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Occupational pension schemes vs. pension funds
in Central Europe. Efficiency and investment risk

in the years 2012-2014

Tomasz BRZĘCZEK, Maciej SZCZEPANKIEWICZ1

Poznań University of Technology, Faculty of Engineering Management

Abstract. The article presents calculations of pension scheme sector’s efficiency 
in 2012-2014 in the Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary. Comparisons 
are made within a given country (for Poland and Slovakia) and are followed by an 
international comparison of efficiency. The international comparison of efficiency 
regarding the pension schemes sector was performed using the measures of effective-
ness relative to the performance of this sector’s domestic capital market. The interna-
tional comparison is backed up by similar politico-economic history of the surveyed 
countries at the turn of the XX century. International results have proved inconclu-
sive. In contrast, such a comparison in Slovakia showed that the sector of pension 
funds remains inefficient, as it is characterized by a lower rate of return and higher 
risk than the sector of semi-occupational pension funds based on voluntary employer-
employee agreement. In Poland, both sectors have proved to be effective. The sector 
of pension funds has been characterized by both a higher rate of return and a higher 
risk.

Keywords: occupational pension schemes, pension funds, investment efficiency, rate 
of return and risk.

JEL codes: H55, G23, J26.

1. Introduction

Are occupational pension schemes more effective than pension funds? What kind 
of supplementary pensions should be pursued by post-socialist countries of Central 
Europe, which lag behind in this field? In 1990s, Poland and Hungary introduced 
occupational pension schemes, relevant regulations and fiscal measures based on 

1 Contact with authors: Tomasz Brzęczek, Poznań University of Technology, Faculty of Engineering Ma-
nagement, Chair of Economic Sciences, ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań, Poland, e-mail: tomasz.brze-
czek@put.poznan.pl; Maciej Szczepankiewicz, Poznań University of Technology, Faculty of Engineering 
Management, Chair of Economic Sciences, ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań, Poland, e-mail: maciej.
szczepankiewicz@put.poznan.pl. Research was financed due to National Science Center grant decision 
no. DEC-2011/03/B/HS5/00599.
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a model from Western Europe. Then both countries also introduced pension funds 
schemes, but in Hungary the scheme was abolished in 2010. In the years 2012-2014 
in Poland there still existed a personal scheme of Open Pension Funds, but the obliga-
tion to participate was abolished in mid-2014. From January 2006 in Slovakia, there 
were two sectors of pension funds. One of them was typical and consisted of com-
pulsory (with PAYG alternative) open funds managed by Pension Fund Management 
Companies (PFMC). The second sector of funds was managed by Supplementary 
Pension Management Companies (SPMC) and was based on voluntary employee 
and employer agreement [Act on the supplementary pension scheme, 2016]. How-
ever, the Czech Republic decided not to implement occupational schemes, but only 
the personal ones with the option of subsidizing employees’ pension fund by employ-
ers. This seems to fit the Western Europe’s tendency to reduce the role of the employ-
er to the function of pensions’ sponsoring instead of running occupational pension 
plan. There are fewer and fewer occupational pension schemes , where the employer 
guarantees pension amount (Defined Benefit formula). Can the fact that employers 
mediate in concluding, accounting and supervising pension savings plan or that they 
finance it, lead to an increased investment efficiency? It is possible to compare Slova-
kia and Poland in the years 2012-2014, where occupational pension schemes existed 
along with the pension funds. The results of pension funds in the Czech Republic and 
OPS in Hungary serve here as a good benchmark for such an assessment, particularly 
when it turned out that the results of Czech pension funds would be the worst, and 
Hungarian occupational schemes - the best.

The initial part of this paper quotes demographic and economic indicators in the anal-
ysed countries and characterizes their occupational pension schemes and pension funds 
in 2012-2014. Then the paper describes the principles of calculating the efficiency 
of investment on the basis of the sectoral balance of net assets in pension schemes. 
Then the data, which was required to calculate efficiency, is matched. The results are 
then subjected to comparative analysis. The results have been used to verify the follow-
ing hypothesis:

- Contributions to occupational pension schemes and employer’s contributions to 
pension funds are invested more efficiently than capital in pension funds.

The hypothesis is justified by institutional differences between various schemes 
and the resulting benefits. Occupational schemes are subject to supervision and ad-
ministration by employers. Additional supervision increases risk aversion and the in-
vestments with lower expected rate of return are selected. However, such a rate of re-
turn is also less risky. It is a strategy for a high rate of return per unit of risk, which is 
particularly effective in times of economic stagnation and slump capital. The second 
reason for higher efficiency may, therefore, be seen in the form of a collective agree-
ment for the management of occupational pension schemes or for common financing 
of contributions. Collective negotiating of the terms of management should increase 
the bargaining power and lead to lower rates of costs and fees for investment com-
panies. These costs are usually trade secret and they are known only to a given fund 
and its participant.
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2. Demographic and economic indicators of the studied countries
at the end of 2014

Some general social factors (demographics, the level of economic development, 
the situation on the capital market and friendly legal and institutional framework) de-
termine the effectiveness of actions and the risk of capital pension sector. 

Table 1. Demographic and economic indicators in the following surveyed countries: 
the Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary at the end of 2014

Determinant Czech 
Republic Poland Slovakia Hungary

The fertility rate 1.46 1.29 1.35 1.46

The percentage of the working age population 72.90 67.00 64.70 72.90

GDP per capita (% of EU average in PPS) 83.00 67.00 67.00 83.00

Unemployment rate (%) 7.00 10.30 10.20 7.00

The annual average rate of return of the Broad 
Market Index in the period 2009-2014 (%)2 4.73 16.01 4.73 16.15

Source: on the basis of [Eurostat 2016; EIOPA 2016; OECD 2015]. 

These macro determinants prove difficult to be controlled by governments, and 
remain outside the sphere of influence of managing authorities (investment compa-
nies and insurance companies), the founders (employers) and participants (employ-
ees) of pension schemes. The level of demographic, economic and pension indicators 
in the surveyed countries at the end of 2014 is presented in Table 1.

In the surveyed countries these factors did not show significant variation at the end 
of 2014. It had been similar at the end of 2010 [see Brzęczek 2013]. Such a conclu-
sion is also confirmed by a ranking of country development prepared by the United 
Nations: United Nations Development Programme in 2014. On the list of highly de-
veloped countries the Czech Republic ranks 28, Poland - 35, Slovakia - 37 and Hun-
gary - 43. 

The number of differences in the structure of pension schemes in the surveyed coun-
tries decreased in the years 2009-2014. In Poland the coercion to save capital in per-
sonal pension funds has been abolished. The Czech Republic withdrew state subsidies 
for voluntary contributions to pension funds.

The years 2009-2014 were marked by a deepened consolidation of legal regulations 
in the European Union. The European Commission forced the regulation regarding 

2 Each respectively for the Czech PX, the Polish WIG, the Czech PX, the Hungarian BUX.
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the right of an employee from each EU member state to participate in pension schemes 
of their employer in place in another EU country [Directive 2003/41/EU of the Par-
liament and the Council of Europe, 2003]. After numerous lawsuits of the surveyed 
countries before the European Court of Justice, such a possibility has been introduced 
[Rzeczpospolita 16th June 2011]. Even the Czech Republic where occupational pension 
schemes do not exist, had to define the rights and obligations of employees enjoying 
the right to participate in pension plans of employers conducted in other EU countries 
[Constitutional Observer 25th June 2013].

European Union regulations define occupational pension schemes as legal agree-
ments of Employer Arranged Pensions (EAR). There is, among them, an institu-
tionalized form called Institutions for Occupational Retirement Provision (IORP). 
The institution of a pension scheme is defined in the Directive “on the activities 
and supervision of institutions for occupational retirement provision” [Directive 
2003/41/EU of the Parliament and the Council of Europe, 2003]. According to this 
definition, institution of occupational pension scheme is an institution, regardless 
of its legal form, operating on a funded basis, regardless of the institutions financ-
ing its activity (employer), to provide retirement benefits in the context of work on 
the basis of individual or collective agreements or contracts between employers and 
employees. One of the conditions for an institution is the creation of technical provi-
sions which constitute a value calculated by an actuary, and obliging employers to 
guarantee the amount of benefits.

Defined benefit pension scheme institutions operate in countries of the so-called 
“old” member states and are called a defined benefit scheme, because the absolute 
amount of the benefit or the amount of the average worker’s wage is guaranteed 
by employer who is the founder of the institution of the scheme [Chybalski 2013; 
Rutecka 2012]. 

In Poland quite a similar form of the occupational scheme exists. Namely, an 
employee pension fund. However, these funds are not intended for actuary risky 
commitments, so they cannot guarantee any amount of benefits. The Polish Act on 
pension funds provides only a possibility of requesting from life assurance services 
a calculation of reserves and accepting contributions in order to guarantee benefits. 
In 2011 there were only 5 employee pension funds in Poland. These were the follow-
ing: Nestle Polska, Nowy Świat CDM Pekao, Słoneczna Jesień, Telekomunikacja 
Polska, Unilever Polska. Other occupational pension schemes took the form of an 
agreement with investment funds or a group life insurance with insurance capital 
funds. The benefits of Polish schemes are defined by the amount of total contribu-
tions and gains or capital losses from their investment. In analysed countries, a de-
fined benefit occupational plan is allowed but all legal and economic mechanisms 
should be defined by a collective agreement between employer and employees. 
Hence, DB schemes are unpopular, unlike in the United States [Munnell, Aubry, 
Crawford 2015].

T. Brzęczek, M. Szczepankiewicz
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3.  Pension schemes in the surveyed countries in the years 2012-2014

Table 2 summarizes occupational pension schemes operating in the surveyed coun-
tries in 2012-2014.

Table 2. Characteristics of occupational pension scheme sectors in Poland, Slovakia 
and Hungary in 2012-2014

Feature Poland Slovakia Hungary

National name
of the scheme

and the institution

Pracowniczy program 
emerytalny (PPE)

Dopolnkova
dochodkova
spolocnost

Foglalkoztatoinyugdij 
(biztostas/szolgaltatas) 

English name
of the scheme

Employee Pension
Fund

Supplementary 
Pension Savings 

System

Employer arranged pension
IORP – Institution
of Occupational

Retirement Provision

Financial form
Investment fund, 

insurance, employee 
pension fund

fund fund, insurance 

Managing
authority

According to the form
of financing:

investment, insurance
or employment company

supplementary 
pension

management 
company (SPMC)

insurance or employee 
company

Source: based on [EIOPA 2013; Insurance Europe 2013; OECD 2012, p. 105; OXERA 2012, p. 248].

Polish occupational pension schemes gave employers the right to register such sche-
mes, provided that at least half of employees exercise the right to participate due to the-
ir age and the representatives of employees and employers voluntarily join the scheme 
[Occupational Pension Scheme Act of 20th April 2004]. Occupational pension schemes 
came in a vast choice of forms (investment fund, group life insurance with insurance 
capital fund, employee pension fund, and foreign management). The form of foreign 
management is provided for employees working in Poland who would like to participa-
te in their employer’s occupational pension scheme (registered and operating in another 
EU country). An incentive for employers to run OPS was primarily an exemption from 
social security contributions. Exempted are contributions paid for employees of up to 
7% of gross salary. Analogous systems used to operate in Hungary and Slovakia. Ana-
lysing the number of participants in Table 4 and the average annual rate of participation 
in Table 5, one can see that none of the occupational pension schemes was widespread 
in its own country. 

Occupational pension schemes vs. pension funds in Central Europe...
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Table 3. Characteristics of pension funds’ sectors in the Czech Republic, Poland and 
Slovakia in the years 2012-2014

Feature Czech Republic Poland Slovakia

Name of the national 
scheme

Doplnkovepenzijni 
sporeni

Otwarte fundusze 
emerytalne (OFE) Dochodkova spolocnost

English name
of the scheme

Supplementary pension 
system with state 

contribution (SPFS)

Open Pension 
Funds

Retirement pension
savings

Financial form
fund with an option 

of employer’s voluntary 
contributions

fund fund

Managing authority pension society investment
company

investment company,
Pension Fund Management 

Company (PFMC)

Source: based on [EIOPA 2015; Insurance Europe in 2013; Narodna Banka Slovenska, access 18th May 
2016; OECD 2012; OXERA 2012].

In the surveyed countries pension funds used to be more common than occupa-
tional schemes. Table 3 presents a comparative analysis of the pension funds’ sectors 
in the studied countries. In the Czech Republic there was a pension funds’ pillar volun-
tary system with an optional but popular participation of employers. Due to a signifi-
cant involvement of employers in its financing, this system can be called a mixed one, 
but in terms of legal structure, it is a personal system. In Slovakia operates a special 
sector of pension funds (SPMC) that is based on collective agreements between em-
ployer and employees [Soltes, Modrakova 2013]. In Poland there existed a scheme 
of Open Pension Funds. In 2012 mandatory contributions for this program got limited 
and in mid-2014 the obligation to participate in this scheme was abolished. Similarly to 
the Polish scheme, the Slovak PFMC’s sector was mandatory. In the years 2012-2014, 
the percentage rate of contributions to the fund in Slovakia was reduced. 

4. Methodology and evaluation of performance

Efficiency is, by definition, the ratio of the effect to the effort. In the case of equity 
investments, they are measured with a rate of return, which is a percentage growth 
of capital. To calculate the rate of return of country’s all plans we have to know the rate 
of return of each plan and then they should be weighted with net assets of plans. Such 
data is unavailable. Therefore, the rt rate of return of the pension sector in a given coun-
try in period t is calculated here on the basis of data on the state of net assets at the end 
of period t and at the end of the previous period t-1, and the amount of net contributions 
paid in period t, using the following formula:

T. Brzęczek, M. Szczepankiewicz
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The contribution is understood here as a net value, i.e. after the deduction of com-
mission payments and funds liabilities. Net assets refer to the market value of invest-
ment funds denominated in the national currency. Using these formulas requires data 
about contributions paid into and benefits paid out by funds. Benefits data is hardly 
available in public statistics. Hence, we assumed benefits are equal to zero. For some 
examined pension plans it is true. Membership in Polish personal pension plans (OFE) 
was allowed for the young and middle-aged workers so they should save for at least 
15 years. The small number of participants has been receiving benefits since the year 
2015. So examined period was spent for savings accumulation. If any benefits were 
paid by other plans, it was not a significant amount. Data in Table 4 for most plans 
shows raising number of participants which is typical of accumulation phase. Only 
in Czechia and Hungary the number of participants was slowly declining. The below 
formula also shows the decomposition of the rate of assets’ growth:

The geometric mean (complex) annual rate of return over 3 years was calculated us-
ing the following formula:

While the average rate of return assuming continuous capitalization has been calcu-
lated in the audited period of 3 years using the following formula:

Summary data on net assets and contributions required to determine the rates of re-
turn are presented in Table 4. The amount of assets is deliberately given in national 
currencies for the analysed schemes. If converted to the euro, the rate of return would 
depend also on shifts in the exchange rate of national currencies on the international 
currency market. For participants who remain retired in their home country, the current 
market value of contributions in the national currency is important.

The average annual rate of return has been calculated on the basis of the formulas 
presented above and listed in Table 4 - data on the assets and net contributions. The re-
sults are presented in Table 5. The ranking of the sectors by decreasing average annual 
rate of return is as follows:

- Poland open pension funds (OFE),
- Poland occupational pension schemes (PPE),

Occupational pension schemes vs. pension funds in Central Europe...
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- Slovakia pension funds with employer agreement (SPMC),
- Czech pension funds (SPFS),
- Hungary occupational schemes (EAR / IORP),
- Slovakia pension funds (PFMC). 
 In the case of capital investment, the evaluation of effectiveness from the perspective 

of the amount of average annual rate of return is not sufficient, because its growth along 
the level of risk is well known. It is not different in the case of pensions, even though 
they have their own specificity.

Table 4. Data on sectors of the analysed pension sectors in: The Czech Republic, Po-
land, Slovakia and Hungary in 2011-2014

Variable

Czechia 
pension 
funds 

(SPFS)

Poland 
occupational

schemes
(PPE)

Poland pension
funds
(OFE)

Slovakia 
funds with 
employer 
agreement 
(SPMC)

Slovakia 
pension 
funds 

(PFMC)

Hungary 
occupational 

schemes 
(EAR / IORP)

Net assets ‘11 247 605 6 597 700 224 720 127 1 213 939 5 216 000 835 885

Net assets ‘12 273 200 8 350 900 269 596 467 1 301 100 5 478 460 846 137

Net assets ‘13 297 400 9 407 300 299 272 473 1 416 988 5 738 000 925 618

Net assets ‘14 339 200 10 259 500 149 054 602 1 468 000 6 402 350 1 006 288

Contribution ‘12 31 400 1 113 700 8 410 296 no data 823 000 74 914

Contribution ‘13 39 800 1 154 300 11 054 379 no data 414 000 76 145

Contribution ‘14 38 200 1 209 000 8 325 309 no data 438 000 83 680

No. of participants 
‘12 5 134 862 358 100 15 942 282 731 578 1 475 746 1 226 629

No. of participants 
‘13 4 886 675 375 000 16 377 714 730 334 1 455 874 1 185 022

No. of participants 
‘14 4 585 149 381 000 16 621 686 727 618 1 464 833 1 169 625

Currency units: the Czech Republic - million crowns, Poland - thousand PLN, Slovakia - thousand euro, 
Hungary - million forints.
Source: [KNF 2016, access 23th May 2016; Narodna Banka Slovenska, access 18th May 2016; The Asso-
ciation of Pension Funds Management Companies, access 29th May 2016; Magyar Nemzeti Bank, access 
20th April 2016].

Barr and Diamonds [2014, pp. 57-58] state that the risk of investment funds is signi-
ficant, and its level affects the level of the average rate of return. The risk of capital 

T. Brzęczek, M. Szczepankiewicz
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investments of pension savings derives from the fluctuations in the market value of fi-
nancial assets and erroneous decisions of managements regarding the level of risk. 
Banks and Emmerson [2000] have demonstrated the usefulness of regulations limiting 
investment risk, which affect the pension capital of participants approaching retirement 
age. This is an especially important precaution in the event of being able to choose 
the level of risk.

Table 5. Evaluation of the effectiveness and equity risk of the analysed sectors of pen-
sion capital in the years 2012-2014

Efficiency
parameter

Czechia 
pension 
funds

(SPFS)

Poland 
occupational 

schemes 
(PPE)

Poland 
pension 
funds
(OFE)

Slovakia 
funds with 
employer 
agreement 
(SPMC)3

Slovakia 
pension 
funds 

(PFMC)

Hungary 
occupational 

schemes 
(EAR / 
IORP)

Return rate ‘12(%) -2.2 8.6 14.8 4.4 -10.5 -7.7

Return rate ‘13(%) -5.5 -1.1 6.5 -2.5 -2.7 0.4

Return rate ‘14(%) 1.1 -3.6 -3.7 -1.1 3.7 -0.3

Avg. annual geometric 
rate (%) -2.2 1.1 5.6 0.2 -3.3 -2.6

Avg. continuously 
compounded annual 

rate of return (%)
-2.3 1.1 5.5 0.2 -3.4 -2.6

Annual
standard

deviation (%)
2.7 5.3 7.5 3.0 5.8 3.7

Coefficient β 0.02 0.48 0.66 0.62 -1.06 -0.34

Jensen index (%) -4.30 -6.56 -3.44 -0.35 -11.22 -11.09

Avg. participation
rate of people 

of working age (%)
68.03 1.46 63.99 18.87 37.89 17.97

Avg. annual growth 
rate of participation 
(percentage points)

-3.14 0.06 1.86 0.02 -0.002 -0.28

Source: own elaboration.

3 The return rates of the Slovakia funds with an employer agreement have been calculated as 
a weighted average of net assets of SPMC returns (the data after the SPMC Association), be-
cause there was no collected data on the amount of contributions (see Table 4).

Occupational pension schemes vs. pension funds in Central Europe...
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In Table 5 the height of investment risk of funded pensions sectors is indicated by 
the standard deviation of annual returns. The measure of market risk is coefficient β 
(see Table 5). For both Polish sectors and the Slovak pillar with occupational agree-
ment (SPMC) the coefficient is positive and amounts to 0.66 at most. This means that 
these sectors’ funds were invested in the equity markets defensively, because their 
risk was lower than the risk of the entire market. Czech funds’ β coefficient is close to 
zero, which means they did not invest much on the broad stock market. On the other 
hand, Slovak pension funds (PFMC) achieved higher standard deviation of the return 
than the Czech pension funds and capital market. In this case, a large influence came 
from the ratio of the euro to Czech crown. Hungarian occupational schemes also re-
corded a negative β coefficient, so probably they primarily invested in government 
bonds.

It has turned out that the level of the average rate of return for each sector is not 
always proportional to the level of risk taken, measured by the standard deviation of re-
turns. It has appeared that the highest rate of return is in the sector with the greatest 
level of risk (Polish open pension funds), and the second highest risk level appears 
in the sector with the lowest average rate of return (Slovakia pension funds).

Therefore, to assess the effectiveness through the prism of the rate of return and 
risk, it is necessary to use an indicator of the amount of the average return per one 
unit of risk for such an investment (Sharpe Ratio) or per unit of risk of capital market 
(Treynor Ratio) [Chybalski 2009]. Sharpe and Treynor ratios have not been calculated 
because they lead to erroneous conclusions when the rate of return on assets is negative 
or lower than the risk-free rate, as it happened in some of the studied cases. 

An alternative indicator of profit to risk is a contribution relative to the market rate 
of returns and market risk (Jensen’s alpha). On the other hand, Jensen’s alpha requires 
the market rate of return to exceed the risk-free rate. The condition has been fulfilled 
(see Table 1) and, therefore, Jensen’s alpha αi for sector i has been calculated using 
the following formula:

where:
the geometric mean rate of return of the analysed pension sector  – i, 
risk ratio of market return of the analysed pension sector  – i, which was cal-
culated on the basis of correlation with the rate of return of the stock index 
in the country, in which i-sector operated (see the list of indices in Table 1),
the average market rate of return of the stock index of the country, in which  – i-
sector was located (see the list of indices in Table 1),
risk free interest rate in the country of the  – i-sector on the basis of the annual 
average yields of government long-term bonds by the Maastricht criterion [Eu-
rostat access 23th May 2016].

T. Brzęczek, M. Szczepankiewicz
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5. Conclusions 

The analysis of the results obtained in Table 5 has led to the following conclusions:
Investment efficiency of the analysed pensions sectors, assessed on the basis of Jens-

en’s alpha, is far below the efficiency of the stock market. This means that even the sec-
tors with positive average rate of return brought lower income for the risk incurred than 
the stock market.

In Poland, a higher level of Jensen’s alpha efficiency was present in the pension funds 
sector, while the occupational pension scheme sector scored lower. It is possible that 
better outcome of pension funds sector resulted from its much larger scale of opera-
tion. On the other hand, the occupational pension scheme sector cannot be considered 
inefficient, because it has brought lower, but positive returns and incurred less risk than 
the sector of open pension funds. 

In Slovakia, a higher level of Jensen’s alpha appeared in pension funds based on 
agreement with employers (SPMC), whereas in the sector of typical pension funds 
(PFMC) it was lower, unlike in Poland. At the same time, the PFMC sector experienced 
a lower rate of return and incurred a higher risk. It proved ineffective in relation to 
the sector of SPMC.

International comparison of Jensen’s alpha does not allow to positively verify the hy-
pothesis about higher efficiency of occupational pension schemes. 
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Pracownicze programy emerytalne
a fundusze emerytalne w Europie Środkowej.

Efektywność i ryzyko inwestycyjne w latach 2012-2014
Streszczenie. W artykule zaprezentowano wyliczenia efektywności sektorowej pro-
gramów emerytalnych w latach 2012-2014 w Czechach, Polsce, na Słowacji i na Wę-
grzech. Porównania następują w obrębie systemu danego kraju (dla Polski i dla Słowa-
cji), a następnie wykonano porównanie efektywności inwestycji programów pomiędzy 
krajami. Porównania międzynarodowe są uzasadnione tylko na poziomie wyników 
relatywnych w stosunku do efektywności rynku kapitałowego poszczególnych krajów. 
Za porównaniem międzynarodowym przemawia też podobna historia polityczno-go-
spodarcza badanych krajów na przełomie wieków XX i XXI. Analiza wskaźników roz-
woju gospodarczego, sytuacji demograficznej oraz społecznej krajów wykazuje ich 
znaczne podobieństwo. Dla kontrastu, przykład Słowacji pokazał, że sektor funduszy 
emerytalnych pozostaje nieskuteczny, gdyż charakteryzuje się niższą stopą zwrotu 
i wyższym ryzykiem niż sektor pracowniczych funduszy emerytalnych, opartych o do-
browolną umowę między pracodawcą a pracownikiem. W Polsce oba sektory okazały 
się skuteczne. Sektor funduszy emerytalnych cechuje zarówno wyższe stopy zwrotu 
jak i wyższe ryzyko.

Słowa kluczowe: pracownicze programy emerytalne, fundusz emerytalny, efektyw-
ność inwestycji, stopa zwrotu i ryzyko.
Kody JEL: H55, G23, J26.

Occupational pension schemes vs. pension funds in Central Europe...



16

Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection No. 22 (3/2016)

Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych nr 22 (3/2016): 16-33
Journal of Insurance, Financial Markets and Consumer Protection No. 22 (3/2016): 16-33

Household saving rate including life insurance
premiums and consumer confidence index

in selected Eastern European countries

Lyubov KLAPKIV1

Insurance Department, Maria Curie Skłodowska University
Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics

Abstract. The main idea of the article is a comparative analysis of the connection be-
tween the household saving rate and consumer confidence in selected Eastern Euro-
pean countries during the period 2008 – 2014. The life insurance premiums were also 
included as an indicator of a long term characterization of household savings. Gross 
domestic product growth per capita was used as a dimension of general economic con-
ditions in selected countries. 
The author elaborates on the result of the research that showed different impact of con-
sumer confidence on household saving rate in 2008 in the selected countries. In some 
countries (such as Poland and Bulgaria) different trends prevailed that that were based 
on the features of the influence of crisis and remittance. 

