości środków na 

Indywidualne Konta Emerytalne, bez żadnej opłaty. Gdyby wszyscy ubezpieczeni trafili do 

IKE, opłata nie służyłaby realizacji żadnego celu równościowego i byłaby zbędna. 

Mamy zatem kolejną „reformę emerytalną”, w której Państwo zamiast tworzyć 

system zabezpieczający i ułatwiający gromadzenie środków na przyszłe emerytury, buduje 

instrumenty finansowe mające na celu rozwiązywanie doraźnych problemów budżetu. 

Sytuacja taka nie jest oczywiście czymś nowym, gdyż zamieszanie wokół emerytur Polaków 
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trwa już od niemalże dekady a przedłożony projekt wpisuje się w szereg podobnych 

rozwiązań. W załączniku do Stanowiska przedkładam dodatkowe uzasadnienie. 

W załączeniu przedstawiamy także komentarz oraz nasze propozycje w tej sprawie 

przygotowane we współpracy z Kancelarią Prawną „REGULUS”. 

Zał: Komentarz do projektu. 

Z poważaniem: 
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