Keywords: household saving rate, consumer confidence, life insurance premiums, un-
certainty, Eastern European countries.

JEL Codes: D14, E21, G22.

1. Introduction

The necessity of scientific research on the nature of factors of long-term household 
saving from the behavioural economics perspective is related to the question of the rea-
sons for saving and directions of their use (investing). The relevance of this research is 
fact that some countries of Eastern Europe are characterized by the higher level of eco-
nomic, political, and social risks, which complicate the inflow of foreign investments. 
For instance, in 2016, the OECD country risk classification gave Ukraine a rate of 7 
and Russia – a rate of 4 out of 7 [Country risk... 2016]. “The Economist” has its own 
methodology of countries’ risk briefing. The grading scale starts from “A” – the absence 
of risk, to “E” – maximum risk. In 2016 Russia received “E”, Ukraine – “D”, Hungary 
– “C”, Bulgaria – “C”, and Poland received “C” in the categories of “Political stabil-

1 Contact with author: Lyubov Klapkiv, Insurance Department, Maria Curie Skłodowska University,
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, Lublin, Poland, e-mail: liuba.klapkiv@gmail.com. 
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ity risk” and “Government effectiveness risk” [Risk briefing 2016]. In the conditions 
of high risk and uncertainty there is a problem with the government’s strategic planning 
of financial flows and prediction of the internal financial resources of the population, 
which can be accumulated and used for the country’s modernization and innovative 
development.

 The aim of this paper is to analyse the connection between household saving rate 
(including insurance premiums) and consumer confidence index in selected Eastern 
European countries.

2. Determinants of long-term saving behaviour

Household saving behaviour is a multifаceted process that reflects the influence 
of many factors of different nature. Long term saving behаviour is a function of percep-
tion of the future and the аct of providing for the future. According to K. E. Warneryd 
saving constitutes the difference between net worth at the end of the period and the net 
worth at the beginning of the period, which should equal the excess of income over 
consumption expenditure in the same period [Warneryd 1999, p. 45].

The developed economic theory of household saving behaviour on the territory of East-
ern European countries did not exist prior to the reforms of the 1990s. This is related 
to the fact that the Soviet economic thought did not examine the behavioural factors 
of long-term saving. The subject of research were savings as the absolute value without 
any subjective reasons or motivation, nor the decision making process. The Communist 
system created conditions of specific and limited ways to form savings, which a priori 
did not stimulate the development of behavioural theories. The main motivation to have 
savings was the lack of consumer goods. That is why the saving behaviour was facti-
tious. An important factor in developing the theory of behaviour of long term saving 
was the emergence of private ownership after 1990. 

The processes of saving attracted the attention of researchers throughout history 
of world economics. In particular, J. Mill contributed considerably to development 
of behavioural aspects of savings. He divided savings according to their influence on 
the value of national capital: some savings arise out of aspiration to “make, at favour-
able conditions, certain stocks in case of difficulties in the future”, other savings are 
the savings that come true “simply for the sake of enrichment or based on that oth-
ers appeared richer than themselves” (their origin is connected with the desire to im-
prove living conditions or to provide a future for their children or other people) [Mill 
1885, pp. 593, 576]. It is also necessary to note that in his research J. Mill described 
certain factors that make a population carry out accumulations and productively use 
the accumulated assets. To such factors he attributed, firstly, “the force of real desire 
to accumulate”, and, secondly, “the degree of capital safety”. Tendency to accumulate 
depends on the degree of uncertainty of the future and on the psychological features 
of different nations. 

А. Marshall connected the concept of savings with the concept of expectations: an ac-
cumulation usually is the result of expectation of pleasure and, depends on the foresight 
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(prospectiveness) of individuals, their ability to imagine the future [Маршалл 2008, 
pp. 307 – 308]. He notes that it is impossible to quantitatively estimate a future benefit 
because of uncertainty in the long-term.

J. Keynes also allocated a number of subjective factors connected with the psycho-
logical desire of humans to save, a kind of “incentives and goals” to encourage a re-
frain from spending. Specifically, developing a reserve for contingencies, saving due 
to the need to be taken care of at old age, giving family members the opportunity to 
get an education or support dependants, ensuring revenue in the form of interest, pro-
viding opportunities to gradually increase one’s future earnings, having independence 
and the ability to make autonomous decisions, possessing the possibility of speculative 
or commercial operations, caring for heirs, feeling a satisfied sense of greed [Keynes 
2016, pp. 73 – 74].

Personal savings, according to R. Harrod, are divided into two parts [1960, p. 286]:
1. Satisfaction of own needs (determined by the expected income changes, needs, 

failure to obtain the proper income at old age).
2. Transfer of inheritance (this development is advisable in the “early period of life”, 

“for contingencies”, but “the amount of these savings should probably seek a reduction 
with each generation” in a stationary society).

According to the life-cycle hypothesis of F. Modigliani, the main motive for long-
term savings appears to be the desire to maintain a decent standard of living through-
out lifetime. Taking into account the significant fluctuations in income during the life 
– people at a young age will lend, middle-aged people will save, and the elderly will 
spend what was previously accumulated [Japelli, Modigliani 2005, pp. 141 – 142]. 
So it is clearly assumed that overspending should be avoided now in order to have 
the same wealth level at old age.

G. Katona divided savings based on the purpose for which they are made. He called 
long-term savings for the purpose of insurance a “contract” because a person is forced 
to do it regularly for a long time regardless of future changes in circumstances [Earl, 
Kemp 1999, p. 350]. Considering the psychological factor of savings, Katona noted 
that the optimistic expectations for revenues lead to a reduction in savings; and the ex-
pected reduction of income causes an increase in the volume of savings, regardless 
of previous income changes.

At the same time, it is believed that people are naturally not inclined to save. They 
acquired this quality through the experiences of many generations, which constant-
ly showed the utility of foresight [Кашин 2001, p. 14]. Numerous empirical studies 
of saving behaviour were conducted by specialists in the field of economic psychology. 
In his studies K. Warneryd [1999] investigated psychological factors that influence 
saving behaviour, such as time preference, risk aversion, attitudes, orientation towards 
the future, and self-control. The research by R. Easterlin [2000, pp. 31 – 62] shows 
the importance of comparison with the reference group for predicting savings behav-
iour. P. Lunt and S. Livingstone tried to identify the economic, demographic and psy-
chological characteristics of people who are inclined or not inclined to make savings 
[Lunt, Livingstone 1992]. The authors found that economic variables have a high pre-
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dictive power in relation to the total amount of savings, while psychological variables 
predict well which part of their income, and how regularly, people will save.

Table 1. Research studies of household saving rate in Eastern European countries 

Countries Author Title Conclusion

East Europe
and Former 

Soviet countries

M. Chawla,
G. Betcherman,

A. Banerji
[2007]

From Red to Gray: 
The „third Transition” 
of Aging Populations 
in Eastern Europe and 

the Former Soviet Union

Household savings respond to factors 
such as aging, income, growth and 
foreign saving in broadly the same 
way that they do in other countries.

Bulgaria, 
Hungary

and Poland

C. Denizer,
H. Wolf,

Y. Ying [2000]

Household Savings 
in the Transition

Disproved precautionary savings 
motive in saving.

Hungary
A. Horváthné

Kökény,
Z. Széles [2014]

What Influences the Savings 
Decisions of the Hungarian 

Population

Revealed the high positive correlation 
between household saving rate and 

confidence to the State.

Poland,
Hungary,

Czech Republic, 
Slovak

A. Andrejovska,
J. Buleca
[2016]

Regression Analysis 
of Factors Influencing 

Volume of Households’ 
Savings in the V4 Countries

Revealed the high positive correlation 
between GDP, unemployment rate, 
disposable income and saving rate.

European Union 
countries (with 
distinguished 
Baltic region, 

Romania
and Bulgaria)

S. Rocher,
M. H. Stierle

[2015]

Household saving rates 
in the EU: Why do they 

differ so much? European 
Economy

Presented the factors of differences 
in saving rate in EU countries: income 

and wealth, demography, economic 
uncertainty, fiscal policy, financial 

market sophistication and the degree 
of international financial integration.

Poland A. M. Kłopocka
[2016]

Does Consumer Confidence 
Forecast Household Saving 
and Borrowing Behaviour? 

Evidence for Poland

Unemployment level expectations 
is proved to be the best predictor 

of changes in household saving and 
borrowing rates.

Poland
A. Kolasa,
B. Liberda

[2015]

Determinants of Saving 
in Poland: Are They 
Different from Those 

in Other OECD Countries?

Household saving is more sensitive to 
changes in government and corporate 

saving than in OECD countries.

Poland

A. Kłopocka,
T. Kopczynski,

G. Lenicka-Bajer
[2014]

Financial situation and 
attitudes towards saving 

in Polish society: evidence 
from micro data

The decreasing expectations lead 
to the slope of the overall saving 
motivation. Moreover pessimists 

seem to reveal the lowest inclination 
to deliberate saving. The level 

of optimism is positively associated 
with both the share of savers and 
the level of accumulated savings.

Only research studies which were published in European (English language) journals were included.
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P. Webley identified the list of psychological factors of savings and described a num-
ber of variables: the perceived degree of control costs, the propensity to save, the time 
horizon of planning, the use of methods to control costs, social comparison, assessment 
of the current economic situation and future perspectives, attitudes to saving [Webley, 
Burlando, Viner 2000, pp. 497 – 501]. As a result of his research P. Webley marks 
the best predictors of saving and psychological variables: time horizon, planning, con-
trol (management), as well as the overall credibility of the government, income, age 
and perceived financial status compared with the reference group.

The feature of household saving behaviour in the Eastern European counties that is 
often highlighted is tied to a complicated mechanism of socio-economic transforma-
tion. If Western Europe had hundreds of years of saving tradition and tested theories, 
then in Eastern European countries the question of household saving behaviour and 
its relation with consumer confidence would look differently. Therefore, in Table 1, 
the latest European studies were collected that investigate household saving behaviour 
(and in some cases the level of consumer confidence).

Many empiricаl studies have estimated the impact of theoreticаl saving determinants 
on household saving in the European Union, only a very limited number of studies 
anаlysed household saving behaviour in the Eastern European countries. Moreover, 
previous studies have shown that empirical results are lаrgely dependent on the country 
sample indicаting that household saving behaviour may be different across countries. 
Only Aneta Maria Kłopocka showed a connection between household saving rate and 
consumer confidence index in Poland with the help of multiple linear regression analy-
sis. The author believes that there is little research that compares the changes in house-
hold saving rate during the crisis of 2008-2009, and its connection with consumer 
confidence specifically in Eastern European countries. 

3. Determinants of household saving in Eastern European countries

Most studies investigate long term saving at the macroeconomic level and focus on 
total private saving. Only a few studies distinguish between economic and behavioural 
factors of household saving, even though the theoretical models of saving behaviour 
are very different for households as they have their own awareness. Moreover, previ-
ous studies have shown that empirical results are largely dependent on the country 
sample indicating that household saving behaviour may be different across countries 
[e.g. Schmidt-Hebbel, Servén 1997].

Economic development of Western European countries gives reason to believe that, 
besides income, a number of other factors have influence on the level of saving. Thus, 
their combined influence can appear more substantial than the influence of the change 
in value of income and result in an “anomalous” (from the classic approaches point 
of view) situation, when high profits are combined with a lower saving quota (“wealth ef-
fect”), and vice versa. Some research showed that generous pension system, almost com-
plete coverage of the public health- and long-term care insurance system in developed 
countries make precautionary saving less necessary [Van Ooijen, Alessie, Kalwij 2015, 
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p. 353].. Some forms of this anomalous effect have been observed in Bulgaria and Roma-
nia and were explained by the remittances [Rocher, Stierle 2015, p. 13]. For the countries 
of Eastern Europe, the reasons related to creating forced saving include: disparity of sug-
gestions of benefits in an economy demanded from them, lagging of human necessity 
from the possibility of demand, difficulty in legalization of shadow income.

It should be emphasized that society’s perceptions of long-term savings differ across 
countries, as not only the necessity of providing for the future has an influence, but also 
an institutional environment. The latter one represents a set of institutions and mecha-
nisms that ensure compliance, which either promotes or inhibits the processes of saving 
For instance, the quality of pension security, the availability and value of social services 
(education and healthcare), direct or indirect taxation, remittances, income from unde-
clared work [Rocher, Stierle 2015, p. 9]. 

In order to analyze the household saving behaviour and household expectation of posi-
tive or negative future financial situation, four indicators were used. The first one, Gross 
domestic product (GDP) per capita, will characterize the general economic conditions 
in the country (background for savings motivation). The second one, consumer confidence 
index allows to analyse how people interpret economic situation. The third are household 
saving rates (HSR), which characterize saving opportunities of households in economy. 
And the last one, life insurance premium shows if the savings are steered in the direction 
of e.g. long term investments(as there could be different types of financial investments).

Gross domestic product per capita – characterizes the general level of welfare 
of the country (Table 2). It is important to include the annual GDP growth per capita 
because it reflects economic conditions in the country, where the individuals make 
decisions on long term investments. On the other hand, unfavorable general economic 
environment could be the reason for the change in the dynamics of saving behaviour.

Table 2. Gross domestic product growth per capita, (annual %)

Year
GDP per capita

Poland Bulgaria Slovak 
Republic Slovenia Hungary Ukraina Russian 

Federation
2008 3,9 6,3 5,5 3,1 1,1 2,8 5,2
2009 2,5 - 3,6 -5,6 -8,6 -6,4 -14,4 -7,8
2010 3,9 0,7 4,9 0,7 0,9 4,6 4,4
2011 4,9 2,2 2,7 0,4 2,0 5,5 4,1
2012 1,5 0,8 1,3 -2,9 -1,1 0,4 3,3
2013 1,3 1,8 1,3 -1,1 2,1 0,2 1,0
2014 3,3 2,1 2,4 2,9 3,9 -1,1 -1,0
2015 3,6 3,6 3,4 2,7 3,1 -9,5 -3,9

Source: based on World Bank Gross domestic product per capita growth, http://data.worldbank.org,
(access: 12th December 2016).
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Consumer confidence index shows us an individual perception of uncertainty, which 
measures the level of optimism and pessimism that individuals have about the per-
formance of the economic conditions and events, whether real or perceived. When 
consumers are confident, the economy surges, and when consumers are timid, they pull 
the economy down with them [Furher 1993, p. 34]. Firstly, social perception of eco-
nomic situation in selected countries is described, which could be shown by the Gfk 
CCI (Table 3). The approach to calculating the index is different for every country 
(added as reference).

Table 3. Consumer Confidence Index for selected countries

Year
CCI

Poland Bulgaria Slovak 
Republic Slovenia Hungary Ukraine Russian 

Federation
2008 -5 -35,8 -4 -19 -50 99,8 -3
2009 -25 -53,3 -40 -38 -80 48,2 -37
2010 -17 -55,8 -30 -25 -50 70,2 -17
2011 -28 - 37,2 -22 -27 -35 80,3 -12
2012 -25 - 43,2 -37 -24 -52 78,8 -6
2013 -32 -41,7 -35 -35 -48 85,8 -8
2014 -23 -38,5 -16 -33 -25 80,5 -11
2015 -14 -33 -7 -15 45 50,1 -22

Source: own elaboration based on the Trading Economics “Consumer Confi dence Index,”
http://www.tradingeconomics.com, (access: 10th December 2016).

Household saving rate - the main indicator that characterises saving opportunities 
of households in economy. It is one of the key parameters of the country’s econo-
mic development. Together with customer confidence HSR is used to forecast changes 
of household saving behaviour in perspective.

Indicator of life insurance premiums with saving nature is associated with indivi-
dual’s decision about long-term investment of savings. Life insurance policies is one 
of the ways of saving, and it shows us the preference of society in the long term and 
visualize the relations between their opportunities in saving (HSR) and investment for 
future. For some time already, the currency substitution has been advanced in econo-
mies of the former soviet countries, with the US dollars being the currency of choice for 
saving [Conway 2001, p. 181]. The highest popularity today among the possible forms 
of savings is in the investment in real estate [Andrejovska, Bulecka 2016, p. 217].

CCI, HSR, GDP growth per capita and life insurance premium indicators were inve-
stigated by author in selected countries: Bulgaria, Ukraine, Hungary, Poland, Slovakia, 
Slovenia and Russia. These countries were chosen because they had similar conditions 
of market development, but nowadays these countries have different economies and 
the level of welfare, that influence households.
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4. Analysis of household saving rate (including life insurance premiums)
and consumer confidence index in selected Eastern European countries

Bulgaria (Figure 1): growth of the household saving rates in 2009 occurred during 
worsening of CCI and decline in the GDP growth (Table 2). The consumer confidence 
index was strongly in the negative position, especially at the time of crisis in 2008-
2010 (CCI - 55,8), as household saving rates in this period also changed from -3,0 to 
-4,7. Nevertheless, the volume of the life insurance premiums started to rise in 2009 
as well as growth of the GDP per capita (Table 2). We can suggest that the demand on 
life insurance in Bulgaria is related with perception of economic uncertainty and finan-
cial situation of the individuals: an increase of financial welfare among the population 
of Bulgaria and a decrease in uncertainty are among those factors influencing the in-
crease of the life insurance premium described [Животозастрахователните 2016].

Figure 1. Dynamics of household saving behaviour determinants in Bulgaria2

Source: based on periodical reports from Комисия за финансов надзор. Статистика за 
животозастрахователния за 2008-2014 г., http://www.fsc.bg/bg/pazari/ zastrahovatelen-pazar/
statistika/zhivotozastrahovane/2008/; Trading Economics “Consumer Confidence Index”, 
http://www.tradingeconomics. com/; OECD Data “Household saving rates”, https://data.oecd.
org/hha/household-savings.htm, (access: 10th December 2016).

Poland (Figure 2): there was no evidence recession in Poland at the crisis 2008-2009, 
but the GDP growth per capita had changed from 3.9 % to 2.5 %. This also had an in-

2 In Bulgaria, the consumer survey is carried out 4 times a year on a rotational principle and covers around 
1200 people from urban and rural areas. The questionnaire includes 15 questions relating to the financial 
situation of household, general economic situation in the country, consumer prices, unemployment, major 
purchases, household savings, financial situation of household, buying a car, buying or building a home 
and purchases for home improvements. The consumer confidence indicator uses a scale of -100 to +100, 
http://www.tradingeconomics.com/bulgaria/consumer-confidence, (access: 8th December 2016).
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fluence on increasing the household saving rate. It is supported by Kos’ny’s research 
stating that among Polish households, savings increase in periods of slower economic 
growth and decrease in fast growth periods because of precautionary motives [Kos’ny, 
Piotrowska 2013]. Analyzing the connection between CCI and saving behaviour in Po-
land, it has to be admitted that the household saving has a positive correlation with 
expected unemployment indicator [Klopocka 2016].

This led to a decline in the amount of insurance premiums. It is worth paying atten-
tion to the fact that from 2011 until 2012 the economic conditions deteriorated (de-
crease of the GDP per capita growth from 4.9 % to 1.5 %) but that was not reflected 
in the household saving rate and did not affect the general consumer expectations. As 
seen in Figure 2, premiums for life insurance decreased from 2012 contrary to all other 
indicators. In author’s opinion, this indicates that demand for life insurance has a weak 
link with the general economic situation in Poland. During a stable growth there are 
other impact factors which require further study. 

Figure 2. Dynamics of household saving behaviour determinants in Poland

Source: based on the periodical report from http://www.knf.gov.pl; Trading Economics, op. cit.; OECD 
Data, op. cit., (access: 10th December 2016).

Ukraine (Figure 3): the crisis of 2009 shows the connection between pessimistic so-
cial perception of economic uncertainty (CCI), decrease in household saving rates and 
life insurance premium. In the indicator of life insurance premium, we save the original 
currency of premium because in countries such as Ukraine or Russia, the sharp change 
in exchange rates cause a significant difference in value, which could even involve op-
posite behavioural trends. The Ukrainian hruvnia devaluated from 8 UAH for 1 USD 
in 2013 to 27 UAH for 1 USD in 2016. First of all, we are interested in the direction 
of trend demand on life saving insurance which would be better shown through na-
tional currency (in national currency there would be an opposite trend in comparison 
with the US dollar). However, in the following years the situation is reversed: instead 
of decreasing household saving rates from 2010 to 2014, the demand for life insurance 
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significantly rose in this period from 754.8 million UAH in 2010 to 2337.4 million 
UAH in 2014. Consumer Confidence Index also increased. It can be suggested that 
expectation of higher and stable income encourages to save and invest in long term 
financial instruments. It also could mean that household saving rates do represent real 
financial situation of individuals in Ukraine as GDP growth per capita decreased sig-
nificantly starting from 2012.

Figure 3. Dynamics of household saving behaviour determinants in Ukraine3

Source: based on periodical reports from Національна комісія, що здійснює державне регулювання 
у сфері ринків фінансових послуг “Інформація про стан страхового ринку 2008-2014”, www. nfp.gov.
ua/content/informaciya-pro-stan-i-rozvitok.html; Trading Economics, op.cit.; Макроекономічні показники 
України, www.bank.gov.ua/files/1-Macroeconomic_indicators.xls, (access: 10th December 2016).

Hungary (Figure 4): individual perception to uncertainty in 2009 showed us a higher 
level of pessimistic expectation as GDP decreased by 6.4 %. Demand for life insurance 
also diminished, and household saving rates confirm that the saving motivation among 
Hungarians strongly increased. It means that individuals decided to increase savings 
because of negative expectations. Mody and al. argue that two-fifths of the sharp in-
crease in household saving rates between 2007 and 2009 was caused by labour and 
GDP uncertainty (by the precautionary savings motive) [Mody, Ohnnsorge, Sandri 
2012]. Household saving rate’s trend changed from 2009 to 2011 twice, but it was not 
connected with consumer confidence or general economic situation. Life premiums 
growth turned negative in 2011 basically due to the declining trend of non-unit-linked 

3 Current consumer confidence indicator (BWUK) is based on the results of the household survey car-
ried out with the use of the consumer tendency test. The indicator is the arithmetic mean of the evalua-
tions of the previous and predicted (over the following 12 months) changes concerning the household’s 
financial condition as well as the general economic situation of the country and major purchases currently 
made. The BWUK may range from –100 to +100, http://www.tradingeconomics.com/poland/consumer-
confidence, (access: 11th December 2016).
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premiums [OECD 2013, 19]. The research made by A. Andejevska, shows a positive 
correlation between GDP per capita (decrease -1.1%), HSR and social perception under 
the crisis period in Hungary [Andrejevska, Bulecka 2016, p. 221].

Figure 4. Dynamics of household saving behaviour determinants in Hungary4

Source: based on periodical reports from Market report. Hungarian Insurance Company Year book,
http://www.mabisz.hu/en/market-reports.html; Trading Economics op.cit.; OECD Data, op.cit., (access: 
10th December 2016).

Russia (Figure 5): In 2009, CCI decreased, household saving rates increased, which 
confirmed that individuals in Russia have increased their savings to build up a reserve 
against unforeseen contingencies and decreased demand for life insurance (which 
means that they expected to use their savings in a short time). But under the expecta-
tion of higher income and optimistic perception of the financial situation from 2010 
to 2012, saving behaviour was characterized by a rising demand for life insurance and 
decrease in household saving rates. 

In terms of the retrospective it could be seen that motivation for savings in Russian 
society had different reasons. For example, J. Pickersgill in the year 1980, made con-
clusions about the influence of human expectations on saving behaviour [Pickersgill 
1980, p. 632]. According to his studies, Soviet households spent nearly all of their in-
creasing real income on consumer goods and services prior to 1965, but saved approxi-
mately 10% of their increasing incomes after that year, which coincides with the de-
mise of Khrushchev and the announcement of the economic reforms.
4 In Ukraine, the Gfk CCI survey is made by phone and covers over 1,000 individuals. The ques-
tions focus on current economic and financial situation, savings intention as well as on expected de-
velopment regarding: consumer price indexes, general and personal financial situation and ma-
jor purchases of domestic appliances. The share of negative answers is deducted from the share 
of positive answers and 100 is added to the difference. The Index values range from 0 to 200,
http://www.tradingeconomics.com/ukraine/consumer-confidence, (access: 11th December 2016).
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Figure 5. Dynamics of household saving behaviour determinants in Russia5

Source: Ассоциация страховщиков жизни. Годовой отчет. 2008-2014, http://aszh.ru/about/annual-re-
port/; Trading Economics, op.cit.; OECD Data, op.cit., (access: 10th December 2016).

Figure 6. Dynamics of household saving behaviour determinants in Slovenia6

Source: based on the periodical report from http://ec.europa.eu/eurostat, http://www.zav-zdruzenje.si, 
Trading Economics, op.cit., (access: 10th December 2016).

5 The consumer confidence index is calculated from responses given to questions concerning the actual and 
the expected financial position of households, the actual and the expected economic situation of the country, 
and the purchase of higher value consumer durables. The consumer confidence indicator uses a scale of -100 
to +100, http://www.tradingeconomics.com/hungary/consumer-confidence, (access: 11th December 2016). 
6 In Russia, the Overall Consumer Confidence Index is based on a survey of 5,000 people aged 16+ living 
in all regions of the country. The index is an arithmetical average of 5 indices: the change in the respon-
dent’s personal financial situation over the last 12 months and next 12 months, the change in the country’s 
economic situation over the last year and in the next 12 months, and the current climate for durable goods 
purchase. The index shows the difference between the percentage share of persons that are optimistic 
and the percentage of persons that are pessimistic. It takes a value between -100 (situation described as 
poor and expected to become worse) and 100 (expects the situation to improve); 0 indicates neutrality,
http://www.tradingeconomics.com/russia/consumer-confidence, (access: 11th December 2016). 
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Slovenia (Figure 6): negative expectations of the population and the decline by 8.6 % 
of GDP in 2009 almost did not change the demand for the long-term insurance and 
household saving rate. Until 2012, the nature of consumer confidence did not affect 
the level of savings. It is believed that the main deterrent of life insurance saving was 
the objective factor of deteriorating economic situation in Slovenia because there was 
a significant decline in GDP per capita (decrease of 2.9 % in 2012). It can be concluded 
that life insurance saving is not dependent on saving possibilities or consumer confi-
dence of the population as a whole. It also shows that in 2013 91.2 % of population 
in Slovenia had long-term deposits, however only 15 % had voluntary life insurance 
[The Eurosystem... 2013].

Figure 7. Dynamics of household saving behaviour determinants in Slovak Republic 7

Source: based on the periodical report from: https://www.sav.sk, http://www.mcser.org; Trading Econom-
ics “Consumer Confidence Index”, http://www.tradingeconomics.com; OECD Data “Household saving 
rates”, https://data.oecd.org/ hha/household-savings.htm, (access: 10th December 2016).

Slovak Republic (Figure 7): economic crisis of 2008-2009 showed a decrease in GDP 
per capita of 5.6 %, a deterioration of consumer expectations of the population, and 
a saving rate increase, which affected the decrease of life insurance premiums. In Slo-
vak Republic there was high level of unemployment observed after 2008, which was 
the main factor of decrease in the CCI. 

However, from 2009 until 2013 the volume of life insurance premium was increasing, 
to the same extent as the saving rate was decreasing. The highest level of life insurance 
premium was in 2013, due to the financial stability in the country (Table 2) and high 
sales of the unit linked insurance. In author’s opinion, individuals’ behaviour regarding 
investing in long-term life insurance in Slovak Republic does not have a strong connec-
tion with specified indicators.
7 In Slovenia, the consumer confidence indicator is the average of balances from answers to questions 
about the expected household financial situation, the expected general economic situation in the country, 
about expected unemployment, and the question about savings over the next 12 months. The consumer 
confidence indicator uses a scale of -100 to +100, http://www.tradingeconomics.com/slovenia/consumer-
confidence, (access: 11th December 2016). 
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However, it seems logical that the shock of 2008-2009 caused by changes at the coun-
try level, primarily affected precautionary savings motives, as people had to adjust their 
saving behaviour due to uncertainty about future unemployment, income fluctuations 
and the duration of that shock.

Among other factors which should be considered is saving mentality. Saving mental-
ity has an important influence on the saving behaviour Garon Shaldon [2012], O. Rath-
kolb and O. Binder [2014, p. 80]. In the economically developed countries the popu-
lation’s savings are characterized by a high degree of self-conditioning. This means 
that provided all other conditions are equal, individuals will continue saving, as this 
process becomes a habit. Savings habits contribute to saving, can be acquired over time 
in targeted interventions, and ease feelings of financial strain [Loibl, Kraybill, DeMay 
2011, p. 590]. It is necessary to note that relative stability of the economy of the USSR 
(disregarding all its defects, inherent in the socialist government methods) motivated 
humans to the active consumption of insurance services. 

In 1990, the structure of insurance payments to a state insurance company of the USSR 
accounted for 37.1% from a national economy, and 62,9 % from the population; as part 
of the receivables from population, 90 % included payments on the long-term life-
insurance contracts [Гуревич 2007, p. 14]. In the Ukrainian SSR, 71 % of active popu-
lation had such agreements that gave an opportunity to the Republic to accumulate 
and use large amounts for investing and other necessities. Generations of people who, 
in 1998, bore considerable losses as a result of financial crisis in the countries of East-
ern Europe, have a limited trust in the long-term saving.

One more hypothesis that confirms specifics of saving behaviour: a household headed 
by individuals with above average education, by individuals who are self-employed, or 
by individuals employed in the private sector are likely to be net winners compared to 
households headed by individuals who are older, less educated, or working in the con-
tracting public sector [Denizer, Holger 2000]. Literature marks the relationship be-
tween financial behaviour in long-term savings and financial education: certain finan-
cial education programmes are associated with a positive behaviour change in savings. 
For instance, J. van Rooij, A. Lusardi, and R. Alessie find that, in the Netherlands, 
an increase in financial literacy from the 25th to the 75th percentile is associated with 
a 17-30 percentage point higher probability of stock market participation and retire-
ment planning [Rooij, Lusardi, Alessie 2011, p. 20].

5. Role of labour migrants remittances as a source of saving

It is important to see that, labour migration, which is the source of substantial sav-
ings, is widespread in the Eastern European countries. These financial resources are 
not represented to fully in the official statistics of countries. Therefore, the information 
about real financial possibilities of the population is distorted. National accounts may 
not adequately grasp the amount of remittances received by households, and the size 
of unrecorded informal flows is overestimated. Following C. Freund and N. Spatafora, 
the informal remittances amount to about 35-75 percent of official remittances to devel-
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oping countries [Freund, Spatafora 2005, p. 1]. Consequently, actual disposable income 
may be higher than national accounts indicate. Assuming that national account figures 
on consumption expenditure are more accurate, this may result in lower readings of of-
ficial saving rates in countries where net received remittances are large. To the extent 
that consumption expenditure is underestimated as well, the effect on the saving rate 
may be reduced out as both the numerator and denominator are impacted [Rocher, Sti-
erle 2015]. According to estimates, the average annual saving of households in Ukraine 
is about 447 USD (common value of annual household savings – 6 billion USD) and 
in families with labour migrants the average annual savings consists of 960 USD. In-
terestingly, 50 % of labour migrants who left Ukraine indicate the long-term savings to 
be the primary purpose of earnings and emigration [OECD 2016, p. 56]. 

6. Summary

Household savings behaviour is not static and changes along with the complexity 
of economic relations, and increase of uncertainty. The research has confirmed that 
there is no universal model to explain saving behaviour because within each country 
the reaction and perception of financial crisis is influenced in different ways. Observa-
tions show that all selected countries had similar trend of consumer confidence dur-
ing a period of crisis: reacting to the crisis, CCI decreased in 2008 and rose in 2009. 
In Bulgaria, there was a significant decline of CCI in 2008 and in 2009. In 2008 HSR 
increased in Bulgaria (three times), in Hungary ( two times), and in Ukraine and Slovak 
Republic. This supports the idea that during recession times, the household behaviour 
changes to higher savings [Niculescu-Aron, Mihaescu 2014, p. 112]. In Poland and 
Slovenia the HSR decreased in 2008, meaning that the populations’ savings decreased 
even though the general expectations of the population were pessimistic. In the selected 
countries life insurance premiums also decreased. It can be deduced that the main mod-
el of behaviour at the beginning of the crisis in Poland and Slovakia was consumption. 
But we have to admit that Poland was the only country with positive GDP growth per 
capita in 2008. 

In 2009, CCI increased in all selected countries (except for Bulgaria). But there was 
a considerable change in saving rates: in Slovenia, Hungary and Bulgaria HSR de-
creased, but in Poland, Ukraine, Russia and Slovak Republic HSR began to increase. 
Here it’s important to note that in 2009 GDP has a positive growth in all selected coun-
tries, except Poland. The difference in saving behaviour in Poland in 2008 – 2009 could 
be explained by the latest influence of the crisis. 

Households in selected Eastern European countries are more inclined to save dur-
ing a period of high uncertainty. But during a period of economic growth there is no 
common trend between household savings and consumer confidence. Each country 
is characterized by a different connection between HSR and CCI: the improvement 
of the economic situation (increase in GDP) and the consumer confidence index was 
not accompanied by the HSR (for example in Bulgaria and Hungary in 2010). 
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An important issue in assessing the saving behaviour in Eastern European countries 
are the financial resources of migrant workers that are not fully represented in the of-
ficial statistics of the countries. In some countries (such as Bulgaria and Ukraine) this 
caused the HSR to inaccurately represent the real situation in the relation between hu-
man consumption and income.
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Stopa oszczędności gospodarstw domowych
z uwzględnieniem składki na ubezpieczenie na życie

i indeks zaufania klientów w wybranych krajach
Europy Wschodniej

Streszczenie. Głównym celem artykułu jest analiza porównawcza powiązania stopy 
oszczędności gospodarstw domowych z poziomem zaufania konsumentów w wybra-
nych krajach Europy Wschodniej w latach 2008-2014. Wartość składki ubezpieczenio-
wej na życie została włączona do analizy jako wskaźnik długoterminowego charakteru 
oszczędności gospodarstw domowych. Dla określenia ogólnych gospodarczych wa-
runków w wybranych krajach, wykorzystano wskaźnik wzrostu produktu krajowego 
brutto per capita. Wyniki badania wykazały zróżnicowany wpływ zaufania konsumen-
tów na stopę oszczędności gospodarstw domowych w 2008 roku w wybranych krajach. 
W niektórych krajach (takich jak Polska i Bułgaria) odnotowano szczególne trendy, 
które były spowodowane działaniem kryzysu i wpływem przekazów pieniężnych.

Słowa kluczowe: stopa oszczędności gospodarstw domowych, zaufanie konsumentów, 
składki na ubezpieczenie na życie, niepewność, kraje Europy Wschodniej.
Kody JEL: D14, E21, G22.

Household saving rate...



34

Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection No. 22 (3/2016)

Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych nr 22 (3/2016): 34-48
Journal of Insurance, Financial Markets and Consumer Protection No. 22 (3/2016): 34-48

The directions of the development of supplementary 
pension scheme in Poland
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Abstract. Forecasted significant decrease in replacement rates from the base part 
of the pension scheme as well as increase in the size of a pension gap connected with 
it [cf. e.g. EUC 2012; OECD 2014] result in the issue of the need to revise the existing 
rules for functioning of the pension scheme in Poland being raised more and more often 
[e.g. TEP 2014; Kawalec 2015]. What’s important, the inability to offer sufficiently 
generous pensions from the base scheme – even in the case of considerable modifica-
tions in it – causes that building up savings voluntarily under an supplementary pension 
scheme is acquiring considerable significance [Rutecka 2014b, p. 44].
The carried out analysis of functioning of the 3rd pillar of the pension scheme showed 
that the scale of voluntary retirement savings is extremely unsatisfactory. Moreover, 
on average only one out of every twenty two working person saves for retirement, and 
the average value of money saved in this manner does not ensure that the level of future 
old-age pensions will not decrease. Hence, in the author’s opinion, it is necessary to 
introduce significant changes in the functioning of the 3rd pillar of the pension scheme 
in Poland. These changes should aim at building a complex supplementary pension 
scheme. The actions to be taken should cover three areas, i.e. changing the rules for 
functioning of the supplementary pension scheme (3rd pillar) in the accumulation phase, 
formulating the rules for functioning of the supplementary pension scheme in the de-
cumulation phase, and conducting an educational campaign in respect of the society’s 
pension awareness. Only simultaneously taken steps within each of these areas will 
ensure that the supplementary pension scheme in Poland will come up to expectations 
demanded from it.
In the context of deliberations on construction of a complex supplementary pension 
scheme, it should be also noted that the issues of functioning of it are not only limited 
to stimulating citizens’ individual retirement savings and the use of them in the future, 
but also touch upon arguments of building up long-term national savings. It is true that 
a well-designed supplementary pension scheme while affecting increase in the rate 
of national savings can contribute to long-term economic growth (Kawalec 2015, p. 5). 
For example, the “Plan for Responsible Development” – a governmental programme 
announced at the beginning of 2016, is an expression of such understanding of savings 
1 Contact with author: Tomasz Jedynak, Department of Risk Management and Insurance, Cracow Univer-
sity of Economics, Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, e-mail: tomasz.jedynak@uek.krakow.pl.
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Finance at Cracow University of Eco-
nomics, within the framework of the subsidy for the young researchers.
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built up in the 3rd pillar. In this programme the significance of supplementary retirement 
savings in building better quality of life of the Poles and in generating capital necessary 
for the development of the whole economy is emphasised [Plan... 2016]. 
Lastly, it is also worth noting that the research carried out may be a valuable basis for 
further, detailed analyses including the issues raised. Particularly interesting is the is-
sue of an analysis of the impact of different third-pillar solutions on public finance 
and economic growth, and also their impact on citizens’ subjective tendency to save. 
Analysing pension awareness of different age groups of Poles within the space of sub-
sequent years and answering the question whether or not educational operations carried 
out so far bring about expected effects also seem interesting.

Keywords: pension, pension savings, retirement, supplementary pension schemes, In-
dividual Pension Account (IKE), Individual Pension Security Account (IKZE), Em-
ployee Pension Scheme (PPE).

JEL Codes: H55, J32, G20.

1. Introduction

Decrease in the relative amount of old-age pensions ensured by public (base) pen-
sion schemes which can currently be observed causes that different forms of volun-
tary pension security which function in the form of supplementary pension schemes 
initiated and promoted by the state are acquiring significance. In Poland, under 
the pension scheme reform from 1999, and its revisions implemented in 2004 and 
2012, solutions aimed at encouraging citizens to build up additional retirement sav-
ings were introduced. In the light of pessimistic forecasts about an estimated amount 
of pensions from the base part of the pension scheme [EUC 2012; OECD 2014], 
it seems that using additional retirement-saving instruments in Poland is currently 
a crucial issue. Hence, the study raises the research problem which includes the devel-
opment of a supplementary pension scheme in Poland. The main purpose of the study 
is to justify the need for introduction of modifications in the functioning of third-pillar 
instruments, and also to indicate potential directions of these changes. To accomplish 
the so defined principal purpose, the following specific objectives were formulated: 
1) identification of the role of supplementary pension schemes in the general concept 
of functioning of pension schemes; 2) description of the 3rd pillar of pension scheme 
in Poland and diagnosis of the current state of use of additional retirement-saving instru-
ments available within it; 3) indication of the desired directions of changes in the func-
tioning of third-pillar instruments.

2. Base and supplementary pension schemes

From the macro-economic perspective, a pension scheme is a tool for division of GDP 
between working and non-working generations [Góra 2003, p. 62]. From the point 
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of view of an individual, a pension scheme is treated as a tool of levelling (smoothen-
ing) the level of consumption throughout a lifetime [Barr and Diamond 2014, p. 32]. 
The principal objective of functioning of pension schemes is to ensure its participants 
income during the period after they ended their professional activities2. The most com-
mon form of implementation of this objective are base pension schemes organised and 
initiated by the state. 

However, socio-economic changes that have been occurring over the last decades, 
in particular the process of aging of societies, cause that the solutions used to date under 
base schemes are more and more often unable to ensure their participants the expected 
(desired) replacement rate. For the above reason, solutions aimed at increasing 
the amount of future old-age pensions are implemented in many countries. These so-
lutions include structural and parametric reforms of base pension schemes as well as 
initiation and promotion of supplementary pension schemes. It is assumed as a rule 
in reformed pension schemes that old-age pensions financed from the base part are 
aimed at satisfying citizens’ basic needs, and their amount is to ensure certain specified 
standard of living, which in general is lower than the desired one. On the other hand, 
increase in the level of retired people income is treated as the reason for the functioning 
of supplementary pension schemes [Rutecka 2014b, pp. 44-45; Szczepański 2014a].

Generally, the lower the pension level of satisfaction of needs ensured by the base 
pension scheme, the bigger field for the functioning of supplementary pension schemes. 
In other words, small amounts of old-age pensions received under base schemes foster 
the development of additional forms of pension security. As a result of a comparative 
analysis of the replacement rates from base pension schemes and the level of partici-
pation in additional pension schemes in OECD countries, it can, however, be stated 
that the degree of participation in the latter ones is dependent both on the replacement 
rate from a base scheme, and on the level of income of citizens of a given country 
[OECD 2013, p. 189; Rutecka 2014a, pp. 262-263]. Furthermore, the state of develop-
ment of supplementary pension schemes can also depend on such factors as: the level 
of the pension awareness, the degree of development of financial markets, the state and 
employers’ involvement in organisation of voluntary-saving programmes, the system 
of reliefs and incentives dedicated to voluntary saving for old age [Rutecka 2014a, 
p. 262].

In a model perspective, old-age risk protected by pension schemes is divided into 
two phases: saving (accumulation) phase and consuming (decumulation) phase [Szum-
licz 2004, p. 10]. Well-designed additional pension schemes should take into account 
the existence of both of these phases. During the accumulation phase which begins at 
the moment of starting professional activities, it is necessary to determine attractive 
rules for building up retirement savings (rights). Under the decumulation phase which 
begins at the moment of starting to receive old-age pensions, rules must be determined 
for withdrawing savings built up earlier.

2 Tasks to be coped with under contemporary pension schemes are also the following: aid for the poorest 
members of the society, redistribution of income, and also other economic objectives, such as e.g. stimula-
tion of economic growth [Barr and Diamond 2014, p. 37].
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Instruments of additional saving for retirement available in the accumulation phase 
can function in the compulsory3 or voluntary form. Recently, also solutions based on 
auto-enrolling of the insured for additional programmes have been more and more 
popular. Additional forms of building up retirement savings can be divided into group 
(company) or individual programmes. Group programmes – employees’ pension pro-
grammes are organised by a company and made available for its employees. Usually, 
these are financed with the use of a capital method, however, also solutions based on 
pay-as-you-go financing are also encountered. Programmes of this type can be based 
both on a defined benefit formula, and on a defined contribution formula. Individual 
programmes are not related to the fact of being employed and are available in the form 
of various financial instruments, such as e.g. investment funds, an insurance contract 
with a savings element, bank account, etc. Programmes of this type are usually a fund-
ed programmes and are based on the formula of a defined contribution.

Under the consumption phase, savings built up earlier can be withdrawn as: a lump 
sum, a defined series of instalment withdrawals or an annuity. From the perspective 
of longevity risk management, i.e. the risk that an individual reaches age that exceeds 
the expected one, and therefore the premature depletion of built up savings [Szczepański 
2014b, p. 733], the third from of the above solutions is the most desired one. 

The following are indicated among the desired features of additional pension schemes: 
diversification of available products; simplicity and clarity, effectiveness in terms 
of costs and investments; elasticity related to the labour market; security (of partici-
pants and of the entire scheme); stability of solutions supporting building up long-term 
savings and low cost for public finance [TEP 2014, p. 14]. In the context of analysis 
of the functioning of additional pension schemes, it is also worth noting that they con-
siderably contribute to liberalizing of the entire pension scheme and to adapting more 
to an individual’s preferences that to a greater degree influence the size of allocation 
of his or her income in a life cycle.

3. Supplementary pension scheme in Poland – present situation

The outlined concept of co-existence of a base and additional pension scheme is 
the basis for construction of the reformed pension scheme in Poland. According to it, 
the 1st and the 2nd pillar form the base part of the pension scheme in Poland. Within this 
part function the following accounts: an account of the insured in the Social Insurance 
Institution (SII), a subaccount of the insured in SII and individual accounts of partici-
pants in Open Pension Funds (OPF). The functioning of an additional pension scheme, 
in principle, comes down to third-pillar instruments. At first, this pillar included only 
collective forms of saving organised by employers – Employees’ Pension Programmes 
(EPP). However, after five years of implementation of the reform, it turned out that 
the proposed solutions are not as popular as expected. For this reason, the rules for 

3 It is compulsory to participate in additional pension schemes when given social and/or professional 
groups are included in supplementary pension schemes related to base pension programmes. Programmes 
of this type most often take a form of company (employees’) programmes organised by employers.
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functioning of EPP were changed in 2004 and an individual form of saving for retire-
ment was introduced – Individual Pension Accounts (IPAs). 

Table 1. Selected rules for functioning of third-pillar instruments

Specification
EPP

IPA IPSA
Basic contribution Additional 

contribution

Tax
Preferences

Payment is the employer’s 
tax deductible expense.
It is not included 
in remuneration being 
the basis for setting social 
insurance contributions. 
It is, however, included 
in a participant’s income 
and encumbered with 
the personal income tax.

It is deduct-
ed from net 
remunera-
tion.

Payments 
subject to 
the per-
sonal 
income 
tax on 
general 
terms.

Payments exempted from 
the personal income tax.

Final withdrawals exempted from the personal income 
tax.

Withdrawals subject to the flat 
personal income tax (10%).

Profits from the investment of accumulated savings are not subject to capital gains tax.
Accumulated savings are inherited and are exempted from the inheritance tax.

Limit
of Payments 
that Entitles 
to Make Use 

of Tax
Preferences

7% of a participant’s 
remuneration

4.5 times average 
forecasted monthly 
remuneration

3 times average 
forecasted monthly 
remuneration

1.2 times 
average 
forecasted 
monthly 
remuneration 

Terms
and

Conditions
for

Withdrawals
with keeping 

Tax
Preferences4

When requested:
after reaching 60 years of age,
after turning 55 years of age and obtaining the right to 
receive a pension.
In the case of turning 70 years of age, if it was not 
requested earlier to withdraw savings.

When requested:
- after reaching 60 
years of age,
- after getting 
pension rights and 
turning 55 years 
of age 
Provided that 
payments are made 
in at least five 
calendar years or at 
least 50% of pay-
ments are made not 
later than five years 
prior to making 
the request.

When 
requested, 
after reaching 
65 years 
of age and 
provided that 
payments 
are made 
in at least 
five calendar 
years. 

Source: own elaboration.

4 Standard terms and conditions for withdrawal are stated ignoring the possibility of earlier withdrawals 
(transfer withdrawal and withdrawals for inheritors).

T. Jedynak
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Detailed rules for the functioning of individual third-pillar instruments are well-dis-
cussed in the literature [e.g. Sułkowska 2014], and also in information studies dedicated 
for the general public [e.g. Rogala 2011; Wykowska 2014]. However, given the purpose 
of this study, it seems legitimate to indicate selected distinctive features of these instru-
ments (Table 1). This will ensure that deliberations on the directions of development 
of a supplementary pension scheme in Poland done further in the study are coherent.

Decrease in the relative amount of old-age pensions from the base scheme which is 
observed in recent years should affect Poles’ tendencies to build up additional savings 
under the 3rd pillar. However, empirical observations indicate that the use of instru-
ments for additional saving for retirement in Poland is minimal. It is estimated that out 
of the whole working population only approx. 5.1% have accounts in IPA, and 3.3% – 
in IPSA [KNF 2015a, p. 25]. On the other hand, only approx. 2.4% of working people 
build up savings under EPP [KNF 2015b, p. 3].

Table 2. Financial institutions offering IPA and IPSA

IPA IPSA Number of entities
with PFSA’s authorisation6

Insurance Companies 12 12 27

Investment Funds 16 15 61

Brokerages 6 6 54

Banks 12 12 377

Voluntary Pension Funds 4 4 9

Total 50 49 –

Source: own elaboration based on [KNF 2016].

Analysis of the market of IPA and IPSA in terms of supply suggests that these prod-
ucts are not attractive from the point of view of financial institutions7. As of 31 Decem-
ber 2015, only 50 financial institutions had in their offer products available in the form 
of IPA, and 49 in the form of IPSA. It implies that only every fourth entity authorised 

5 Only entities supervised by the Polish Financial Supervision Authority are included. The actual number 
of entities is greater which is a result of a single passport rule.
6 The stated number concern banks operating in the form of joint stock companies [spółka akcyjna]. Also 
560 cooperative banks are permitted to carry out operations.
7 Data referred to in this section of the study are based on information published by the Polish Financial 
Supervision Authority which is included in the following studies: [Polish Financial Supervision Authority 
2015a]; [Polish Financial Supervision Authority 2015b] and periodical reporting materials of the Author-
ity (annual bulletins concerning the market of EPP, annual information on the market of IPA and IPSA). 
Furthermore, the information included in a report of Association of Polish Economists (Towarzystwo 
Ekonomistów Polskich) were also used [TEP 2014].

The directions of the development of supplementary pension scheme in Poland
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to have IPA and/or IPSA has them (Table 2). Among the reasons for extremely low 
popularity of IPA and IPSA with financial institutions, the construction of this type 
of products should be acknowledged in the first place. On the one hand, they are com-
plicated and hard to understand for clients (e.g. rules for tax preferences). On the other 
hand, they impose substantial restrictions on financial institutions (e.g. ban on charging 
liquidation fees in the case of transfer of savings to other account after one year, annual 
limits of payments) and involve additional, costly administrative responsibilities.

The most popular form of holding IPA and IPSA are contracts made with insurance 
companies. On the market of individual retirement savings, IPA and IPSA in the form 
of life insurance linked to capital investment funds prevail, both in terms of the number 
of participants, and in terms of the value of assets accumulated (Table 3). Investment 
funds are ranked second in terms of the analysed criteria. On the other hand, products 
offered by entities carrying out broker’s operations, banks and voluntary pension funds 
are clearly less popular. It is worth noting that while a considerable degree of complexi-
ty of products offered by entities carrying out broker’s operations can account for small 
interest in them, relatively small scope of use of savings products included in banks’ 
offer is most likely a result of their low attractiveness.

Table 3. The structure of IPA and IPSA market by forms of conduct 

Form of conduct
of IPA / IPSA

IPA IPSA
number

of participanst
value

of assets
number

of participanst
value

of assets
Insurance Companies 66,7% 36,3% 74,1% 45,3%

Investment Funds 23,9% 30,5% 9,1% 31,4%
Brokerages 2,9% 15,9% 0,7% 4,9%

Banks 6,1% 16,9% 2,3% 5,6%
Voluntary Pension Funds 0,3% 0,4% 13,8% 12,7%

Source: own elaboration based on Polish Financial Supervision Authority data.

In 2015, 858.7 thousand people had IPA (Table 6). It is worth noting that this num-
ber was greater in the past – there were more than 915.5 thousand IPAs held in 2007. 
However, in 2008-2010, more than 100 thousand of such type of accounts were closed 
on the tide of decrease in trust to financial institutions. Important information about 
the market of IPA is also the number of active accounts, i.e. accounts to which a pay-
ment was made in a given calendar year. In 2015, there were 269.5 thousand such 
accounts which means that any payments were made to less than one third of existing 
accounts. At the end of 2015, the number of people having IPSA was 597.6 thousand. 
Taking into account that this instrument has been available since 2012, it should be 
stated that it is a good result which can show both increase in Poles’ pension caution, 
and in the attractiveness of this form of saving. Information about the number of ac-

T. Jedynak
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tive accounts, however, undermine this conclusion. In 2015, this figure was only 142.8 
thousand accounts (approx. 24% of all IPSAs).

The value of assets accumulated on IPAs at the end of December 2015 was PLN 
5,682.7 million (increase by 13% compared to 2014). It implies that on average there 
were PLN 6,618 of savings per each participant of IPA. However, this figure was sig-
nificantly affected by the existence of many inactive accounts with extremely low or 
zero balance. Comparing the value of savings built up on IPAs to the number of active 
accounts allows to state that an average balance of active accounts in 2015 was PLN 
21,084. During an analogous period, the sum of savings built up on IPSAs was PLN 
622 million, an average account balance – PLN 1,041, and an average active account 
balance – PLN 4,355. Both in the case of IPA, and IPSA a growth trend is registered 
in respect of an average value of savings. This situation is mostly explained by the sav-
ers’ age structure – most holders of this type of accounts are in an early or middle phase 
of accumulation of savings for their future pension.

When analysing the market of IPA and IPSA, it is also worth paying attention to the val-
ue of annual payments made to these accounts. In an aggregated perspective, the sum 
of payments made to IPAs and IPSAs was respectively – PLN 946.4 million and PLN 
369 million. Therefore, this is the amount by which the level of long-term national sav-
ings increased in connection with the functioning of individual forms of saving in the 3rd 
pillar. From the perspective of an individual, an average active holder of IPA paid to his 
or her account PLN 3,500, and of IPSA – PLN 2,600. It should be also noted that in spite 
of successive increase in these values in recent years, they only account for 29% (IPA 
and 55% (IPSA) of maximum limits of payments included in tax preferences.

Table 4. The structure of EPP market by forms

Program’s form number
of participants

value
of assets

Group investment employee life insurance agreement 
concluded with an insurance company in the form of a group 
life insurance linked to capital investment funds

31% 27%

Agreement on contributing employee payments to an 
investment fund by the employer 58% 56%

Employee pension fund 12% 17%

Foreign management 0% 0%

Source: own elaboration based on Polish Financial Supervision Authority data.

Similarly to IPA and IPSA, also EPP has not been popular so far. In 2014, 1,110 em-
ployers ran 1,064 employees’ pension programmes (Table 7). The number of EPP as 
well as of employers running them was increasing every year in 2006-2011, but starting 
from 2012 the decrease in both of these two values has been observed. Programmes 
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in the form of agreement on contributing employee payments to an investment fund 
by the employer prevail in the structure of the market of EPP. Programmes in the form 
of group investment employee life insurance agreement concluded with an insurance 
company in the form of a group life insurance linked to capital investment funds are 
ranked second. Employee pension funds are less popular. At the moment, no EPP is 
run in the form of foreign management. When analysing the number of EPPs run, it is 
worth noting that contrary to a common opinion that the terms and conditions as well as 
the costs of running EPPs caused that these programmes are run only by large compa-
nies, the greatest share in the market is registered in the case of programmes with fewer 
than 50 participants (cf. Table 5).

Table 5. The structure of EPP market by number of participants

Number of participants Share in total EPP market
below 50 50,3%
50-100 13,7%
101-200 13,2%
201-300 6,7%

above 300 16,1%

Source: [TEP 2014, p. 26].

During the analysed period, the number of participants of EPPs was increasing year 
by year at average pace of 12,400 people yearly. Currently, more than 381 thousand 
people have savings under EPPs, however, only 84.6% of them are active participants 
(i.e. those in the case of whom any contribution was made last year). Moreover, the par-
ticipation rate in EPPs calculated as the ratio of the number of participants of EPPs for 
whom contributions are made to the total number of those employed with employers 
running EPP is approx. 74%. These data are surprising to the extent that contrary to IPA 
and IPSA, the participation in EPP, in principle, does not involve additional expenses 
incurred by participants8.

As the number of participants grows, also the value of assets accumulated in EPPs in-
creases (average annual dynamics of the increase in value of assets accumulated in EPPs 
in 2006-2014 was approx. 18.6%)9. In 2014, the value was equal to PLN 10,259.5 mil-
lion. PLN 1,209 million contributions were made in 2014 alone. What’s interesting, 
only 3% of this figure (PLN 36.3 million) were additional contributions. The so low 
value of savings on account of an additional contribution is probably a result of the lack 
of sufficiently attractive tax incentives addressed to savers. From the perspective of an 
8 In the case of a basic contribution, a participant only incurs the cost of the personal income tax paid on 
a contribution financed by the employer.
9 It should be noted that also the fact that currently the substantial majority of participants is still in the ac-
cumulation phase, and only a small part of them ended their professional activities and use earlier accumu-
lated savings fosters the increase in the value of assets in EPP.
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individual, the amount equal to PLN 3,639 was paid to the account of an average active 
participant of EPP as a basic contribution and PLN 112.7 as an additional contribution. 
An average value of assets per one participant amounts to PLN 26.9 thousand (per an 
active participant – PLN 31,839).

Table 6. Individual Pension Accounts and Individual Pension Security Accounts in years 
2004-2015

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

IPA
Number of accounts 

(thousands) 175,5 427,9 840,3 915,5 853,8 809,2 792,5 814,4 813,3 817,7 824,5 858,7

Number of active 
accounts (thousands) NDA. NDA. NDA. 364,6 307,2 274,0 251,9 275,0 257,8 259,9 264,2 269,5

Newly opened
accounts (thousands) 175,7 266,3 447,1 121,0 55,4 42,3 40,7 79,9 69,9 57,9 55,7 72,8

Total value of acco-
unts (mln PLN) 168,6 689,6 1 298,5 1 864,6 1 613,8 2 199,4 2 726,4 2 764,0 3 530,3 4 271,2 5 030,5 5 682,7

Yearly payments
(mln PLN) NDA. NDA. NDA. 626,8 479,5 506,9 496,5 545,1 666,1 813,1 909,0 946,4

Average value of pay-
ment NDA. 2 208 2 199 1 719 1 561 1 850 1 971 1 982 2 584 3 130 3 440 3 500

Average value of ac-
count (PLN) 961 1 612 1 545 2 037 1 890 2 718 3 440 3 394 4 341 5 224 6 101 6 618

Average value of acti-
ve account (PLN) NDA. NDA. NDA. 5 114 5 253 8 027 10 823 10 052 13 695 16 432 19 039 21 084

IPSA

Number of accounts 
(thousands) - - - - - - - - 496,8 496,4 528,1 597,6

Number of active 
accounts (thousands) - - - - - - - - 32,8 54,4 86,5 142,8

Newly open accounts 
(thousands) - - - - - - - - 504,1 65,3 63,5 92,2

Total value of acco-
unts (mln PLN) - - - - - - - - 52,9 119,2 295,4 622,0

Yearly payments
(mln PLN) - - - - - - - - 26,2 61,6 201,9 369,0

Average value
of payment - - - - - - - - 800 1100 2300 2600

Average value
of account (PLN) - - - - - - - - 106 240 559 1041

Average value of acti-
ve account (PLN) - - - - - - - - 1610 2190 3414 4355

Source: own elaboration based on Polish Financial Supervision Authority data.
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Table 7. Employees’ Pension Programmes (EPP) in years 2006-2014

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Number of EPP 974 1019 1078 1099 1113 1116 1094 1070 1064

Number of employers that ran EPP 1024 1061 1112 1132 1148 1150 1138 1116 1110

Number of EPP participants
(thousands) 281,5 312,1 325,0 333,5 342,5 344,6 358,1 375,0 381,0

Number of EPP active participants
(thousands) 244,5 264,6 277,3 277,7 291,2 280,3 302,1 314,0 322,2

Total contributions for EPP
(mln PLN) 693,0 747,6 832,0 888,9 974,6 1072,3 1113,7 1154,4 1209,0

Basic contributions for EPP
(mln PLN) 670,4 724,2 806,0 864,4 948,3 1041,9 1079,5 1122,4 1172,7

Additional contributions for EPP
(mln PLN) 22,7 23,3 26,0 24,5 26,3 30,5 34,2 31,9 36,3

Total assets (mln PLN) 2793,2 3806,4 3607,7 4998,2 6286,1 6597,7 8350,9 9407,3 10259,5

Assets per participant (PLN) 9923 12195 11100 14985 18354 19144 23321 25087 26927

Source: own elaboration based on Polish Financial Supervision Authority data.

An attempt to sum up the observations from the analysis of statistical data referred to 
in this section of the study leads to formulating the following comments on the func-
tioning of the 3rd pillar of the pension scheme in Poland:

stagnation has been observed for several years, both on the market of IPA and  –
IPSA, as well as on the market of EPP, and the rate of increase in the value of sav-
ings is inadequate to actual needs of future pensioners resulting from the decrease 
in forecasted replacement rates;
financial institutions are not much interested in offering and promoting IPA and  –
IPSA;
despite opening IPA or IPSA, most savers do not continue to deposit money  –
in them;
in the case of an average saver, the value of savings built up under IPA, IPSA and/ –
or EPP will not significantly affect increasing an individual replacement rate;
compared to the value of average payments, applicable limits of payments to IPA  –
and IPSA are at a relatively high level;
share of instruments for additional saving for retirement in creating long-term na- –
tional savings is at a low level.

In the author’s opinion, the aforementioned problems are central issues that should be 
taken into account when considering potential directions of changes in the functioning 
of an additional pension scheme in Poland.

T. Jedynak



Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych nr 22 (3/2016)

45

4. Directions of development of a supplementary pension scheme in Poland

Replacement rates under the pension scheme can be increased through changes made 
in the base part and through stimulation of development of the supplementary part 
of the pension scheme. Problems related to potential modifications in the base part10 
fall outside the scope of the study and will not be analysed here in more detail. Gener-
ally, in the case of the supplementary part of pension scheme, there is general consen-
sus that the state should take action aimed at increasing the scope of use of instruments 
available under it. The increase in the level of participation in the 3rd pillar is treated as 
the most effective (and the most adequate to the present economic situation) method for 
increasing the amount of old-age pensions.

Review of current rules for the functioning of third-pillar instruments, analysis 
of the scope the savers use them, and also preliminary research of literature [Porów-
nanie... 2011; World Bank 2014; Barr and Diamond 2014; TEP 2014; Szczepański 
2014a; Kawalec, Błażuk and Kurek 2015; Rutecka 2015] allows to formulate a number 
of recommendations in respect of the directions of development of an additional pen-
sion scheme in Poland. However, at the same time it is worth emphasising that when 
considering the implementation of different types of solutions, costs related to them 
should be borne in mind, and also possibilities of their practical implementation arising 
out of the specific character of the market in Poland11. 

In the author’s opinion, construction of a complex supplementary pension scheme 
that would encourage in an effective manner to build up voluntary retirement savings 
requires triple type of actions. Firstly, the functioning of effective instruments for col-
lecting retirement savings is necessary (construction of rules for functioning of a sup-
plementary pension scheme in the accumulation phase). Secondly, it is necessary to 
create a system for withdrawals of savings built up under this system (construction 
of rules for functioning of an additional pension scheme in the decumulation phase). 
Thirdly, an educational campaign aimed at building the society’s pension awareness 
should be initiated.

Within the first of indicated areas – building up retirement savings, it is recommend-
ed to take the following actions:

1. Impose an obligation on employers (at first on the largest enterprises, as a target 
on all employers) of creation of EPP or participation in universal national pro-
grammes.

2. Introduce commonness of EPP by using the clause of auto-enrolment of employ-
ees with an exit option [TEP 2014, pp. 70-74; Szczepański 2014a, p. 177].

10 These can concern, e.g., change to the formula of setting the amount of an old-age pension, change to 
the rules for valorisation of savings, increasing the retirement age, liquidation of pension privileges, tough-
ening the conditions that entitle to obtain a minimum old-age pension, etc.
11 For example, despite being extremely effective, the current fiscal situation in principle excludes pos-
sibilities to use direct subsidies to additional retirement savings, as it is the case, e.g. in New Zealand 
and Germany [Pieńkowska-Kamieniecka, Ostrowska-Dankiewicz 2013]. Increase in annual limits of pay-
ments also seems ungrounded, as it would bring about increase in the rate of savings only among the rich-
est accompanied at the same time by reduction in budget income on account of tax return.

The directions of the development of supplementary pension scheme in Poland
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3. Modify EPP aiming to bring closer tax benefits for the participants in order to 
increase incentives that encourage people to save (taxation of withdrawals, and 
non-payments) as well as introduce stronger incentives under an additional con-
tribution to EPP at the same time maintaining exemption of savings in EPP from 
the capital gains tax [Szczepański 2014a, pp. 177-178].

4. Implement reporting obligations in respect of the effectiveness of IPA and IPSA, 
which would allow savers to compare products of different financial institutions.

5. Introduce a system of degressive tax deductions in connection with the use of IPA 
and IPSA to increase incentives addressed to the poorer part of the society [TEP 
2014, pp. 57-64].

Second area – the system for withdrawals of savings requires the following:
1. Introduction of a unified age limit coherent with the general retirement age that 

entitles to withdraw benefits from individual third-pillar instruments (IPA, IPSA, 
EPP). 

2. Promotion of withdrawal of savings in a supplementary system in the form of life 
annuities offered by insurers. As current solutions do not guarantee that the sav-
ings will in fact be used to increase the amount of old-age pensions. Promoting 
withdrawal of savings in the form annuities could be based e.g. on a preferential 
tax rate in the case of choosing this option.

It is necessary to conduct an educational campaign since apart from functioning 
of a well-designed supplementary pension scheme, the high level of society’s pension 
awareness is also the condition for the increase in the level of retirement savings. In this 
context, it is required to emphasise the significance of educational and information op-
erations undertaken by different institutions of the financial sector. In Poland, it appears 
that private operators (banks, insurance companies, etc.) can take part of the burden 
of financial and pension education. These entities will be interested in promoting sup-
plementary pension products, provided that those products are sufficiently attractive 
for clients, and offering them will not involve excessive administrative responsibilities. 
Also public institutions of the financial sector such as National Bank of Poland, Polish 
Financial Supervision Authority, Financial Ombudsman, etc. should join in the educa-
tional campaign. All of the educational operations in respect of increasing pension 
awareness should be aimed, in the first place, at making aware of benefits related to 
long-term and systematic saving and should in particular concentrate on young people, 
starting their professional activities [KNF 2015a, p. 26].
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Kierunki rozwoju dodatkowego systemu emerytalnego 
w Polsce

Streszczenie. W opracowaniu podjęta została problematyka funkcjonowania trze-
ciego filara systemu emerytalnego w Polsce. W kontekście spadku relatywnej 
wysokości świadczeń emerytalnych zapewnianych przez bazowy system eme-
rytalny, analizie poddano kwestię budowy oraz rozwoju dodatkowego systemu 
emerytalnego w Polsce. Struktura opracowania odzwierciedla przyjęte cele ba-
dawcze. W pierwszej kolejności omówiona została rola bazowych i dodatkowych 
systemów emerytalnych we współczesnej koncepcji zabezpieczenia emerytalnego. 
Następnie scharakteryzowano zasady funkcjonowania trzeciego filara polskiego sys-
temu emerytalnego oraz przeanalizowano aktualny zakres wykorzystania dostępnych 
w jego ramach instrumentów. W toku przeprowadzonych badań wykazano, że wiel-
kość zgromadzonych dotychczas w IKE, IKZE oraz PPE dobrowolnych oszczędności 
emerytalnych jest wysoce niesatysfakcjonująca. W ostatniej części artykułu określono 
pożądane kierunki rozwoju dodatkowego systemu emerytalnego w Polsce. Obejmują 
one w szczególności: 1) modyfikację zasad gromadzenia oszczędności emerytalnych; 
2) konstrukcję systemu wypłat zgromadzonych środków; 3) podjęcie działań edukacyj-
nych mających na celu wzrost świadomości emerytalnej społeczeństwa.

Słowa kluczowe: emerytura, oszczędności emerytalne, dodatkowy system emerytalny, 
dodatkowe plany emerytalne, IKE, IKZE, PPE.
Kody JEL: H55, J32, G20.
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Elastyczne rozwiązania w systemach emerytalnych 
państw członkowskich UE w kierunku wydłużania 

aktywności zawodowej

Kamila BIELAWSKA1

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

Streszczenie. Proces starzenia się ludności i jego ekonomiczno-finansowe skutki spra-
wiają, że poszukuje się rozwiązań, które pozwolą utrzymać aktywność zawodową pra-
cowników. Dłuższe okresy pracy są korzystne dla stabilności systemów emerytalnych, 
a jednocześnie przyczyniają się do uzyskiwania wyższych świadczeń emerytalnych. 
Pomimo sukcesywnych reform systemów emerytalnych w wielu państwach UE efek-
tywny wiek emerytalny pozostaje na niższym poziomie niż wiek powszechny, a okresy 
zatrudnienia nie wzrastają w oczekiwanym tempie. Podwyższanie wieku emerytalnego 
ma ekonomiczne uzasadnienie wtedy, gdy większość pracowników będzie w stanie pra-
cować do jego ukończenia. Jak wynika z badań prowadzonych w niektórych państwach 
europejskich, rezygnacja z pracy w ogóle lub w pełnym wymiarze czasu jest spowodo-
wana problemami zdrowotnymi lub wynika z niepełnosprawności. W systemach eme-
rytalnych 15 państw członkowskich UE oraz w Norwegii stosowane są rozwiązania, 
które pozwalają na elastyczne przechodzenie na emeryturę, m.in. umożliwiając łączenie 
pracy w obniżonym wymiarze czasu z pobieraniem emerytury częściowej. Skuteczność 
i efektywność stosowanych obecnie rozwiązań jest niejednoznaczna, co wynika z ich 
dużego zróżnicowania konstrukcyjnego, a także ze specyfiki rynku pracy w poszcze-
gólnych krajach. Wydaje się jednak, że zainteresowanie rozwiązaniami takimi jak eme-
rytura częściowa będzie wzrastać, albowiem mogą się one przyczynić do wydłużenia 
okresu aktywności zawodowej przynajmniej niektórych grup pracowników.

Słowa kluczowe: zatrudnienie, emerytura częściowa, efektywny wiek emerytalny.

Kody JEL: J32, J38, H55.

1. Wstęp

Systemy emerytalne w Europie znajdują się pod presją wynikającą m.in. z dynamicz-
nego starzenia się ludności. Proces ten jest dużym wyzwaniem zarówno dla gospodarek 
państw członkowskich UE, jak i dla stabilności systemów emerytalnych, a także stawia 
pod znakiem zapytania adekwatność przyszłych emerytur. Rozwiązaniem, które stano-
1 Kontakt z autorem: Kamila Bielawska, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 
101, 81-824 Sopot, Polska, e-mail: kamila.bielawska@ug.edu.pl.
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wi odpowiedź na te wyzwania, jest wydłużanie okresów zatrudnienia. Działania mające 
na celu wydłużenie okresu zatrudnienia należą do priorytetów polityki UE. Znajduje to 
swoje odzwierciedlenie w celach strategii Europa 2020 [European Commission 2010], 
a także w białej księdze Plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emery-
tur [European Commission 2012]. Kraje członkowskie reformują systemy emerytalne, 
m.in. podwyższając wiek emerytalny czy zwiększając wymogi dotyczące stażu upraw-
niającego do uzyskania pełnej emerytury, jednak efekty tych działań nie mają odpo-
wiedniego odzwierciedlenia w efektywnym wieku emerytalnym. Celem artykułu jest 
ocena możliwości wydłużenia okresów zatrudnienia poprzez stosowanie instrumentów 
elastycznego przechodzenia na emeryturę na przykładzie emerytur częściowych w wy-
branych państwach europejskich. 

2. Działania na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej w państwach UE
w ramach publicznych systemów emerytalnych

Promowanie dłuższych okresów zatrudnienia poprzez różnego rodzaju działania 
prawne i instytucjonalne, zwłaszcza w ramach systemów zabezpieczenia społecznego 
i polityk rynku pracy, jest powszechną praktyką wśród państw członkowskich UE2. 
Jednym z podstawowych bodźców skłaniających do tych działań są oczekiwane kon-
sekwencje starzenia się ludności dla wzrostu gospodarczego i finansów publicznych 
przy konieczności uwzględnienia adekwatności świadczeń emerytalnych. Z perspek-
tywy makroekonomicznej przechodzenie na emeryturę w zbyt wczesnym wieku, tzn. 
w takim, który jeszcze umożliwia pracę, jest szkodliwe dla gospodarki, ponieważ ob-
niża podaż pracy, co w konsekwencji prowadzi do spowolnienia wzrostu gospodarcze-
go [Góra 2003, s. 151], a jednocześnie utrudnia pokrycie przyrzeczonych świadczeń. 
Z punktu widzenia jednostki zbyt krótkie okresy zatrudnienia pociągają za sobą niskie 
świadczenia, które w przyszłości nie pokryją nawet podstawowych potrzeb.

Wytyczne dla polityk publicznych w zakresie wzrostu aktywności zawodowej są za-
warte w wielu dokumentach UE, m.in. w strategii Europa 2020 [European Commission 
2010] i w białej księdze: Plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych eme-
rytur [European Commission 2012]. Drugi z przytoczonych dokumentów w ramach 
jednego z dwóch priorytetowych celów wskazuje na konieczność reformowania syste-
mów emerytalnych krajów członkowskich w celu zachowania odpowiednich proporcji 
między okresem zatrudnienia a okresem emerytalnym, przede wszystkim przez:

powiązanie wieku emerytalnego z dłuższym przeciętnym trwaniem życia, –
ograniczenie dostępu do wcześniejszych emerytur, –
wspieranie wydłużania okresów zatrudnienia (m.in. przy wykorzystaniu środków  –
Europejskiego Funduszu Społecznego),
zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. –

2 W Polsce, ze względu na bardzo niską aktywność zawodową osób w wieku powyżej 50 lat, prowadzi się 
badania, które mają ustalić przyczyny takiego stanu rzeczy oraz wypracować rozwiązania, mające sprzy-
jać wydłużeniu okresów zatrudnienia, por. [Kotowska, Wóycicka 2008; Klimkiewicz 2012; Kryńska et al. 
2013; Perek-Białas, Ruzik 2014; Wiktorowicz 2014].
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Tabela 1. Powszechny i wcześniejszy (w nawiasach) wiek emerytalny oraz bodźce ma-
jące wpływ na decyzję o przejściu na emeryturę w państwach Unii Europejskiej

Państwo
Mężczyźni Kobiety Bodźce

2013 2020 2040 2060 2013 2020 2040 2060 Kara Bonus

Austria 65 (62) 65 (62) 65 (62) 65 (62) 60 (58,8) 60 (60) 65 (62) 65 (62) x x

Belgia 65 (60,5) 65 (62) 65 (62) 65 (62) 65 (60,5) 65 (62) 65 (62) 65 (62) x

Bułgaria 63,7 (63,7) 65 (65) 65 (65) 65 (65) 60,7 (60,7) 62,7 (62,7) 63 (63) 63(63) x

Chorwacja 65 (60) 65 (60) 67 (62) 67 (62) 65 (60) 65 (60) 67 (62) 67 (62) x x

Cypr* 65 (63) 65 (63) 67 (65) 69 (67) 65 (63) 65 (63) 67 (65) 69 (67) x

Czechy* 62,7 (59,7) 63,7 (60) 66,5 (61,5) 69,3 (64,3) 59,7 (56,7) 61,7 (58,7) 66,5 (61,5) 69,3 (64,3) x x

Dania* 65 (60) 66 (63) 70 (67) 72.5 (69,5) 65 (60) 66 (63) 70 (67) 72,5 (69,5)

Estonia 63 (60) 63,8 (60,8) 65 (62) 65 (62) 63 (60) 63,8 (60,8) 65 (62) 65 (62) x x

Finlandia 66 (62) 66 (63) 66 (63) 66 (63) 66 (62) 66 (63) 66 (63) 66 (63) x x

Francja 65,8 (60,8) 67 (62) 67 (62) 67 (62) 65,8 (60,8) 67 (62) 67 (62) 67 (62) x x

Grecja* 67 (62) 67 (62) 69,9 (64,9) 71,9 (66,9) 67 (62) 67 (62) 69,9 (64,9) 71,9 (66,9) x

Hiszpania 65 (63) 65,8 (63) 67 (63) 67 (63) 65 (63) 65,8 (63) 67 (63) 67 (63) x x

Holandia* 65,1 (65,1) 66,3 (66,3) 69,3 (69,3) 71,5 (71,5) 65,1 (65,1) 66,3 (66,3) 69,3 (69,3) 71,5 (71,5)

Irlandia 65 (65) 66 (66) 68 (68) 68 (68) 65 (65) 66 (66) 68 (68) 68 (68)

Litwa 62,8 (57,8) 64 (59) 65 (60) 65 (60) 60,7 (55,7) 63 (58) 65 (60) 65 (60) x x

Luksemburg 65 (57) 65 (57) 65 (57) 65 (57) 65 (57) 65 (57) 65 (57) 65 (57)

Łotwa 62 (60) 63,8 (61,8) 65 (63) 65 (63) 62 (60) 63,8 (61,8) 65 (63) 65 (63)

Malta 62 (61) 63 (61) 65 (61) 65 (61) 62 (61) 63 (61) 65 (61) 65 (61)

Niemcy 65,3 (63) 65,8 (63) 67 (63) 67 (63) 65,3 (63) 65,8 (63) 67 (63) 67 (63) x x

Polska** 65,3 65 65 65 60,3 60 60 60

Portugalia* 65 (55) 66,4 (55) 67,7 (55) 68,8 (55) 65 (55) 66,4 (55) 67,7 (55) 68,8 (55) x x

Rumunia 64,7 (59,7) 65 (60) 65 (60) 65 (60) 59,7 (54,7) 61,4 (56,4) 63 (58) 63 (58)

Słowacja 62 (60) 62,8 (60,8) 65,4 (63,4) 67,8 (65,8) 58,3 (56,3) 62,8 (60,8) 65,4 (63,4) 67,8 (65,8) x x

Słowenia 65 (58,3) 65 (60) 65 (60) 65 (60) 63,5 (58) 65 (60) 65 (60) 65 (60) x x

Szwecja 67 (61) 67 (61) 67 (61) 67 (61) 67 (61) 67 (61) 67 (61) 67 (61)

Węgry 62 (62) 64,5 (64,5) 65 (65) 65 (65) 62 (62) 64.5 (64.5) 65 (65) 65 (65) x

Wielka
Brytania 65 (65) 66 (66) 66,7 (66,7) 68 (68) 61 (61) 66 (66) 66,7 (66,7) 68 (68) x

Włochy* 66,3 66,8 68,4 (65,4) 70 (67) 62,3 66,8 68,4 (65,4) 70 (67)

Norwegia 67 (62) 67 (62) 67 (62) 67 (62) 67 (62) 67 (62) 67 (62) 67 (62)

* Państwa, w których wiek emerytalny połączony jest ze zmianami trwania życia; wiek emerytalny w po-
szczególnych latach został obliczony na podstawie oczekiwanych zmian czasu trwania życia z prognozy 
demograficznej EUROPOP 2013.
** W Polsce z początkiem 2013 r. rozpoczęto proces podwyższania wieku emerytalnego do 67 lat dla 
kobiet i mężczyzn, jednak z dniem 1 października 2017 r. zostanie on obniżony do stanu sprzed 1 marca 
2013 r. (60/65).
Źródło: [European Commission 2015].
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W efekcie wiele państw UE podjęło wyżej wymienione działania, uzupełniając je 
o wydłużenie stażu uprawniającego do emerytury, wprowadzenie motywacji lub kar 
związanych z decyzją o przejściu na emeryturę czy zwiększenie składek na ubezpiecze-
nie emerytalne (informacje o wieku emerytalnym oraz o ewentualnych bodźcach mają-
cych na celu odroczenie momentu przejścia na emeryturę przedstawiono w tabeli 1). 

Jak wynika z informacji przedstawionych w tabeli 1, większość państw członkow-
skich UE daje możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę zarówno kobietom, jak 
i mężczyznom, przy czym w połowie przypadków skutkuje to obniżoną wysokością 
świadczenia. W niektórych systemach, takich jak włoski, szwedzki, polski i łotewski, 
a także norweski (poza UE), stosowana formuła emerytalna zdefiniowanej składki 
(NDC) automatycznie powoduje dostosowanie wysokości emerytury do oczekiwane-
go okresu jej pobierania, co ułatwia podejmowanie decyzji o dezaktywacji zawodowej 
[Barr 2003, s. 61].

Widoczne jest również duże zróżnicowanie wśród państw członkowskich UE pod 
względem powszechnego wieku emerytalnego. W 2013 r. wynosił on dla mężczyzn od 
62 lat na Słowacji, Malcie, Węgrzech i Łotwie do 67 lat w Grecji, Szwecji i Norwegii. 
W przypadku kobiet kształtował się od 59 lat i 7 miesięcy w Czechach i Rumunii do 
67 lat w Grecji, Szwecji i Norwegii. Zdecydowana większość krajów podjęła jednak 
decyzję o podwyższeniu wieku emerytalnego zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, 
co powinno w perspektywie 2060 r. przyczynić się do istotnego wzrostu tego parametru 
zwłaszcza w tych państwach, w których wiek emerytalny był dotychczas na relatywnie 
niskim poziomie. 

3. Efektywny wiek emerytalny i przesłanki przejścia na emeryturę

Rzeczywisty wiek przejścia na emeryturę w ostatnich dziesięcioleciach podlegał 
istotnym zmianom (rysunek 1). Po sukcesywnym spadku wieku pobrania pierwszej 
emerytury od lat 70. XX w. do początku XXI w. zauważyć można stopniowy wzrost 
tego parametru. Niewątpliwie jest to efekt zmian wieku emerytalnego i częściowego 
eliminowania wcześniejszych emerytur.

Rysunek 1. Efektywny wiek emerytalny mężczyzn i kobiet w 27 państwach UE w latach 
1970–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie [OECD 2016]. 
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Jednak pomimo różnych zmian w publicznych systemach emerytalnych wiek, w któ-
rym osoby po raz pierwszy zaczynają pobierać emeryturę, jest obecnie niższy niż po-
wszechny wiek emerytalny (rysunek 2). W 2012 r. w 14 państwach członkowskich 
mężczyźni zaczęli pobierać emeryturę w wieku 60 lat lub niższym. Najmniejsze róż-
nice między ustawowym a efektywnym wiekiem emerytalnym mężczyzn odnotowano 
w Szwecji, Finlandii, Czechach i na Łotwie (poniżej 2 lat). W krajach tych stosowany 
jest elastyczny wiek emerytalny.

Rysunek 2. Wiek emerytalny, w którym mężczyźni pobrali pierwszą emeryturę w 2012 r. 
(ciemniejszy kolor), oraz powszechny wiek emerytalny w 2013 r. (jaśniejszy kolor)

* Zróżnicowany wiek emerytalny.
Uwaga: w przypadku Polski od 1 października 2017 r. wiek emerytalny dla mężczyzn zostanie obniżony 
do 65 lat.

Słowniczek skrótów nazw państw:
AT Austria DK Dania NL Holandia DE Niemcy SE Szwecja
BE Belgia EE Estonia IE Irlandia PL Polska HU Węgry
BG Bułgaria FI Finlandia LT Litwa PT Portugalia UK Wielka
HR Chorwacja FR Francja LU Luksemburg RO Rumunia Brytania
CY Cypr EL Grecja LV Łotwa SK Słowacja IT Włochy
CZ Czechy ES Hiszpania MT Malta SI Słowenia

Źródło: [European Commission i SPC 2015].

Podobnie sytuacja wygląda wśród kobiet (rysunek 3). W 2012 r. w 18 państwach 
członkowskich efektywny wiek emerytalny kobiet był niższy niż 60 lat, a jedynie w 4 
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z nich różnica między ustawowym a efektywnym wiekiem emerytalnym wynosiła 
mniej niż 2 lata. 

Rysunek 3. Wiek emerytalny, w którym kobiety pobrały pierwszą emeryturę w 2012 r. 
(ciemniejszy kolor), oraz powszechny wiek emerytalny w 2013 r. (jaśniejszy kolor)

* Zróżnicowany wiek emerytalny.
Uwaga: w przypadku Polski od 1 października 2017 r. wiek emerytalny dla kobiet zostanie obniżony do 
60 lat.
Źródło: [European Commission i SPC 2015].

Jakie zatem czynniki decydują o podjęciu decyzji o zakończeniu aktywności zawodo-
wej i rozpoczęciu pobierania emerytury? Według wyników badania rynku pracy w UE, 
przeprowadzonego przez Eurostat w 2012 r. [Eurostat 2014], ponad 37% respondentów 
jako główną przyczynę zakończenia kariery zawodowej wskazało osiągnięcie kryte-
riów uprawniających do emerytury (w tym do wcześniejszej emerytury). Największy 
odsetek takich wskazań (powyżej 50% odpowiedzi) wystąpił w Czechach, Słowenii, 
Bułgarii, na Węgrzech, w Polsce, Austrii i na Malcie. Drugą z kolei przyczyną decyzji 
o zakończeniu kariery zawodowej (średnio 21% odpowiedzi) były problemy ze zdro-
wiem i niepełnosprawność. Wskazania tej przyczyny przejścia na emeryturę (proble-
my ze zdrowiem własnym i niepełnosprawność) powyżej średniej dla UE odnotowano 
w Rumunii, Chorwacji, Estonii, na Łotwie, w Austrii, Luksemburgu, Danii, Hiszpanii, 
Portugalii, Niemczech, Finlandii, a poza UE w Norwegii oraz Islandii. Jednocześnie 
w większości z wymienionych państw respondenci pytani o to, czy chcieliby dłużej 
pozostać na rynku pracy, udzielali więcej pozytywnych odpowiedzi niż w pozostałych 
krajach. 
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4. Emerytury częściowe jako instrument elastycznego przechodzenia
na emeryturę w wybranych państwach UE

Publiczne systemy emerytalne mogą za pomocą różnych środków motywować ludzi 
do wydłużania okresów zatrudnienia3. Analiza okresów zatrudnienia w Unii Europej-
skiej wykazuje znaczne zróżnicowanie zarówno między poszczególnymi państwami 
członkowskimi, jak i między kobietami a mężczyznami. W 2013 r. różnica między 
okresem zatrudniania mężczyzn w różnych krajach UE wynosiła 9 lat, a tylko w 6 
z 28 państw członkowskich okres ten był dłuższy niż 40 lat4 (w Szwecji, Danii, Holan-
dii, Wielkiej Brytanii, Niemczech i na Cyprze) [European Commission i SPC 2015]. 
W przypadku kobiet okres zatrudnienia wahał się między 25 lat (Włochy, Malta), 
a 40 lat (Szwecja). W jednej trzeciej państw członkowskich UE okres zatrudnienia 
kobiet wynosił 30 lat lub mniej [European Commission i SPC 2015].

Jedną z form elastycznego przechodzenia na emeryturę, która może sprzyjać wydłu-
żeniu okresów zatrudnienia, jest emerytura częściowa. Pozwala ona na łączenie po-
bierania świadczenia z kontynuowaniem pracy. W systemach emerytalnych nie funk-
cjonują już przeszkody, np. ustalanie wysokości świadczenia na podstawie ostatniego 
wynagrodzenia, które mogłyby zniechęcać do emerytury częściowej [Chen, Scott 
2003]. Badania przeprowadzone w 28 państwach członkowskich UE wykazały, że w 8 
z nich aż 75% pracodawców byłoby zainteresowanych funkcjonowaniem rozwiązań 
pozwalających na łączenie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy z eme-
ryturą częściową [Conen 2013]. Głównym uzasadnieniem takiego oczekiwania była 
możliwość utrzymania transferu wiedzy w ramach przedsiębiorstwa. 

Według raportu Eurofound w 2016 r. emerytury częściowe, choć o różnych celach 
i konstrukcji, funkcjonowały w 15 państwach członkowskich UE oraz w Norwegii [Eu-
rofound 2016]. Poniżej analizie poddane zostaną rozwiązania funkcjonujące w Finlan-
dii, Niemczech i Norwegii (tabela 2). 

W Finlandii rozwiązania dotyczące emerytury częściowej funkcjonują od lat 80. 
XX w. i były jednym z elementów reformy ujednolicającej rozwiązania emerytalne 
dla pracowników sektora publicznego i prywatnego. W tym okresie poddawane były 
licznym zmianom, np. minimalny wiek uprawniający do emerytury częściowej został 
w 2013 r. podwyższony z 58 do 61 lat. Na koniec 2014 r. odsetek osób uprawnionych, 
które korzystały z emerytury częściowej, wyniósł ok. 10%. Emerytury częściowe są 
bardziej popularne wśród kobiet niż mężczyzn oraz wśród pracowników umysłowych, 
stąd też trudno jest jednoznacznie ocenić wpływ tego rozwiązania na okresy zatrudnie-
nia (pracownicy umysłowi zwykle później rozpoczynają pracę niż osoby wykonujące 
pracę fizyczną). Z badań przeprowadzonych w 2007 r. wynika, że głównymi przyczyna-
mi, dla których osoby decydowały się na emeryturę częściową, były zbytnie obciążenie 
3 Należą do nich przede wszystkim mechanizmy powodujące ponadproporcjonalny wzrost emerytury 
w wyniku przedłużenia okresu zatrudnienia.
4 Okres 40 lat zatrudnienia przyjmuje się jako wariant bazowy przy różnego rodzaju symulacjach wyso-
kości świadczeń emerytalnych. Dane dotyczą rzeczywistych okresów zatrudnienia, czyli z wyłączeniem 
różnych okresów nieskładkowych, które mogą być uwzględniane przy ustalaniu wymaganego stażu do 
emerytury.
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pracą w pełnym wymiarze, kłopoty ze zdrowiem (ok. 30% odpowiedzi), a także zbyt 
długie wykonywanie pracy w pełnym wymiarze (11% odpowiedzi) [Eurofound 2016]. 
W tym samym badaniu respondenci zapytani, co zrobiliby, gdyby nie mogli skorzy-
stać z emerytury częściowej, wskazywali, że wystąpiliby o pełną emeryturę (większość 
z nich miała 63 lata lub więcej, była więc uprawniona do pełnej emerytury). Można 
zatem wnioskować, że dla pewnej grupy osób – zwłaszcza tych, które zgłaszały pro-
blemy ze zdrowiem – możliwość skorzystania z emerytury częściowej przyczyniła się 
do wydłużenia okresu zatrudnienia. Jednak aż 49% respondentów w badaniu z 2007 r. 
wskazało, że jeśli nie miałoby dostępu do emerytury częściowej, pracowałoby dalej 
w pełnym wymiarze czasu pracy. Odsetek osób odpowiadających w ten sposób był 
stabilny, tj. powtarzał się również we wcześniejszych badaniach. Rozwiązanie to było 
krytykowane m.in. z powodu odwrotnej redystrybucji od pracowników fizycznych do 
pracowników umysłowych, gdyż ci pierwsi nie decydowali się na emeryturę częściową 
z powodów finansowych (zbyt duży ubytek wysokości przyszłej pełnej emerytury).

Z początkiem 2017 r. emerytury częściowe w Finlandii zostaną zastąpione możliwo-
ścią przejścia na emeryturę, począwszy od 61. roku życia (czyli o 2 lata wcześniej niż 
obecnie), jednak z redukcją świadczenia o 0,4% za każdy miesiąc przed osiągnięciem 
pełnego wieku emerytalnego. Rozwiązanie to jest podobne do tych, które funkcjonują 
w Norwegii i Szwecji.

W Niemczech występują różne rozwiązania dotyczące emerytur częściowych, za-
równo na poziomie narodowym, jak i zakładowym. W tabeli 2 przedstawiono krótką 
charakterystykę regulacji centralnych. Do momentu zaprzestania dotowania ze środ-
ków publicznych dużym powodzeniem cieszył się program Altersteilzeitgesetz. Ba-
dania tego rozwiązania przeprowadzone przez dwa zespoły [Berg et al. 2015; Huber, 
Lechner, Wunsch 2016] wykazały pozytywne oddziaływanie emerytury częściowej 
na wydłużenie okresów zatrudnienia, zwłaszcza w przypadku mężczyzn (w zależno-
ści od badanego okresu 1999–2001 i 2002–2004 o odpowiednio 1,8 roku i 1,2 roku). 
W badaniach Hubera, Lechnera, Wunscha, przeprowadzonych w latach 2002–2008, 
odnotowano duży pozytywny wpływ częściowej emerytury na wielkość zatrudnienia 
w przedsiębiorstwach w Niemczech Wschodnich (wzrost o 5–6 punktów procento-
wych w firmach, które przystąpiły do programu, w porównaniu z tymi, które się na to 
nie zdecydowały) oraz jednoczesny spadek bezrobocia o 4–5 punktów procentowych. 
Sugerują oni, że część pracowników zdecydowało się na emeryturę częściową i ogra-
niczony czas pracy zamiast korzystać z programów dla osób bezrobotnych. 

W norweskim systemie emerytalnym łączenie pracy z pobieraniem częściowej eme-
rytury możliwe jest od lat 70. XX w. Ostatnie zmiany systemowe, czyli przejście na 
system zdefiniowanej składki oraz praktycznie rezygnacja z ustawowego wieku eme-
rytalnego, zniechęcają do wcześniejszych emerytur. W latach 2012–2013 wskaźnik 
zatrudnienia osób w wieku 62–66 lat był wyższy niż w latach 2009–2010. Badania 
przeprowadzone przez Midtsundstad w 2014 r. oraz przez innych badaczy wskazują na 
znaczny wzrost liczby osób łączących pobieranie emerytury i pracę (w 2015 r. było to 
prawie 44% populacji w wieku 60–66 lat) [Eurofound 2016]. Amundsen i in. zwracają 
uwagę na fakt, że większość osób w wieku 62–66 lat, kontynuując zatrudnienie, pobie-
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ra emeryturę pełną. Jedynie 11% osób pobierało w 2015 r. emeryturę częściową, łącząc 
ją z kontynuowaniem zatrudnienia [Eurofound 2016]. 

Tabela 2. Emerytura częściowa w wybranych państwach europejskich

Państwo Charakterystyka rozwiązania

Finlandia

Do końca 2016 r. osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy przez 12 miesięcy 
w okresie ostatnich 18 miesięcy mogły przejść na emeryturą częściową od 61. do 67. 
roku życia (po osiągnięciu 68 lat należało przejść na pełną emeryturę). Równocześnie 
pracownik musiał mieć co najmniej 5 lat składkowych w okresie ostatnich 15 lat i nie 
mógł korzystać z żadnych innych rodzajów emerytury. Przejście na emeryturę częściową 
wymagało zawarcia umowy z pracodawcą, która przewidywała zmniejszenie czasu pracy 
między 35% a 70% pełnego wymiaru czasu pracy. Łączenie emerytury częściowej z pracą 
umożliwiało płacenie niższego podatku od dochodów osobistych. Uprawnienia emerytalne 
były gromadzone proporcjonalnie do zmniejszonego czasu wymiaru pracy.

Niemcy

Na poziomie narodowym istnieją dwa rozwiązania (uzupełnione o dodatkowe możliwości 
w ramach zakładowych programów emerytalnych, np. Deutsche Bahn, Deutsche Post). 
Jedno z nich (wprowadzone w 1992 r.) umożliwia skorzystanie z emerytury częściowej 
po osiągnięciu 63. roku życia i kontynuowanie pracy w wymiarze 33%, 50% lub 
66% pełnego czasu pracy. Skutkuje to obniżeniem emerytury, np. o ok. 17% dla osób 
otrzymujących przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i redukujących czas 
pracy do połowy pełnego wymiaru czasu pracy. Drugi z systemów (Altersteilzeitgesetz), 
dotowany do końca 2009 r. ze środków publicznych, był opcjonalny dla pracodawców. 
Przystąpienie do niego związane było z otrzymaniem dotacji, pod warunkiem że w miejsce 
każdej osoby pobierającej emeryturę częściową (redukcja czasu pracy o 50%) zostanie 
zatrudniona osoba bezrobotna (w dużych przedsiębiorstwach) lub ucząca się (w małych 
firmach). Osoby pobierające emeryturę częściową musiały otrzymywać wynagrodzenie 
na poziomie co najmniej 70% uprzedniej płacy.

Norwegia

Emerytury częściowe funkcjonują od 1973 r., natomiast regulacje w tym obszarze 
zmieniały się wraz z reformowaniem norweskiego systemu emerytalnego. Od 2011 r. 
można przejść na emeryturę częściową z ubezpieczenia społecznego w wieku 62–75 
lat, natomiast z dodatkowego programu AFP (który obejmuje wszystkich zatrudnionych 
w sektorze publicznym i ok. 50% zatrudnionych w sektorze prywatnym) w wieku 62–70 
lat. Każdy rok odroczenia decyzji o emeryturze do osiągnięcia 75. roku życia skutkuje 
zwiększeniem emerytury z systemu podstawowego o 5%. Pracownicy mogą łączyć pracę 
z pobieraniem emerytury (wysokość świadczenia częściowego może być ustalona na 
poziomie 20%, 40%, 50%, 60% lub 80%).

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Eurofound 2016].

Powyżej scharakteryzowano pokrótce możliwość przejścia na częściową emeryturę 
jedynie w trzech krajach o odmiennej konstrukcji publicznych systemów emerytal-
nych. W każdym z nich rozwiązania pozwalające łączyć pracę w obniżonym czasie 
z pobieraniem częściowej emerytury różnią się, nie można zatem wyciągać uogólnio-
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nych wniosków. Warto natomiast pamiętać, aby w analizach skutków stosowania czę-
ściowych emerytur patrzeć na zmianę sytuacji w obrębie poszczególnych grup poten-
cjalnych beneficjentów. Koncentracja na danych zagregowanych i uśrednianych może 
być niewystarczająca dla oceny stosowanych rozwiązań. 

5. Zakończenie

Proces starzenia się ludności i jego ekonomiczne konsekwencje skłaniają do po-
szukiwania rozwiązań, które pomogą złagodzić ich negatywne skutki dla gospodar-
ki, finansów publicznych i samych zainteresowanych. Poszukiwanie metod, które 
pomogą wydłużyć aktywność zawodową pracowników w Europie, gdzie proces 
starzenia się ludności przebiega najbardziej intensywnie, jest jednym z najważniej-
szych zadań badawczych naukowców zajmujących się tą problematyką. Publiczne 
systemy emerytalne są jednym z narzędzi, które takich rozwiązania mogą dostarczyć. 
Od początku XXI w. obserwujemy zmiany parametrów w publicznych systemach 
emerytalnych w państwach UE, tj. wzrost ustawowego wieku emerytalnego, ograni-
czanie wcześniejszych emerytur czy wydłużenie stażu pracy uprawniającego do peł-
nej emerytury. Działania te stopniowo przekładają się na wzrost efektywnego wieku 
emerytalnego, chociaż w wielu państwach UE pozostaje on na niższym poziomie niż 
wiek ustawowy. Dzieje się tak z wielu powodów, m.in. ze względu na stopniowe roz-
kładanie w czasie wyżej wymienionych działań oraz relatywnie korzystną wysokość 
świadczeń wypłacanych obecnie z publicznych systemów emerytalnych. Sukcesyw-
nie jednak sytuacja będzie się zmieniać. Emerytury z systemów publicznych będą 
oferowały coraz niższą stopę zastąpienia, wymuszając wydłużanie aktywności za-
wodowej. W kolejnych latach będziemy zapewne świadkami dalszego podwyższania 
wieku emerytalnego, co ma ekonomiczny sens wówczas, gdy ludzie będą w stanie 
pracować do momentu jego osiągnięcia. Wydaje się, że coraz więcej państw będzie 
wprowadzało rozwiązania, mające zachęcać pracodawców, aby w większym stopniu 
dostosowywali warunki pracy (jej intensywność, zakres i czas) do zmieniających się 
wraz z wiekiem możliwości pracowników. Tym samym wzrośnie być może zaintere-
sowanie różnymi elastycznymi formami przechodzenia na emeryturę, w tym emery-
turami częściowymi. Warto pamiętać, że badania prowadzone w wybranych krajach 
UE w ostatnich latach nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytania o skuteczność 
i efektywność takich konstrukcji. W dużym stopniu parametry te warunkuje specyfi-
ka stosowanych rozwiązań.
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Flexible solutions in the EU Member States’ pension
systems aiming at prolongation of professional activity

Abstract. The phenomenon of aging population and its economic and financial effects 
encourages researchers to seek for solutions to keep employees longer in their profes-
sional activity. Extended periods of work are beneficial for the sustainability of pension 
systems and contribute to higher old-age pensions. Despite successive reforms of pen-
sion systems in many EU countries, the effective retirement age remains at a lower 
level than the statutory retirement age and the period of employment does not increase 
at the expected rate. Raising the retirement age is economically rational provided that 
most of the employees are able to work to its completion. According to studies carried 
out in some European countries, part of the employed leave the labour market (per-
manently or partially) due to health problems or disability. Pension systems of 15 EU 
Member States and in Norway provide solutions that allow flexible retirement, includ-
ing the ones that permit to combine a reduced-hour work with the collection of par-
tial retirement Currently used solutions seem neither successful nor effective, due to 
the large diversity in gradual retirement design, as well as the specific nature of labour 
market in these countries. It appears, however, that interest in the flexible retirement 
such as partial retirement will increase, because it can help extend the professional life 
of at least some groups of employees.

Keywords: employment, partial pension, effective retirement age.
JEL Codes: J32, J38, H55.
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Koncepcje zmian systemu emerytalnego
w latach 1999-2015 w kontekście sytuacji

demograficznej w Polsce

Karolina MATYJASZCZYK1

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Streszczenie. Podstawowym zadaniem systemu emerytalnego jest ochrona ubezpieczo-
nych przed niedostatkiem w okresie starości. Spełnienie tego celu wymaga utrzyma-
nia stabilnego mechanizmu, który zagwarantuje beneficjentom wypłatę świadczeń do 
końca trwania ich życia. Dla prawidłowego funkcjonowania publicznych ubezpieczeń 
emerytalnych konieczne jest utrzymanie równowagi między wielkością środków wpły-
wających do systemu w postaci składek osób ubezpieczonych a wysokością świadczeń 
wypłacanych emerytom. 
Systemy emerytalne są w sposób szczególny uzależnione od sytuacji demograficznej 
i ekonomicznej państwa. Niejednokrotnie okazuje się, że mechanizmy zabezpieczenia 
ryzyka starości zostały zaprojektowane w sposób niewłaściwy i z biegiem czasu stają 
się niewydolne.
Niniejsza praca podejmuje próbę analizy zachodzących przemian demograficznych 
związanych z procesem starzenia się społeczeństwa. Podstawowym celem będzie 
naświetlenie problemu oraz zaprezentowanie propozycji reform emerytalnych, które 
pomogłyby dostosować obowiązujące mechanizmy do niekorzystnych i nieodwracal-
nych trendów demograficznych. W artykule przedstawione zostaną reformy systemu 
emerytalnego, które zostały już wprowadzone, a także nowe, alternatywne pomysły na 
jego zmianę w dobie kryzysu związanego z płodnością, zmianą struktury ludności oraz 
starzeniem się społeczeństwa.

Słowa kluczowe: system emerytalny, demografia, starzenie się społeczeństwa.

Kody JEL: H55.

1. Wstęp

System emerytalny – jako element ubezpieczeń społecznych – spełnia zadanie 
ochrony ubezpieczonych przed niedostatkiem w okresie starości. Jako mechanizm ma-
terialnej ochrony ubezpieczonych system emerytalny powinien zapewniać każdemu 
beneficjentowi otrzymanie niezbędnych do życia dochodów. Realizacja tego założenia 
1 Kontakt z autorem: Karolina Matyjaszczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Polska, e-mail: karolinamatyjaszczyk@interia.pl.
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wymaga zachowania stabilnej konstrukcji, która zagwarantuje wypłatę emerytur do 
końca trwania życia każdego ubezpieczonego. 

Funkcjonowanie systemu emerytalnego uzależnione jest od utrzymania równowagi 
między ilością środków, które wpływają do systemu w postaci składek osób pracują-
cych, a wysokością świadczeń wypłacanych beneficjentom. Działanie systemu emery-
talnego warunkuje wiele czynników. Najważniejsze z nich to: sytuacja na rynku pracy, 
stan finansów publicznych, funkcjonowanie rynku kapitałowego, kondycja gospodar-
cza państwa. Obawy o przyszłość systemu emerytalnego związane są także ze zmianą 
struktury ludności i wzrostem obciążenia demograficznego. W tym kontekście ogrom-
ny niepokój budzą spadek dzietności oraz stałe wydłużanie się oczekiwanego trwania 
życia. Ze względu na powyższe celem niniejszej pracy jest przedstawienie dokonanych 
zmian systemu emerytalnego, a także propozycji kolejnych jego reform, uwarunkowa-
nych zmianami społecznymi i demograficznymi.

2. Perspektywa demograficzna i jej konsekwencje dla systemu emerytalnego 

2.1. Sytuacja demograficzna w Polsce

Zgodnie z opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny [GUS 2016, s. 11] 
wynikami badań Polska w 2015 r. liczyła 38 437 239 mieszkańców. W stosunku do 
roku poprzedniego oznacza to spadek o około 41 tys. osób. Dokonując analizy danych 
statystycznych, należy podkreślić, iż rok 2015 był już czwartym z rzędu, w którym 
zaobserwowano spadek liczby ludności Polski. Ubytek ten wyniósł 0,11%, co oznacza, 
że na każde 10 tys. mieszkańców ubyło 11 osób [GUS 2016, s. 126].

Badania wskazują na stale postępujący proces starzenia się polskiego społeczeństwa. 
Tendencje te można zaobserwować począwszy od 1989 r. Transformacja ustrojowa 
wpłynęła bowiem na zmianę wielu czynników gospodarczych i społecznych, które 
w perspektywie długofalowej warunkują sytuację demograficzną. Zmiana systemu nie-
demokratycznego na demokratyczny oraz wprowadzenie kapitalistycznej gospodarki 
opartej na zasadach wolnorynkowych oznaczały zmniejszenie świadczeń socjalnych, 
natomiast zakończenie polityki pełnego zatrudnienia przełożyło się na trudności ze 
znalezieniem pracy i zwiększenie bezrobocia. Coraz trudniejsze warunki ekonomiczne 
wpłynęły na spadek liczby urodzeń i zmianę wzorca płodności.

Obniżenie się wskaźnika urodzeń jest jedną z głównych przyczyn starzenia się pol-
skiego społeczeństwa. W 2015 r. zanotowano prawie 26 tys. mniej urodzeń niż zgonów. 
Współczynnik przyrostu naturalnego był ujemny i wyniósł –0,7‰ [GUS 2016, s. 126–
127]. Tendencje te związane są przede wszystkim z nowym modelem funkcjonowania 
rodziny, a także z pojawieniem się szeregu okoliczności ekonomicznych i społecznych, 
które oddziałują na decyzje prokreacyjne, w tym na świadome decyzje o bezdzietności 
[CBOS 2010a]. 

Jednocześnie dzięki postępowi cywilizacyjnemu kobiety mają szansę samorealizacji 
także na innych płaszczyznach niż życie rodzinne. Coraz częściej stawiają one na roz-
wój zawodowy i karierę. Dodatkowo, dzięki dostępności antykoncepcji, ciąża przestała 
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być koniecznością losową. Zmiany te przesunęły nacisk z posiadania rodziny na roz-
wój umiejętności i samorealizację kobiet [Wacławik 2012, s. 23].

Proces starzenia się społeczeństwa warunkowany jest również wydłużeniem oczekiwa-
nego przeciętnego trwania życia. Od 1990 r. notowany jest stały wzrost długości trwa-
nia życia Polaków, jednak nadal zauważalna jest różnica między trwaniem życia kobiet 
i mężczyzn. Według badań przeprowadzonych przez GUS w 2015 r. przeciętne trwanie 
życia mężczyzn wynosiło 73,6 roku, natomiast kobiet – 81,6 roku. Jeśli porównać te war-
tości do wyników badań przeprowadzonych w 1990 r., wskazać należy, iż trwanie życia 
wydłużyło się o ponad 7 lat dla mężczyzn i o ponad 6 lat dla kobiet [GUS 2016, s. 137].

Na niekorzystną sytuację demograficzną składa się również ujemne saldo migracji. 
GUS szacuje, że w 2013 r. poza granicami Polski przebywało czasowo około 2,196 mln 
obywateli, jest to wartość o 66 tys. większa niż w 2012 r. [GUS 2014, s. 2]. Analizując 
badania GUS z 2011 r., należy zwrócić uwagę na to, iż szczególnie duży odsetek osób 
wyjeżdżających z Polski jest w okresie produkcyjnym, stanowi to prawie 7% ogólnej 
liczby osób w wieku produkcyjnym [GUS 2013, s. 61]. 

Jednocześnie obawy budzą prognozy dotyczące rozwoju demograficznego Polski. 
Zgodnie z przewidywaniami do 2050 r. będzie następował systematyczny spadek licz-
by ludności. Według przewidywań liczebność Polski spadnie z 38,5 mln osób w 2013 r. 
do 36,5 mln w 2035 r. oraz do niespełna 34 mln w 2050 r. [GUS 2013, s. 143]. 

2.2. Wzrost kosztów zabezpieczenia społecznego i załamanie się
repartycyjnej części systemu emerytalnego

Polska znajduje się obecnie w zaawansowanej fazie starości [Klonowicz 1979, s. 66]. 
Prognozy demograficzne wskazują, że nie możemy liczyć na zmianę struktury ludności 
i odmłodzenie społeczeństwa, a do 2050 r. kryzys demograficzny będzie stale się po-
głębiał. Wzrost udziału osób starszych w ogólnej populacji Polski bez wątpienia wpły-
nie na wydatki państwa związane z wypłatą świadczeń emerytalnych i rentowych. Do-
datkowo, z uwagi na wydłużanie oczekiwanego trwania życia, należy się spodziewać 
systematycznego wzrostu kosztów związanych ze sprawowaniem opieki zdrowotnej.

Zgodnie z założeniami repartycyjnego systemu emerytalnego wypłata świadczeń do-
konywana jest ze środków pochodzących ze składek osób ubezpieczonych. Osoby pra-
cujące oddają część swoich comiesięcznych dochodów, przekazując je na rzecz Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Składki wpłacane przez osoby ubezpieczone są 
dystrybuowane do obecnych świadczeniobiorców.

Niekorzystne tendencje demograficzne skutkują ciągłym zwiększaniem obciążenia 
osób w wieku produkcyjnym. W społeczeństwach młodych demograficznie zachowana 
jest równowaga pomiędzy osobami, które pracują i opłacają składki do systemu ubez-
pieczeń społecznych, a beneficjentami świadczeń. Starzenie się społeczeństwa skutkuje 
zaburzeniem tej równowagi, zwiększeniem wydatków oraz zmniejszeniem wpływów 
do systemu emerytalnego. Coraz mniejsza liczba osób pracujących finansuje emerytury 
dla stale zwiększającej się liczby beneficjentów. Oznacza to, że ilość środków finanso-
wych, jakimi dysponuje FUS, zmniejsza się, co powoduje konieczność dotacji z budże-
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tu państwa. Według badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny [GUS 
2015b, s. 22] stopniowo rośnie obciążenie demograficzne osób w wieku produkcyjnym 
osobami w wieku poprodukcyjnym. Zgodnie z badaniami opublikowanymi w 2014 r. 
na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 29 osób w wieku poprodukcyjnym, 
natomiast w 2050 r. będą to 54 osoby.

Do 1999 r. zasada repartycyjna była fundamentalną regułą, na której oparty był system 
emerytalny, jednakże ze względu na uwarunkowania społeczne i gospodarcze mecha-
nizm ten zaczął wykazywać cechy niewydolności. Dodatkowo konsekwencją starzenia 
się społeczeństwa było to, że finansowanie emerytur coraz większej liczby osób spo-
czywało na coraz mniejszej grupie osób pracujących. W tej sytuacji powstające w FUS 
niedobory musiały być finansowane ze środków budżetu państwa. Dlatego, w związku 
z narastającymi trudnościami związanymi z funkcjonowaniem systemu emerytalnego 
w dotychczasowej formie, w 1999 r. wprowadzona została w życie reforma ustanawia-
jąca repartycyjno-kapitałowy system emerytalny oparty na trzech filarach. W prakty-
ce reforma spowodowała zmniejszenie składki wpłacanej do Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych i skierowanie środków finansowych do kapitałowego filara ubezpieczeń 
społecznych. M. Góra tłumaczy to w następujący sposób: „Typowa, najbardziej obec-
nie popularna metoda reformowania systemów emerytalnych polega na ograniczeniu 
zakresu funkcjonowania dotychczasowego systemu, przy zachowaniu niezmienionego 
sposobu jego funkcjonowania, a w zwolnione dzięki temu miejsce wstawienie nowego 
systemu. Powstaje dzięki temu mieszanka starego i nowego systemu. Oba działają cał-
kowicie odmiennie i tworzą tzw. »filary«” [Góra 2001, s. 9].

Obecnie system emerytalny stoi przed ogromnym wyzwaniem związanym ze stale 
pogarszającymi się tendencjami demograficznymi. Dodatkowo niekorzystne zjawiska 
na rynku pracy – bezrobocie i zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawny-
mi – przekładają się na niższe wpływy do FUS. Składki opłacane przez osoby zatrud-
nione nie zapewniają pokrycia wydatków. W związku z powyższym system emerytal-
ny będzie wymagał każdego roku coraz większych transferów finansowych z budżetu 
państwa. Wszystkie te okoliczności prawdopodobnie w dalszej perspektywie nie po-
zwolą na trwanie systemu emerytalnego w obecnej formule. 

Prognozy ludnościowe wskazują, że zjawisko starzenia się społeczeństwa będzie się 
pogłębiało. Spowoduje to dalszy wzrost obciążenia demograficznego osób aktywnych 
zawodowo. Taka zależność powoduje, że dla zachowania zrównoważonego systemu 
emerytalnego opartego na zasadzie repartycji konieczne mogłyby być dwa rozwiązania: 
pierwsze to zwiększenie składek emerytalnych, drugie to obniżenie wysokości świadczeń 
[Jurek 2012, s. 102]. Żadne z tych rozwiązań nie jest odpowiednią metodą na zachowanie 
zbilansowanego systemu emerytalnego, dlatego w przyszłości prawdopodobne koniecz-
ne okażą się gruntowne i radykalne przekształcenia całego systemu emerytalnego.

2.3. Potrzeba i kierunki zmian systemu emerytalnego

Ryzyko niestabilności systemu emerytalnego, które możemy obecnie zaobserwować, 
wiąże się między innymi ze zmianami koniunktury demograficznej – głównie ze zjawi-
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skiem starzenia się społeczeństw, a także z przekształceniami na rynku pracy (spadkiem 
liczby osób pracujących, zmianami formy zatrudnienia, późniejszym podejmowaniem 
pracy przez osoby młode). Ogromne koszty funkcjonowania mechanizmów repartycyj-
nych, które są konsekwencją malejącej liczby osób pracujących i opłacających składki, 
stanowią zagrożenie dla finansów państwa. 

Potrzeba wprowadzenia zmian w systemie emerytalnym uwarunkowana jest krótko-
terminowymi problemami finansowymi, takimi jak: spadek zatrudnienia, niska ścią-
galność składek, relacja liczby emerytów do liczby osób pracujących, oraz długotermi-
nowymi: zjawisko starzenia się społeczeństwa [Żukowski 2006, s. 17]. Jednocześnie, 
zgodnie z opinią T. Szumlicza, wszelkie zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych 
powinny uwzględniać następujące aspekty: podmiotowy – powinny zmierzać do ob-
jęcia ubezpieczeniem całego społeczeństwa, przedmiotowy – stanowić odpowiedź na 
pytanie, jakie ryzyka ma chronić system emerytalny, instrumentalny – techniki i me-
tody zabezpieczenia, redystrybucyjny – zasady partycypacji finansowej w systemie, 
kompensacyjny – zakres pokrycia strat przez budżet, a także aspekt prawny – rozwią-
zania systemowe dotyczące ubezpieczeń społecznych [Szumlicz 2006, s. 84]. 

Główne kierunki działań w zakresie dostosowania systemów emerytalnych do nowej 
sytuacji demograficznej określiła w lutym 2012 r. Komisja Europejska w białej księdze 
Plan na rzecz adekwatnych bezpiecznych i stabilnych emerytur [European Commission 
2012]. Jako najważniejsze cele reform systemów emerytalnych wskazano: powiązanie 
wieku emerytalnego z dalszym przeciętnym trwaniem życia, ograniczenie wcześniej-
szych emerytur, zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz rozwój dobro-
wolnych programów emerytalnych. 

Dodatkowo, w opinii K. Bielawskiej [2014, s. 113] polityka społeczno-ekonomiczna 
powinna zmierzać do wzrostu aktywności osób po 50. roku życia, przede wszystkim 
przez kształcenie ustawiczne i promowanie idei polityki zatrudnienia uwzględniającej 
wiek pracowników. Działania te powinny wpłynąć na większą adekwatność świadczeń 
dla ubezpieczonych oraz stabilność finansową systemu emerytalnego. 

Wszystkie te okoliczności zmuszają państwo do podjęcia reform systemu emerytal-
nego. Należy bowiem opracować mechanizm, który zabezpieczy odpowiedni poziom 
świadczeń beneficjentów, a jednocześnie pozwoli zachować stabilność finansową pań-
stwa i uniknąć nadmiernego obciążenia osób pracujących wysokimi składkami.

3. Zmiany systemu emerytalnego wprowadzone w latach 2011–2014 i status quo

3.1. Wiek emerytalny

Uwarunkowania demograficzne, społeczne i gospodarcze sprawiają, że stale rosną 
koszty funkcjonowania systemu emerytalnego. Generuje to coraz większe obciążenie 
dla budżetu państwa. W takiej sytuacji podjęto decyzję o wprowadzeniu zmian, któ-
re ograniczyłyby wydatki finansów publicznych związane z działaniem ubezpieczenia 
emerytalnego. 

Koncepcje zmian systemu emerytalnego w latach 1999–2015...
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W 2014 r. liczba emerytów, którzy pobierali świadczenia z pozarolniczego system 
ubezpieczeń społecznych, przeciętnie miesięcznie wynosiła 5,2364 mln osób. Eme-
rytury z KRUS pobierało natomiast 951,5 tys. osób [GUS 2015a, s. 20, 21]. Emeryci 
stanowili nieco ponad 16% ogólnej liczby ludności Polski2. 

Podwyższenie wieku emerytalnego zostało dokonane na podstawie uchwalonej 
w 2013 r. nowelizacji ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2036). Wprowa-
dzona została zmiana dotychczasowego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. 
Przed reformą był on zróżnicowany dla obu płci i wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 
mężczyzn. Nowe regulacje ustalały minimalny wiek uprawiający do nabycia świadcze-
nia emerytalnego na 67 lat dla obu płci. Jednakże w dniu 19 grudnia 2016 r. prezydent 
podpisał uchwaloną w listopadzie 2016 r. przez Sejm ustawę o obniżeniu wieku eme-
rytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Zmiany mają wejść w życie w dniu 
1 października 2017 r.

Różny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn służy wyrównywaniu obciążenia 
podwójną rolą w życiu zawodowym i rodzinnym, jest także odzwierciedleniem tezy 
o słabszej konstrukcji psychofizycznej kobiet [Kłos 2008, s. 1]. Natomiast jednolity 
wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn stanowi urealnienie obowiązującej w systemie 
ubezpieczeń społecznych zasady równouprawnienia wszystkich ubezpieczonych. Za-
kłada się równocześnie, iż wyższy wiek emerytalny pozwoliłby przyszłym emerytom 
otrzymać wyższe świadczenie głównie ze względu na dłuższy okres aktywności zawo-
dowej oraz krótszy okres pobierania emerytury. Zgodnie z założeniami, świadczenia 
kobiet mogłyby wzrosnąć od 0,4% do ponad 72%, jednakże wzrost emerytury byłby 
możliwy jedynie przy kontynuacji zatrudnienia oraz niezmienionych warunków płaco-
wych [Uzasadnienie..., s. 71–74]. 

Zwolennicy obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla męż-
czyzn wskazują najczęściej na przesłanki biologiczne uniemożliwiające pracę w za-
awansowanym wieku. Przedkładają także uzasadnienie społeczne dla niższego wieku 
emerytalnego dla kobiet, które – jako podwójnie obciążone: pracą w domu oraz pracą 
zawodową – powinny osiągać wiek emerytalny szybciej. Przedstawiane są również 
propozycje modyfikacji tej reformy. Postulowana jest możliwość wcześniejszego przej-
ścia na emeryturę po osiągnięciu określonego stażu pracy czy stopniowe ograniczanie 
aktywności zawodowej w okresie kilku lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

3.2. Zmiany w Otwartych Funduszach Emerytalnych

Trudna sytuacja fiskalna państwa w zakresie długu publicznego wpłynęła na podjęcie 
decyzji w sprawie zmian w drugim filarze systemu emerytalnego. Modyfikacje miały 
zmierzać głównie do zmniejszenia składki przekazywanej do OFE i struktury podej-
mowanych przez fundusze inwestycji.

2 Liczba ludności w Polsce w 2014 r. wyniosła 38,4786 mln osób [GUS 2016, tablica 1 Stan i struktura 
ludności według wieku w latach 1989–2015].
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„Proces starzenia się społeczeństwa wiąże się z odpływem kapitału z rynku. Z jednej 
strony, coraz więcej osób będzie pobierało emerytury, a więc inwestycje finansowe 
będą zamienianie na konsumpcję, z drugiej strony, dużo trudniej w takich uwarun-
kowaniach demograficznych będzie znaleźć przeciwną stronę transakcji upłynniania 
aktywów OFE bez zaoferowania atrakcyjnej ceny. Może więc dojść do długiego okresu 
niskich lub nawet ujemnych stóp zwrotu” [MPiPS, MF 2013, s. 82]. Dlatego wszelkie 
reformy powinny zmierzać do zwiększenia efektywności OFE i jednocześnie do ogra-
niczenia ryzyka spadku wartości jednostek rozrachunkowych na kontach ubezpieczo-
nych. 

W dniu 25 marca 2011 r. uchwalona została ustawa o zmianie niektórych ustaw 
związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 
398). Na jej podstawie dokonane zostało zmniejszenie składki przekazywanej do OFE 
z 7,3% do 2,3%. W ZUS powstały w ramach kont ubezpieczonych specjalne subkonta, 
na które trafia pozostała część składki dotychczas przekazywanej do OFE. 

Zmiany w zakresie OFE dotyczyły także likwidacji ich nieaktywnej części i zaksię-
gowania środków na subkontach prowadzonych przez ZUS. W dniu 6 grudnia 2013 r. 
uchwalono ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty 
emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. 
poz. 1717). Na jej podstawie w dniu 3 lutego 2014 r. każdy fundusz emerytalny umo-
rzył 51,5% jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka na 
dzień 31 stycznia 2014 r. Aktywa, które zostały umorzone, zaewidencjonowano na 
subkoncie ubezpieczonego w FUS. Wartość zaksięgowanych środków odpowiada war-
tości umorzonych jednostek rozrachunkowych. Jednocześnie na OFE został nałożony 
obowiązek inwestowania tylko w korporacyjne instrumenty dłużne. 

Ustawa nowelizująca OFE wprowadziła zasadę dobrowolności udziału ubezpieczo-
nych w OFE. Zgodnie z jej postanowieniami osoba, która rozpoczyna aktywność zawo-
dową, może wybrać OFE, do którego chce należeć, z zastrzeżeniem, że brak deklaracji 
ubezpieczonego w sprawie wyboru funduszu przez okres 3 miesięcy oznacza rezy-
gnację z systemu kapitałowego i przekazywanie całej składki do ZUS. Brak deklara-
cji uczestnictwa w OFE w konsekwencji oznacza, iż ubezpieczony podlega wyłącznie 
repartycyjnej części systemu emerytalnego w ramach pierwszego filara. Całość jego 
składki kierowana jest do FUS. Złożenie deklaracji i wybór OFE skutkuje podziałem 
składki między mechanizm repartycyjny i kapitałowy (pierwszy i drugi filar). 

Nowym rozwiązaniem w zakresie organizacji drugiego filara emerytalnego jest tak-
że mechanizm przekazywania środków zgromadzonych na indywidualnym rachunku 
członka OFE do ZUS w okresie 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego – tzw. 
suwak bezpieczeństwa. W założeniu twórców reformy konstrukcja ta ma zwiększyć 
stabilność i bezpieczeństwo środków, zapewniając dożywotnią wypłatę świadczeń 
z ZUS z gwarancją uzyskania świadczenia minimalnego (pod warunkiem posiadania 
określonego stażu ubezpieczeniowego) [Uzasadnienie..., s. 14]. 

Istniejące od 1999 r. regulacje dotyczące funkcjonowania OFE będą jednakże w przy-
szłości wymagały gruntownych reform związanych z dostosowaniem ich do warunków 
dzisiejszych rynków kapitałowych. Zmiany powinny dotyczyć w szczególności: wpro-
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wadzenia wielofunduszowości, zmian sposobu lokowania środków oraz systemu opłat 
uwzględniających nagrody i kary za wyniki osiągane przez OFE [Chłoń-Domińczak, 
Kawiński, Stańko 2013, s. 119–120].

3.3. Reforma trzeciego filara emerytalnego poprzez zmiany w IKZE

Reforma trzeciego filara ubezpieczeń emerytalnych miała na celu stworzenie zachęt 
dla ubezpieczonych do większego oszczędzania w dobrowolnym filarze kapitałowym. 
Wprowadzono nowe rozwiązania, które miały przyczynić się do większego zaintereso-
wania dodatkowym oszczędzaniem na przyszłą emeryturę. 

Aby osiągnąć powyższy cel, wspomniana ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie 
niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgro-
madzonych w otwartych funduszach emerytalnych wprowadziła zmiany w ustawie 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 2032). Zgodnie z nowy brzmieniem art. 30 tejże ustawy zastąpiono 
podatek od wypłat z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) we-
dług skali PIT zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10% przychodu. 

Wprowadzono także zmiany w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidual-
nych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytal-
nego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.). Art. 13 tejże ustawy reguluje wysokość 
rocznego limitu wpłat na IKZE. Poprzednio obowiązujący limit wpłat uzależniony był 
od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne z po-
przedniego roku. Obecnie wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie 
mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego 
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Jest to kwota obo-
wiązująca dla wszystkich ubezpieczonych, wyeliminowano tym samym konieczność 
orientacji ubezpieczonego w wysokości podstawy wymiaru. Stanowi to zdecydowane 
uproszczenie mechanizmów przekazywania przez ubezpieczonego środków do III fi-
lara.

Jednakże, jak wskazują badania [CBOS 2015, s. 3], przeciwnie do oczekiwań, zmiany 
w ramach trzeciego filara nie wpłynęły na zwiększenie zainteresowania dodatkowym 
oszczędzaniem na przyszłą emeryturę. Większość ubezpieczonych bowiem – pomimo 
wprowadzonych uproszczeń – nie zamierza podjąć oszczędzania w nieobowiązkowym 
filarze emerytalnym. 

4. Propozycje dalszej reformy systemu emerytalnego

4.1. Emerytura obywatelska

Emerytura obywatelska ma na celu zapewnienie minimalnego dochodu w okresie sta-
rości. Zgodnie z propozycjami każdemu Polakowi powinno przysługiwać niewysokie 
świadczenie, którego otrzymanie zależne byłoby wyłącznie od osiągnięcia odpowied-
niego wieku emerytalnego. W założeniu wszystkie proponowane projekty emerytury 

K. Matyjaszczyk



Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych nr 22 (3/2016)

69

obywatelskiej opierają się na zasadzie powszechności systemu emerytalnego, który ma 
obejmować swoim zasięgiem wszystkich Polaków. Jednocześnie pomysły te zakładają 
likwidację całości przywilejów emerytalnych. 

W zależności od przyjętej formuły proponuje się w Polsce różnorodne koncepcje 
emerytury obywatelskiej. Jedna z pierwszych wizji takiego mechanizmu ochrony 
przed niedostatkiem zakładała wprowadzenie niewielkiego, jednakowego dla wszyst-
kich świadczenia w wysokości 1200 zł w zamian za comiesięczną składkę do systemu 
w wysokości 120 zł. Dodatkowo osoby, które chciałyby otrzymywać w przyszłości 
wyższe świadczenia, powinny same zatroszczyć się o swój dochód, inwestując lub 
oszczędzając [BCC 2010, s. 1].

Proponuje się również emeryturę obywatelską dla każdego Polaka w wysokości 900 zł 
miesięcznie. Zgodnie z tą koncepcją system emerytury obywatelskiej powinien być 
bezskładkowy, wszystkie świadczenia byłyby finansowane z budżetu państwa. System 
miałby składać się z trzech filarów: pierwszego – emerytury obywatelskiej w wysoko-
ści 900 zł netto miesięcznie, drugiego – dobrowolnego, dającego możliwość zapisania 
się do prywatnego towarzystwa emerytalnego, które inwestowałoby pieniądze swoich 
członków, tworząc dodatkowe dochody wypłacane w przyszłości, oraz trzeciego w po-
staci opcji indywidualnego oszczędzania na starość [Gwiazdowski 2012, s. 275]. 

Jako główne zalety takiej organizacji ubezpieczenia emerytalnego wymienia się pro-
ste funkcjonowanie oraz niskie koszty obsługi, jednakże należy wskazać, że mechanizm 
ten cechuje niska odporność na sytuację demograficzną. Skutki finansowe propozycji 
emerytury obywatelskiej w wysokości 1200 zł przy składkach na poziomie 120 zł mo-
głyby być bowiem satysfakcjonujące, gdyby na 1 emeryta przypadało 10 osób pracują-
cych i opłacających składki. Jednakże obecnie na 1 beneficjenta pracują obecnie mniej 
niż 4 osoby, dlatego opłaty o tak niskiej wartości nie pokryją całego zapotrzebowania 
systemu [Bitner 2013, s. 2]. Dodatkowo trzeba podkreślić, że w przyszłości stosunek 
liczby opłacających składki do liczby osób pobierających świadczenia będzie stale się 
pogarszał, w związku z czym w celu zapewnienia bilansu finansowego systemu ko-
nieczny byłby wzrost opłat.

4.2. System repartycyjno-alimentacyjny

Pomysłem na rozwiązanie trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się system emerytalny 
w związku z kryzysem demograficznym, jest system repartycyjno-alimentacyjny. Jest 
to propozycja stworzona przez Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber. Jej założe-
niem jest uzależnienie wysokości świadczenia emerytalnego rodziców od uśrednio-
nych zarobków ich dzieci z okresu pięciu lat poprzedzających otrzymanie świadczenia. 
Na propozycję tę składają się trzy filary [KoLiber 2013, s. 71–74].

Pierwszy filar miałby spełniać funkcje socjalne. Jednolita emerytura obywatelska 
w skromnej wysokości przysługiwałaby każdemu Polakowi po osiągnięciu wieku eme-
rytalnego. Twórcy projektu określili wiek emerytalny na 67 lat dla obu płci i obliczyli, 
że realna wysokość takiego świadczenia wynosiłaby ok. 20% średniego wynagrodze-
nia brutto, a środki pochodziłyby bezpośrednio z budżetu [KoLiber 2013, s. 71].
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Drugi filar miałby spełniać funkcje prorodzinne. Emerytura przysługiwałaby po osią-
gnięciu wieku emerytalnego jedynie rodzicom, którzy wywiązali się z obowiązku ali-
mentacyjnego względem swojego dziecka. Świadczenie byłoby częściowo obniżone 
w przypadku uchylania się od tego obowiązku. Emerytura alimentacyjna byłaby nali-
czana w wysokości 20% średniego wynagrodzenia posiadanych dzieci z okresu ostat-
nich 5 lat [KoLiber 2013, s. 71–72]. 

Trzeci filar to emerytura kapitałowa, która ma pełnić funkcję uzupełniającą. Przysłu-
giwałaby ona osobom, które postanowiły oszczędzać środki na indywidualnym koncie 
emerytalnym. Wysokość świadczeń zależałaby od wielkości zgromadzonego kapitału, 
zaś częstotliwość wypłat od decyzji emeryta [KoLiber 2013, s. 73].

Założenia projektu emerytur repartycyjno-alimentacyjnych przewidują, że system 
ten zwiększy motywację Polaków do posiadania dzieci. Wysokie koszty wychowania 
dziecka zniechęcają do posiadania potomstwa. Wpływa to niekorzystnie na sytuację 
demograficzną i niesie widmo bankructwa obecnie funkcjonującego systemu emerytal-
nego. Propozycja systemu repartycyjno-alimentacyjnego ma na celu dodatkowe wspar-
cie osób, które zdecydowały się na posiadanie potomstwa. Bonus w postaci wyższe-
go świadczenia emerytalnego stanowiłby swego rodzaju rekompensatę za poniesione 
wcześniej wydatki.

4.3. Emerytalne Konto Oszczędnościowe

Propozycją nowego rozwiązania w zakresie emerytur przedstawioną przez Komi-
sję Nadzoru Finansowego (KNF) jest Emerytalne Konto Oszczędnościowe. Pomysł 
ten miałby zachęcić ubezpieczonych do bardziej aktywnego oszczędzania na przyszłą 
emeryturę w ramach trzeciego filara. 

Nowy produkt emerytalny zaproponowany przez KNF cechowałaby przede wszyst-
kim prostota i zaprogramowany system wpłat. Jego funkcjonowanie byłoby możliwe 
w dwóch wariantach. Pierwszy z nich to 2 x 50, w którym składka 100 zł byłaby dzielo-
na na: podstawową, wnoszoną przez oszczędzającego w wysokości 50 zł i dodatkową, 
wnoszoną także przez oszczędzającego, jednakże podlegającą odliczeniu od podstawy 
opodatkowania. W drugim wariancie, czyli 3 x 50, pracodawca dobrowolnie uczest-
niczy w finansowaniu zabezpieczenia emerytalnego pracownika; ten wariant, poza 
składką podstawową i dodatkową opłacaną przez oszczędzającego, przewiduje skład-
kę uzupełniającą w kwocie 50 zł, finansowaną przez pracodawcę; jest ona traktowana 
jako koszt uzyskania przychodu. Wszystkie składki powinny być opłacane co miesiąc. 
Roczne wpłaty w wariancie 3 x 50 wyniosłyby 1800 zł, natomiast 2 x 50 – 1200 zł. 
Jednocześnie projekt zakłada, że wszystkie wypłaty z Emerytalnego Konta Oszczędno-
ściowego oraz zyski z inwestycji nie podlegałyby opodatkowaniu [KNF 2012, s. 8].

Produkt emerytalny proponowany przez NKF to forma dodatkowego oszczędzania 
na przyszłą emeryturę. Jego konstrukcja zakłada indywidualną przezorność ubezpie-
czonego. Dodatkowo niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest prostota i niska wyso-
kość comiesięcznych składek. 
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4.4. Likwidacja przywilejów emerytalnych

Uprzywilejowanie emerytalne polega na obowiązywaniu odmiennych reguł dotyczą-
cych prawa nabywania świadczenia, na skróceniu powszechnie przyjętego stażu pracy 
lub obniżeniu wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę. Przywileje są złama-
niem obowiązującej w systemie emerytalnym zasady równouprawnienia i powodują 
przedwczesne odchodzenie z rynku pracy osób w wieku produkcyjnym. 

Specjalne uprawnienia emerytalne są także źródłem dodatkowych obciążeń dla 
systemu, dlatego podejmowane są próby ujednolicenia systemu dla wszystkich oby-
wateli. W zakresie dostępu do świadczeń emerytalnych nadal uprzywilejowane są 
cztery grupy zawodowe: sędziowie, prokuratorzy, służby mundurowe, rolnicy i gór-
nicy. 

Emerytury górnicze unormowane są w rozdziale 3a wzmiankowanej ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z brzmie-
niem art. 50a tej ustawy górnicza emerytura przysługuje pracownikowi, który speł-
nia łącznie następujące warunki: ukończył 55 lat życia i ma wymagany okres pracy 
górniczej (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy 
pod ziemią), lub ukończył 50 lat i ma wymagany okres pracy górniczej (20 lat dla 
kobiet i 25 dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy pod ziemią). Osoby, które 
przepracowały co najmniej 25 lat pod ziemią, nabywają prawo do emerytury bez 
względu na wiek. 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 277), obsługą rolniczych ubezpieczeń społecznych 
zajmuje się Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (dalej: KRUS). Art. 7 tej 
ustawy stanowi, iż „ubezpieczeniem objęty jest rolnik i domownik rolnika, którego 
gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego”. 
Dodatkowo „na wniosek ubezpieczenie obejmuje rolnika lub domownika, jeżeli dzia-
łalność rolnicza stanowi stałe źródło jego utrzymania” (art. 7 ust. 2 tejże ustawy). 

Ogromną zaletą funkcjonowania KRUS są dla rolników niskie składki, zdecy-
dowanie odbiegające od wysokości składek odprowadzanych do powszechnego 
systemu ubezpieczeń społecznych. Art. 17 ustawy o zabezpieczeniu społecznym 
rolników określa składkę miesięczną za każdego ubezpieczonego jako 10% emery-
tury podstawowej. Analizy wskazują, że składki przedsiębiorców do ZUS są prawie 
4-krotnie wyższe niż składki rolników do KRUS [Pawłowska-Tyszko, Podstawka 
2011, s. 83].

Coraz częściej wskazuje się na konieczność reformy systemu ubezpieczeń w rol-
nictwie. Podkreśla się, że mechanizm powinien być uszczelniony, a obciążenie skład-
ką należy uzależnić od realnych dochodów rolników. Jednak najczęściej postulowaną 
zmianą jest uzależnienie wysokości składek od wielkości ekonomicznej gospodar-
stwa [Podstawka 2010, s. 12–14]. Jednocześnie należy wprowadzić zmiany w kie-
runku samodzielnego opłacania przez wszystkich rolników, bez względu na wielkość 
prowadzonego gospodarstwa, świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne.
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Zgodnie z postanowieniami ustaw3, zaopatrzenie emerytalne z budżetu państwa 
przysługuje funkcjonariuszom i żołnierzom z tytułu wysługi lat lub w razie całkowitej 
niezdolności do służby, a członkom ich rodzin – w razie śmierci żywiciela. Minimalny 
okres służby, który uprawnia do nabycia emerytury, wynosi 15 lat, a minimalne świad-
czenie wynosi 40% jej wymiaru i wzrasta o 2,6% za każdy kolejny rok służby. Formuła 
emerytur dla funkcjonariuszy i żołnierzy przewiduje otrzymanie względnie wysokich 
świadczeń w zamian za bardzo krótki staż pracy.

Wprowadzone już zmiany w formule emerytur mundurowych zakładają wydłużenie 
okresu służby funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych przyjętych do służby po raz 
pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. Nabycie uprawnień emerytalnych nastąpi po spełnie-
niu łącznie dwóch warunków: posiadania 25-letniego stażu służby oraz osiągnięcia wie-
ku 55 lat. Podniesienie wieku emerytalnego związane jest ze zdecydowanym wzrostem 
przyszłego świadczenia, będzie ono przysługiwało w wysokości 60% podstawy wymiaru 
i za każdy kolejny (powyżej 25 lat) rok służby wzrośnie aż o 3% (rozdział 1a ustaw). 

Należy zauważyć, iż pracownicy podlegający ubezpieczeniu w ZUS otrzymają 
świadczenie dopiero w wieku 67 lat, więc 12 lat później. Jednocześnie pracownik może 
liczyć na stopę zastąpienia rzędu 44–49% ostatnich dochodów, natomiast zaopatrzenie 
służb mundurowych będzie przysługiwało w wysokości 60% (i więcej) podstawy wy-
miaru. Przy uwzględnieniu krótszego okresu pracy lub służby funkcjonariusz i wojsko-
wy może liczyć w przyszłości na zdecydowanie wyższe świadczenie. 

Stan spoczynku sędziów wprowadza art. 180 Konstytucji RP (Dz. U. Nr 78, poz. 483): 
„sędzia może być przeniesiony w stan spoczynku na skutek uniemożliwiających mu 
sprawowanie jego urzędu choroby lub utraty sił”, a także analogicznie – art. 23a usta-
wy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 270, 
poz. 1599). Emerytury sędziów i prokuratorów finansowane są ze źródeł publicznych. 
W 2012 r. dokonana została nowelizacja ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustro-
ju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2062), w której wprowadzo-
no zapis, że sędzia przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 67. roku życia, 
chyba że nie później niż na sześć miesięcy przed ukończeniem tego wieku oświadczy 
Ministrowi Sprawiedliwości wolę dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi za-
świadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia 
obowiązków. Takie same zasady dotyczą prokuratorów. Od wynagrodzeń pobieranych 
przez sędziów i prokuratorów nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społecz-
ne. Po osiągnięciu wieku emerytalnego, sędziemu i prokuratorowi przechodzącemu 
w stan spoczynku przysługuje uposażenie w wysokości 75% wynagrodzenia zasad-
niczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisku 
(art. 100 § 2 prawa o ustroju sądów powszechnych). Należy zwrócić tu więc uwagę 

3 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Woj-
skowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 667) oraz ustawa 
z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (tekst jedn. 
Dz. U. z 2015 r., poz. 330).
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na wysoki stopień zastąpienia dochodów otrzymywanych w okresie spoczynku przez 
sędziów i prokuratorów.

4.5. Odmienne zasady emerytur dla kobiet

Propozycje podwyższenia i wyrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn 
budzą wiele kontrowersji. Wynika to przede wszystkim z obciążenia kobiet pracą za-
wodową i równocześnie obowiązkami domowymi. Dlatego często proponowane są 
rozwiązania, które miałyby umożliwić kobietom (zwłaszcza matkom) dostęp do wcze-
śniejszych świadczeń emerytalnych. Według badań przeprowadzonych przez CBOS 
w opinii społecznej alternatywą dla podwyższenia wieku emerytalnego kobiet byłoby 
umożliwienie im dokonania wyboru, czy chcą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, 
czy też później. Dodatkowym rozwiązaniem wychodzącym naprzeciw tym postulatom 
byłoby zapewnienie kobietom, które osiągnęły wiek emerytalny i chcą kontynuować 
zatrudnienie, ochrony przed zwolnieniem z pracy [CBOS 2010b, s. 13]. 

W obliczu postępującego zjawiska starzenia się społeczeństwa połączonego z niską 
dzietnością coraz częściej proponuje się zmiany, które przy ustaleniu wysokości świad-
czeń emerytalnych uwzględniałyby status rodzinny, na przykład poprzez dodawanie 
kobietom, które urodziły dziecko, dodatkowego okresu składkowego, który wydłużał-
by ich staż pracy [Szukalski 2008, s. 82].

Propozycję zmiany formuły emerytur dla kobiet zgłosiło Polskie Stronnictwo Ludo-
we. Według tego projektu wiek emerytalny kobiet powinien być uzależniony od liczby 
urodzonych dzieci. Założono, iż każde urodzone i wychowane dziecko powodowałoby 
świadczenie wcześniejsze o 3 lata. Twórcy projektu argumentują, iż ma on swoje źró-
dło w chęci przeciwdziałania głównej przyczynie kłopotów z wypłacalnością systemu 
emerytalnego – niskiej płodności. Wysiłek materialny i wychowawczy matek, które 
wychowały dzieci, powinien być rekompensowany w systemie emerytalnym [Piłka 
2011]. 

Kolejną propozycją zmian w systemie emerytalnym zgłoszoną przez Polskie Stron-
nictwo Ludowe były dopłaty dla kobiet. Matki, które wychowały dzieci, otrzymałyby 
od państwa około 20–30 tys. zł dopłaty do zgromadzonego kapitału emerytalnego [Gą-
sior 2012].

5. Zakończenie

Podstawowym celem systemu emerytalnego jest zapewnienie osobom ubezpieczo-
nym dochodów w okresie zaprzestania aktywności zawodowej ze względu na osiągnię-
ty wiek. Repartycyjny system emerytalny obowiązujący w Polsce w ramach pierwsze-
go filara emerytalnego charakteryzuje gwarancja wypłaty świadczeń, którą zapewnia 
budżet państwa.

Funkcjonowanie systemu emerytalnego w sposób szczególny uzależnione jest od sy-
tuacji demograficznej. W wyniku zmian w zakresie umieralności, dzietności i migra-
cji na niekorzyść zmienia się relacja przychodów i wydatków systemu emerytalnego.
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Należy jednak mieć na uwadze, że demografia nie jest jedynym czynnikiem, który 
wpływa na bezpieczeństwo i stabilność systemu emerytalnego. Zapewnienie adekwat-
ności świadczeń łączy się z konstrukcją systemu, a na większe bezpieczeństwo wpływa 
także przezorność ubezpieczonych i samodzielna troska o własną przyszłość. 

Stabilność jest jedną z najważniejszych cech systemu emerytalnego. Ze względu na 
ogromny problem związany z procesem starzenia się społeczeństwa i w efekcie rosnącą 
wartością przyszłych zobowiązań emerytalnych wypłata wszystkich świadczeń może 
okazać się zbyt dużym obciążeniem dla systemu ubezpieczeń społecznych, a w konse-
kwencji dla budżetu państwa. Jednak kryzys systemu emerytalnego to nie tylko trudno-
ści demograficzne. Wypłacalność Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zależy również 
od zjawisk ekonomicznych i poprawnego funkcjonowania gospodarki, a także nowych 
wyzwań związanych z rynkiem pracy. W takich okolicznościach konieczne jest podjęcie 
radykalnych reform w celu zapewnienia bezpieczeństwa wypłaty przyszłych emerytur. 

Powstaje wiele propozycji modyfikacji systemu emerytalnego. Ich twórcy dostrzegają 
trudną sytuację związaną z procesem starzenia się społeczeństwa, zwracają także uwagę 
na narastający deficyt budżetu państwa wiążący się ze stałymi dotacjami do FUS. Nie-
wątpliwie punktem wyjścia dla wprowadzenia reform systemu emerytalnego powinny 
być ograniczenia przywilejów emerytalnych. Jednocześnie wśród propozycji zmian naj-
popularniejsze są pomysły wprowadzenia emerytury obywatelskiej, a także uzależnie-
nia wysokości świadczenia od liczby urodzonych i wychowanych dzieci. Jednakże pro-
pozycje te często nie uwzględniają specyficznych uwarunkowań systemu emerytalnego, 
w szczególności zasady równouprawnienia wszystkich ubezpieczonych. Część propo-
zycji nie zawiera także kalkulacji finansowych konsekwencji wprowadzonych zmian, 
a ich autorzy nie dostrzegają kosztów, które wiązałyby się z wprowadzeniem zmian. 

Sytuacja demograficzna jest jednym z najważniejszych czynników oddziałujących na 
system emerytalny. W przyszłości mechanizm zabezpieczenia na okres starości może 
okazać się niewydolny. Takie okoliczności skłaniają do refleksji nad dalszym trwaniem 
systemu emerytalnego w obecnej formie. Jeśli nie odwrócą się tendencje demograficzne, 
to bez wątpienia zaistnieje konieczność podjęcia kolejnych, radykalnych reform, które 
posłużą dostosowaniu systemu emerytalnego do nowej perspektywy ludnościowej, zła-
godzą skutki kryzysu i pozwolą w przyszłości na wypłatę świadczeń beneficjentom.
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Concepts of pension system changes
in the years 1999-2015 in the framework

of demographic situation in Poland
Abstract. The primary objective of a pension system is to protect the insured party 
from poverty in their old age. To fulfill this goal, a stable mechanism must be pro-
vided, which will guarantee that the pension will be paid to the beneficiary until the end 
of their life. For the public retirement insurance system to work properly, it is necessary 
to maintain a balance between the amount of resources received from the contributions 
of the insured parties and the sum paid to the pensioners.
Pension systems are particularly dependent on the demographic trends and economic 
situation in a given country. It is often the case that the retirement insurance plans have 
been designed incorrectly and over the course of time they become inefficient. The pres-
ent article attempts to analyse the influence of the ongoing demographic change asso-
ciated with aging society. The primary objective will be the exposure of the problem 
and presentation of proposals for pension reform, which would help to adapt existing 
mechanisms to adverse and irreversible demographic trends.
The article presents the reforms which have been introduced as well as new, alternative 
ideas for improving the efficiency of the system in the face of the decline in fertility 
rate, change in population structure, as well as the ageing of the society.

Keywords: pension system, demography, ageing of the society.
JEL Codes: H55.
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Dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości
– wybrane modele

Szymon SZMAK1

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji

Streszczenie. Niniejszy artykuł stanowi syntetyczną analizę problemu dostępu do wy-
miaru sprawiedliwości na przykładzie dwóch instytucji, które zostały szczegółowo ure-
gulowane przez polskiego ustawodawcę w ostatnim czasie. Skąpe przepisy dotyczące 
ubezpieczenia ochrony prawnej rozbudowano na skutek konieczności implementacji 
przepisów dyrektywy Wypłacalność II w nowej ustawie o działalności ubezpieczenio-
wej i reasekuracyjnej. Dnia 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca 
regulacje odnoszące się do nieodpłatnej pomocy prawnej. Jak się wydaje, obie insty-
tucje są skierowane do różnych odbiorców, jednakże ich główna funkcja pozostaje ta 
sama, a sprowadza się do ułatwienia osobom ubezpieczonym lub uprawnionym do-
stępu do wymiaru sprawiedliwości, w formie i granicach określonych umową ubez-
pieczenia lub ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. Prezentację najistotniejszych regulacji 
ustawowych uzupełniają dane statystyczne obrazujące umiarkowaną popularność obu 
instytucji wśród polskiego społeczeństwa.

Słowa kluczowe: dostęp do wymiaru sprawiedliwości, ubezpieczenie ochrony prawnej, 
nieodpłatna pomoc prawna, adwokat, radca prawny.

Kody JEL: G22, K10, K12. 

1. Uwagi wstępne

Zagadnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości łączy się nierozerwalnie z pod-
miotowym prawem do sądu, wyrażonym w art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, 
poz. 483 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem każdy ma prawo do sprawiedliwego 
i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, 
bezstronny i niezawisły sąd. J. Zimmermann trafnie wiąże prawo do sądu z „poczu-
ciem sprawiedliwości i poczuciem potrzeby ochrony” [Zimmermann 2006, s. 307]. 
Prawo to można podzielić na cztery segmenty. Pierwszy z nich odnosi się do zakresu 
podmiotowego i wskazuje na uniwersalny charakter tego uprawnienia, ponieważ pra-
1 Kontakt z autorem: Szymon Szmak, Katedra Prawa Ubezpieczeniowego, Wydział Prawa i Administracji, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń, Polska, e-mail: 
szymonszmak@gmail.com. Niniejszy artykuł stanowi rozwinięcie fragmentów rozprawy doktorskiej au-
tora Ubezpieczenie ochrony prawnej w Polsce na tle regulacji niemieckich, napisanej pod kierunkiem prof. 
dr. hab. Eugeniusza Kowalewskiego, Toruń 2015.
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wo do sądu służy „każdemu” bez jakichkolwiek ograniczeń. Charakter przedmiotowy 
ma natomiast drugi element tego prawa, tj. „rozpatrzenie sprawy”, które należy rozu-
mieć szeroko, łącznie z jego etapem końcowym, czyli rozstrzygnięciem sądu. Dwa 
pierwsze, wymienione powyżej, segmenty są kluczowe, ponieważ bez ich zachowania 
konstytucyjne prawo do sądu nie zostanie w ogóle zrealizowane. Pozostałe dwa ele-
menty stanowią tzw. obudowę prawa do sądu. Odnoszą się one przede wszystkim do 
postępowania sądowego, które powinno być sprawiedliwe, jawne i szybkie. Poza tym 
sąd powinien cechować się niezależnością, bezstronnością i niezawisłością. Potwier-
dzenie lub ograniczenie obu tych segmentów nie wpływa bezpośrednio na samą zasa-
dę, mają one niejako charakter instrumentalny wobec prawa do sądu [Zimmermann 
2006, s. 312]. Wydaje się jednak, że to właśnie te elementy warunkują prawo dostępu 
do wymiaru sprawiedliwości, w aspekcie bardzo praktycznym. Muszą one bowiem 
być zagwarantowane, aby uznać możliwość dostępu do wymiaru sprawiedliwości za 
efektywną. 

W literaturze niemieckiej prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości określane jest 
jako der Zugang zur Rechtsgewährung [Kilian, s. 24–26]. Jednym z modeli takiego do-
stępu jest mechanizm prawny wpływu państwa na wynagrodzenie podmiotów świad-
czących pomoc prawną. Tworzą go poszczególne regulacje określające szczegółowo 
wysokość tego wynagrodzenia w danych przypadkach czy wprowadzające zakaz okre-
ślonego sposobu wynagradzania, np. pobierania honorarium związanego z pomyślnym 
rozstrzygnięciem sporu (success fee, Erfolgshonorar). Drugi z modeli opiera się na 
finansowym wsparciu państwa, świadczonym tym obywatelom, których sytuacja ma-
jątkowa nie pozwala na pokrycie w pełni lub w części kosztów związanych z pro-
wadzonym sporem (staatliche Kostenhilfe). W takiej sytuacji bierze się pod uwagę 
wysokość dochodu danego obywatela oraz możliwość pozytywnego rozstrzygnięcia 
sporu. Kolejnym mechanizmem mającym zagwarantować dostęp obywateli do wymia-
ru sprawiedliwości jest ubezpieczenie ochrony prawnej, które należy wiązać z cecha-
mi charakterystycznymi dla ubezpieczeń gospodarczych. Opiera się ono na zasadach 
rynkowych i jest oferowane przez podmioty, których nadrzędnym celem jest osiąganie 
zysku [Kilian, s. 24–26]. Powyższe uwagi dotyczące dostępu do wymiaru sprawiedli-
wości w realiach niemieckich obrazują podejście do tego istotnego zagadnienia przed-
stawicieli nauki niemieckiej, która szczyci się jednymi z najbardziej pogłębionych ana-
liz ubezpieczenia ochrony prawnej. Wyniki analiz praktyki niemieckiej mogą posłużyć 
w znaczącym stopniu do dalszego rozwoju ubezpieczenia ochrony prawnej w Polsce.

Na zlecenie organizacji ubezpieczycieli ochrony prawnej RIAD (Rencontres Inter-
nationales des Assureurs Défense) grupa ekonomistów z SEO Economic Research 
zbadała relację pomiędzy stopniem regulacji zawodów prawniczych a łatwością do-
stępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Do państw o niskim poziomie regula-
cji zalicza się m.in. Finlandię oraz Anglię, natomiast wysoki jej poziom występuje 
w Niemczech, Francji i Włoszech. We wnioskach z badań stwierdzono, że co do zasady 
warunkiem odpowiedniego „dostępu do prawa” nie jest koniecznie znacząca liczba 
regulacji prawnych dotyczących zawodów prawniczych. Co więcej, korzyść społecz-
na płynąca z lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości powinna być większa od 
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kosztów regulacji. Instrumentami takiej regulacji mogą być limitowanie dostępu do 
zawodu, ograniczenie wynagrodzenia lub zmniejszenie dostępu do reklamy. Regulacja 
zawodów prawniczych wiąże się z zapewnieniem wysokiej jakości usług i ochroną nie-
doświadczonych uczestników sporu, co uznaje się za zjawisko pozytywne. Certyfiko-
wanie jakości powinno odbywać się jednak na zasadach opartych na systemie licencji, 
a nie monopolu. Z drugiej zaś strony konsekwencją takiej regulacji jest ograniczenie 
konkurencji, co w dalszej perspektywie może doprowadzić do zbyt wysokich honora-
riów prawników, a tym samym do ograniczenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości. 
Jednym z wniosków końcowych autorów raportu jest stwierdzenie, że warunkiem naj-
pełniejszej ochrony interesu publicznego jest regulacja nie tyle grup zawodowych, co 
samych czynności lub usług [Baarsma, Felsö, Janssen 2008].

W artykule przedstawiona zostanie analiza obowiązujących przepisów dotyczących 
dwóch instytucji, których znaczenia w kontekście dostępu obywateli do wymiaru spra-
wiedliwości nie sposób przecenić. Funkcje wspomnianego ubezpieczenia ochrony 
prawnej oraz drugiego modelu – nieodpłatnej pomocy prawnej – choć skierowane są, 
jak się wydaje, do różnych grup odbiorców, należy uznać co do zasady za tożsame. 
W obu przypadkach nacisk położony został na poprawę sytuacji ubezpieczonego lub 
uprawnionego w przypadku wystąpienia sporu. Niniejszą analizę należy uznać za istot-
ną i celową, również ze względu na fakt, że szczegółowe regulacje odnoszące się do 
obu instytucji stworzono niedawno, w związku z tym nie zostały one jeszcze dogłębnie 
zbadane. 

2. Ubezpieczenie ochrony prawnej – pozycja na polskim rynku ubezpieczeń
 i regulacje ustawowe

2.1. Udział ubezpieczeń grupy 17 w rynku ubezpieczeń gospodarczych

Wstępem do rozważań na temat uregulowań dotyczących ubezpieczenia ochrony 
prawnej niech będzie zwięzła analiza statystyczna oparta na danych Komisji Nad-
zoru Finansowego2, obrazująca skalę rozwoju tego rodzaju ubezpieczenia w Polsce. 
W oficjalnych raportach organu nadzoru stopień popularności ubezpieczenia ochrony 
prawnej najlepiej oddaje wysokość zbioru składki przypisanej brutto. Wskaźnik ten 
w obiektywny sposób obrazuje relację udziału ubezpieczenia z grupy 17 w stosunku do 
całego portfela ubezpieczeń majątkowych oferowanych przez działających na polskim 
rynku ubezpieczycieli. Dane te zebrano w tabeli 1.

Godne szczególnego odnotowania są wyniki osiągnięte przez ubezpieczenie ochrony 
prawnej w 2003 r. oraz w 2010 r., kiedy to należało ono do ubezpieczeń majątko-
wych z najwyższym wzrostem we wszystkich grupach ubezpieczeń działu II. W 2011 r. 
ubezpieczenie grupy 17 zanotowało natomiast spadek składki przypisanej brutto 
o 0,07 mld zł – z 0,24 mld zł do 0,17 mld zł. W latach objętych analizą w treści rapor-
tów organu nadzoru udział ubezpieczenia ochrony prawnej nie przekraczał nigdy 1,5%, 

2 Do dnia 20 lipca 2006 r. Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE).
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co odzwierciedla niestety jeszcze dość słabą popularność tego rodzaju ubezpieczenia 
na polskim rynku.

Tabela 1. Udział ubezpieczenia ochrony prawnej w poszczególnych latach

Rok

Udział ubezpieczenia ochrony prawnej
[grupa 17, zgodnie z załącznikiem

do wówczas obowiązującej ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1151 

z późn. zm.) w ubezpieczeniach bezpośrednich
wg składki przypisanej brutto działu II]

Wzrost 
w stosunku 

do roku 
poprzedniego

1995–2000 [PUNU 2002] 0% nie dotyczy
2002 [KNUiFE 2002] 1,3% 133%
2003 [KNUiFE 2003] b.d. 85%
2004 [KNUiFE 2004] b.d. 76%
2009 [KNF 2010] 0,46% b.d.
2010 [KNF 2010] 1,05% b.d.
2011 [KNF 2011] 0,67% -29,20%
2013 [KNF 2013] b.d. 26,25%

Powyższe dane prezentują utrzymujący się niski udział ubezpieczenia ochrony praw-
nej w dziale II, jednakże ubezpieczenie grupy 17 cechuje się – poza pewnymi wyjątka-
mi – stałą tendencją wzrostową w tzw. zbiorze składki.

2.2 Przepisy ustawowe odnoszące się do ubezpieczenia ochrony prawnej
– regulacje z 2003 r. i 2015 r.

Pierwotna polska regulacja ustawowa dotycząca ubezpieczenia ochrony prawnej 
z 2003 r. wydawała się być niepełna i niewystarczająca w porównaniu z postępują-
cym jego rozwojem w praktyce ubezpieczeniowej. Tak istotnej luki prawnej nie wy-
pełniało orzecznictwo, które pozostaje w tej materii niezwykle skąpe (wyrok SOKiK 
z dnia 30 grudnia 2009 r. , XVII Amc 960/09). Jedyne przepisy odnoszące się wprost 
do ubezpieczenia ochrony prawnej zawierał art. 14 ustawy o działalności ubezpiecze-
niowej. Były one konsekwencją obowiązku przyjęcia przez wstępującą do Unii Euro-
pejskiej Polskę unijnego dorobku prawnego, w tym implementacji postanowień dyrek-
tywy Rady 87/344/EWG z dnia 22 czerwca 1987 r. w sprawie koordynacji przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczenia 
ochrony prawnej (Dz. Urz. WE L 185/72 z dnia 4 lipca 1987 r.). Polski ustawodawca 
nie określił jednak definicji samego ubezpieczenia, zasad spełniania świadczenia ubez-
pieczeniowego ani sposobu obsługi roszczeń [Janyga, Dittmajer 2005, s. 70–78].

Wątpliwości interpretacyjnych nastręczają natomiast rozwiązania legislacyjne z ko-
deksu cywilnego dotyczące w ogóle umowy ubezpieczenia. Są to przede wszystkim 
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określenie przez polskiego ustawodawcę przedmiotu świadczenia z tego rodzaju umo-
wy, a także umiejscowienie adwokata i radcy prawnego wśród podmiotów uprawnio-
nych do świadczenia pomocy prawnej.

Postulatem fundamentalnym było więc całościowe i kompleksowe określenie przez 
polskiego ustawodawcę istoty ubezpieczenia ochrony prawnej wraz z pełną imple-
mentacją przepisów dyrektywy. Wydaje się, że postulat ten mógłby być wprowadzony 
w życie poprzez dwa alternatywne rozwiązania legislacyjne. Pierwszym z nich miało 
być rozszerzenie art. 14 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Drugą metodą by-
łoby wprowadzenie do kodeksu cywilnego odrębnego artykułu dotyczącego umowy 
ubezpieczenia ochrony prawnej, na wzór art. 822 k.c. odnoszącego się do umowy ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywilnej. Podobne rozwiązanie zastosował legislator nie-
miecki w ustawie o umowie ubezpieczenia (Gesetz über den Versicherungsvertrag, 
Versicherungsvertragsgesetz, w wersji po wejściu w życie nowelizacji z dnia 23 listo-
pada 2007 r., BGBl. I S. 2631, ze zmianami).

Przy okazji implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/
WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalno-
ści ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, tzw. dyrektywy Wypłacalność II (Solvency II, 
Dz. Urz. UE L 335/1 z dnia 17 grudnia 2009 r.), polski ustawodawca rozbudował re-
gulacje odnoszące się do ubezpieczenia ochrony prawnej, uzupełniając niektóre bra-
ki legislacyjne, które pojawiły się przy pierwotnych regulacjach z 2003 r. Większość 
przepisów nowej dyrektywy odnosi się do wymogów o charakterze finansowym, które 
powinny spełniać zakłady ubezpieczeń, jednakże regulacja ta zastąpiła również sze-
reg dyrektyw ubezpieczeniowych, w tym właśnie tę dotyczącą ubezpieczenia ochrony 
prawnej z 1987 r. [Szmak 2016, s. 35–41].

Przyjęcie nowej ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844, dalej: u.d.u.r.), która weszła w życie w dniu 
1 stycznia 2016 r., było uwarunkowane przede wszystkim koniecznością transpozycji 
postanowień wspomnianej dyrektywy Wypłacalność II. Co istotne, przepisy implemen-
towanej dyrektywy nie wprowadzają żadnych znaczących zmian w kwestii tego rodzaju 
ubezpieczenia w porównaniu z pierwotnymi regulacjami europejskimi. Nowe polskie 
unormowania w dużej mierze odpowiadają pozytywnie na postulaty doktryny, co powin-
no mieć niebagatelny wpływ na jakość samego produktu ubezpieczenia ochrony prawej 
jako jednego z modeli efektywnego dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości.

W art. 198 ust. 1 dyrektywy Wypłacalność II prawodawca unijny skonstruował 
definicję ubezpieczenia ochrony prawnej, która została implementowana w art. 27 
ust. 1 u.d.u.r. W poprzedniej wersji ustawy o działalności ubezpieczeniowej nie okre-
ślono istoty ubezpieczenia ochrony prawnej, co budziło zrozumiałe zastrzeżenia przed-
stawicieli doktryny. Zgodnie z tym przepisem ubezpieczenie ochrony prawnej polega 
na „zobowiązaniu się zakładu ubezpieczeń, w zamian za opłatę składki ubezpiecze-
niowej, do poniesienia kosztów postępowania sądowego oraz wykonania innych usług 
związanych bezpośrednio z ochroną ubezpieczeniową”. Natomiast celem działalności 
ubezpieczyciela powinno być w szczególności zapewnienie odszkodowania z tytułu 
poniesionej przez ubezpieczonego straty, szkody lub uszkodzenia ciała przez ugodę 
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pozasądową lub w postępowaniu cywilnym lub karnym, jak również obrona lub re-
prezentowanie ubezpieczonego w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym 
lub innym postępowaniu, lub w związku z roszczeniem zgłoszonym wobec jego osoby 
(Art. 27 ust. 1 pkt 1 i 2 u.d.u.r.). Wprowadzenie definicji legalnej tego rodzaju ubez-
pieczenia powinno pomóc w utrzymaniu jednolitych standardów przez ubezpieczycieli 
oferujących umowy ubezpieczenia ochrony prawnej. Poprzez to ubezpieczający uzy-
skuje niejako pewność co do rodzaju umowy ubezpieczenia, jaką zawiera, jak również 
co do jej charakteru i celu.

Kolejnym postulatem de lege ferenda odnoszącym się do poprzedniej regulacji usta-
wy o działalności ubezpieczeniowej było wyraźne wyłączenie ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej z reżimu ubezpieczenia ochrony prawnej. W obowiązującej obecnie 
regulacji polski ustawodawca wyłączył stosowanie sformułowanych swoistych zasad 
odnoszących się do ubezpieczenia ochrony prawnej w stosunku do kilku wybranych 
kategorii tego rodzaju ubezpieczenia. Przepis art. 198 ust. 2 dyrektywy Wypłacalność 
II został implementowany w formie przepisu art. 27 ust. 7 u.d.u.r. Do jednej z kategorii 
z enumeratywnej listy wyłączonych rodzajów ubezpieczenia należy udzielanie ochro-
ny związanej z odpowiedzialnością cywilną w zakresie obrony, reprezentowania lub 
wspierania interesów ubezpieczonego w postępowaniu sądowym lub administracyj-
nym, jeżeli działalność ta jest równocześnie prowadzona we własnym interesie zakładu 
ubezpieczeń w ramach takiej ochrony, czyli tzw. pasywnej ochrony prawnej.

Warto jednak zwrócić uwagę, że już w art. 14 ust. 1 poprzednio obowiązującej usta-
wy o działalności ubezpieczeniowej ustawodawca wskazywał, że całość przepisu od-
nosi się jedynie do ubezpieczeń, o których mowa w dziale II, grupie 17 załącznika do 
ustawy, tj. do ubezpieczenia ochrony prawnej. Wydaje się więc, że interpretacja art. 14 
ustawy o działalności ubezpieczeniowej zgodna z ogólnymi zasadami wykładni wyklu-
czała stosowanie norm omawianego przepisu do innych rodzajów ubezpieczenia, pod 
warunkiem że mowa tu o samodzielnym ubezpieczeniu ochrony prawnej, niebędącym 
składową żadnego innego rodzaju ubezpieczenia. Stąd też należy uznać za uprawnione 
twierdzenie, że nie było potrzeby dodatkowego wyraźnego wyłączania ubezpiecze-
nia odpowiedzialności cywilnej z tych regulacji, ponieważ intencją ustawodawcy było 
ich stosowanie wyłącznie do ubezpieczenia ochrony prawnej jako odrębnego rodzaju 
ubezpieczenia. Jednakże dla pewności obrotu i pełnej jasności ubezpieczonych co do 
zakresu umowy ubezpieczenia ochrony prawnej można przyjąć, że wyłączenie to speł-
nia swoją funkcję.

Kwestią ściśle związaną z postulatem opisywanym powyżej, ale jak się wydaje, wciąż 
konieczną do wprowadzenia, jest uzupełnienie definicji ubezpieczenia odpowiedzial-
ności cywilnej w kodeksie cywilnym [Krajewski 2011, s. 348–355]. Zgodnie z art. 822 
§ 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobo-
wiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzo-
ne osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający 
albo ubezpieczony. Byłoby wysoce pożądane, aby zakres świadczenia ubezpieczycie-
la odpowiedzialności cywilnej, zdefiniowany w przytaczanym przepisie, został uzu-
pełniony o świadczenie wspomnianej wcześniej tzw. pasywnej ochrony prawnej, na 
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wzór uregulowań niemieckiej ustawy o umowie ubezpieczenia albo – jeśli bazować na 
polskich przykładach – analogicznie do przepisów polskiej ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych. Należy się zastanowić nad rozwiązaniem najprostszym z punktu wi-
dzenia techniki legislacyjnej, tj. wprowadzeniem do art. 822 § 1 k.c. zdania drugiego 
w brzmieniu: „Do świadczenia wynikającego z tej umowy należy również pokrycie 
niezbędnych kosztów obrony w postępowaniu karnym i kosztów zastępstwa prawnego 
w postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą ubezpieczyciela”.

Bardzo istotne postulaty de lege ferenda wypływają również z analizy przepisów 
kodeksu cywilnego odnoszących się w ogóle do umowy ubezpieczenia, niezależnie 
od jego rodzaju. Wydaje się, że polski ustawodawca powinien w sposób ostateczny 
określić przedmiot świadczenia z umowy ubezpieczenia. Postulat ten ma charakter uni-
wersalny, nie odnosi się jedynie do ubezpieczenia ochrony prawnej, ale przy okazji 
tego rodzaju ubezpieczenia bardzo wyraźnie ujawniają się niejasności interpretacyj-
ne wynikające ze sposobu regulacji omawianej kwestii przez polskiego ustawodawcę. 
Warto zastanowić się nad tym, by przepisy dotyczące przedmiotu świadczenia z umo-
wy ubezpieczenia wprowadziły dwie jego kategorie, przy przyjęciu teorii świadcze-
nia pieniężnego, tj. świadczenie główne oraz świadczenie poboczne. Wydaje się, że 
takie rozgraniczenie nie będzie kolidowało z praktyką ubezpieczeniową – w przypad-
ku ubezpieczenia ochrony prawnej świadczeniem głównym byłoby pokrycie kosztów 
związanych z prowadzonym sporem, natomiast pobocznym – świadczenie pomocy 
prawnej, np. w postaci telefonicznych porad prawnych.

Pozycja podmiotów świadczących pomoc prawną w kontekście ubezpieczenia ochro-
ny prawnej jest istotnym zagadnieniem szczegółowym, z którego mogą wypływać nie-
zwykle ważne sugestie co do wprowadzenia bardziej jasnych przepisów prawnych w tej 
materii. Przede wszystkim wydaje się pożądane, aby jednoznacznie wskazać podmioty 
uprawnione do świadczenia pomocy prawnej, w tym definitywnie określić status absol-
wentów wyższych studiów prawniczych. Ubezpieczony powinien w oczywisty sposób 
posiadać wiedzę, który podmiot świadczący pomoc prawną jest uprawniony na mocy 
obowiązujących przepisów ustawowych do wykonywania tego rodzaju usług w ramach 
zakresu ochrony gwarantowanej przez umowę ubezpieczenia ochrony prawnej.

W odniesieniu do regulacji z 2003 r. pojawiała się także konieczność rozszerzenia za-
kresu obowiązywania zasady swobody wyboru prawnika [Szmak 2012, s. 75–88]. Aby 
przepisy polskiej ustawy o działalności ubezpieczeniowej były zgodne z uregulowa-
niami dyrektywy oraz potrzebami ubezpieczonych, zasada ta powinna mieć zastosowa-
nie również przed wszczęciem postępowania sądowego lub administracyjnego. Należy 
skonstatować, że pełną implementacją dyrektywy byłaby regulacja zapewniająca wolny 
wybór prawnika na każdym etapie sprawy i w każdym rodzaju postępowania. Zgodnie 
z tymi postulatami w ustawie z 2015 r. prawo to zostało istotnie rozszerzone. Zgodnie 
z art. 27 ust. 6 u.d.u.r. ubezpieczony uzyskuje to uprawnienie również w przypadku 
„wystąpienia sprzeczności interesów lub różnicy zdań w sprawie rozstrzygnięcia spo-
ru”. Przepis ten nie odpowiada jednak całkowicie brzmieniu art. 204 w zw. z art. 201 
ust. 1 pkt b dyrektywy Wypłacalność II, który nie ogranicza zakresu przedmiotowego 
swobody wyboru prawnika do postępowania sądowego lub administracyjnego, jak to 
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czyni polski ustawodawca, limitując w ten sposób zakres niniejszego uprawnienia oraz 
ograniczając tym samym efektywność tego rodzaju modelu dostępu do wymiaru spra-
wiedliwości.

Należy wskazać, że pełniejsza regulacja ubezpieczenia ochrony prawnej może przy-
czynić się do lepszego rozgraniczenia uprawnień i kompetencji poszczególnych pod-
miotów ze sfery ubezpieczeń i świadczenia pomocy prawnej. Jako przykład dublowa-
nia świadczeń można wskazać pomoc w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, 
oferowaną zarówno w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej, jak i przez tzw. kance-
larie odszkodowawcze, których sytuacja prawna nie jest w pełni uregulowana.

Wydaje się, że popularyzacja ubezpieczenia ochrony prawnej przyczynia się w znacz-
nym stopniu do lepszego dostępu obywateli do usług prawniczych oraz wymiaru spra-
wiedliwości, czego gwarantem powinna być fachowość czynności świadczonych przez 
ubezpieczycieli. Relatywnie niska składka w odniesieniu do potencjalnych kosztów 
porady prawnej na etapie wstępnym lub opłat związanych już z danym postępowaniem 
byłaby atrakcyjną ofertą dla osób, którym status majątkowy pozwala na taki wydatek. 
Aby podnieść poziom świadomości ubezpieczeniowej polskich konsumentów – poten-
cjalnych ubezpieczonych – należy poprawić funkcjonowanie ubezpieczenia ochrony 
prawnej, czego pierwszym etapem powinno być ostateczne, kompleksowe dopracowa-
nie polskich regulacji w tej materii, z korzyścią zarówno dla stron umowy ubezpiecze-
nia, jak i dla prawników.

3. Instytucja nieodpłatnej pomocy prawnej

3.1. Regulacje ustawowe dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Celem wprowadzenia instytucji nieodpłatnej pomocy prawnej było przede wszyst-
kim ułatwienie dostępu do usług prawnych na etapie przedsądowym w zakresie ogra-
niczonym do najpopularniejszych gałęzi prawa osobom, które głównie ze względów 
finansowych nie są w stanie skorzystać z usług profesjonalnych pełnomocników.

Ustawodawca w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255, dalej: u.n.p.p.) określił zakres przedmio-
towy świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej. Obejmuje ona po pierwsze poinfor-
mowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej 
uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach. Do zakresu przedmiotowe-
go nieodpłatnej pomocy prawnej należy również wskazanie osobie uprawnionej sposo-
bu rozwiązania jej problemu prawnego, jak również udzielenie pomocy w sporządze-
niu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu 
przygotowawczym lub sądowym oraz pism w toczącym się postępowaniu sądowo-ad-
ministracyjnym. Uprawnieni mogą również skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej 
w formie sporządzenia projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustano-
wienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, 
radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu 
sądowo-administracyjnym. Ustawodawca wyłączył wybrane obszary spraw z zakresu 
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świadczonej pomocy. Nie obejmuje ona mianowicie trzech kategorii spraw: z zakresu 
prawa podatkowego związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu 
prawa celnego, dewizowego i handlowego oraz spraw związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności 
(Art. 3 ust. 2 u.n.p.p.). 

Katalog osób fizycznych uprawnionych do otrzymania nieodpłatnej pomocy praw-
nej został skonstruowany przez ustawodawcę w art. 4 wspomnianej ustawy. Z pomocy 
korzystać mogą po pierwsze osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świad-
czenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie 
pobranego świadczenia. Osobami uprawnionymi są również posiadacze ważnej Karty 
Dużej Rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, jak 
również te, które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 
1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych 
i okresu powojennego. Kolejną kategorią osób niniejszego katalogu są posiadacze waż-
nej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa 
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, jak 
również osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej 
lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty. Nieza-
leżnie od spełnienia któregokolwiek z wyżej wymienionych wymogów ustawodawca 
wprowadził kryterium wiekowe osób uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej po-
mocy prawnej. Są to osoby, które albo nie ukończyły 26 lat lub które ukończyły 65 lat.

Nieodpłatna pomoc prawna może być świadczona przede wszystkim osobiście przez 
adwokatów lub radców prawnych na podstawie umowy zawartej z powiatem (Art. 5 
ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 u.n.p.p.). Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich 
upoważnienia aplikanci adwokaccy lub radcowscy są uprawnieni do udzielania takiej 
pomocy (Art. 5 ust. 1 u.n.p.p. in fine). Dodatkowo powiaty powierzają prowadzenie poło-
wy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym prowadzącym 
działalność pożytku publicznego3, które są wyłaniane w corocznym otwartym konkursie 
ofert (Art. 11 ust. 1 i 2 u.n.p.p.). Obok adwokatów i radców prawnych w punktach pro-
wadzonych przez te organizacje nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać mogą również 
doradcy podatkowi w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Uprawnionymi do wykonywa-
nia takich czynności są również absolwenci wyższych studiów prawniczych magister-
skich w Polsce lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej 
Polskiej. Dodatkowo absolwent prawa musi posiadać co najmniej trzyletnie doświadcze-
nie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związa-
nych ze świadczeniem pomocy prawnej, korzystać z pełni praw publicznych, mieć pełną 
zdolność do czynności prawnych oraz nie być karanym za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (Art. 11 ust. 3 u.n.p.p.).

3 W skrócie: NGOs – non-government organizations.
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3.2. Wykorzystanie modelu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – dane staty-
styczne dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w I kwartale 2016 r.4

Zgodnie z art. 16 ust. 1 u.n.p.p. Minister Sprawiedliwości jest zobowiązany do prze-
prowadzenia corocznej oceny wykonania zadań z tego zakresu w terminie do dnia 
30 czerwca roku następnego. Obecnie dostępne są dane obejmujące I kwartał 2016 r.

W I kwartale 2016 r. funkcjonowały w Polsce 1 524 punkty nieodpłatnej pomocy 
prawnej, z czego najwięcej w województwach mazowieckim (181), śląskim (181), 
wielkopolskim (138) oraz małopolskim (133). Punkty adwokacko-radcowskie (obok 
tych prowadzonych przez organizacje pozarządowe) stanowiły 58% wszystkich punk-
tów pomocy prawnej, udzielono tam jednak 64% wszystkich porad. W omawianym 
okresie osoby uprawnione uzyskały łącznie 98 988 porad.

Znakomitą większość korzystających z porad w ramach nieodpłatnej pomocy praw-
nej stanowiły osoby uprawnione z tytułu wieku – a więc zgodnie z ustawą te, które nie 
ukończyły 26 lat albo ukończyły 65 lat (68,17%). Kolejne grupy tworzyły osoby otrzy-
mujące świadczenie z pomocy społecznej (15,82%), posiadające Kartę Dużej Rodziny 
(8,39%) oraz wymagające niezwłocznego uzyskania pomocy prawnej w przypadku sy-
tuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego (5,48%).

Najpopularniejszymi dziedzinami prawa, których dotyczyła nieodpłatna pomoc 
prawna udzielona w I kwartale 2016 r., były prawo cywilne z wyłączeniem prawa rze-
czowego i spadkowego (22,88%), prawo spadkowe (16,02%) oraz prawo rzeczowe 
(12,35%).

Jeśli chodzi o formę udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, to ze względu na 
charakter spraw składała się ona w większości przypadków z informacji dotyczących 
obowiązującego stanu prawnego, uprawnień lub obowiązków osób korzystających 
z tej pomocy (77,15%) oraz ze wskazania sposobu rozwiązania problemu prawnego 
(58,39%). Jedynie w ok. 18% przypadków osoby uprawnione korzystały z pomocy 
w sporządzeniu projektu pisma procesowego.

W przeważającej mierze czas poświęcony na udzielenie nieodpłatnej pomocy praw-
nej nie przekroczył jednej godziny – porady trwające od 15 do 30 minut stanowiły 
43,4% wszystkich przypadków, natomiast zajmujące od 30 do 60 minut – 33,3%.

Jeśli przyjąć, że jedna porada była udzielona jednej osobie, w I kwartale 2016 r. pra-
wie połowa osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej wyraziła zgodę na 
udostępnienie swoich danych (48 478 osób). Jeśli chodzi o strukturę wieku, ponad 
połowę z nich stanowiły osoby, które ukończyły 65 lat (51,66%), a prawie 11% to 
osoby w przedziale wiekowym 20–24 lata. Pozostałe grupy charakteryzują się dużym 
rozdrobnieniem. Większość osób, które skorzystały z pomocy prawnej, stanowiły ko-
biety (58,33%). 

Jedynie 11% osób korzystających z porad legitymowało się wykształceniem wyż-
szym, najwięcej uprawnionych posiadało wykształcenie zawodowe (średnie – 25,08%, 

4 Dane zbiorcze o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w I kwar-
tale 2016 r., udostępnione autorowi przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP (Wydział Nieodpłatnej Pomo-
cy Prawnej, Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej) w dniu 12 lipca 2016 r.
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zasadnicze – 22,88%). Kolejną grupę stanowiły osoby z wykształceniem podstawo-
wym (16,47%) oraz średnim ogólnokształcącym (16,37%).

Średni miesięczny dochód większości osób korzystających z nieodpłatnej pomocy 
prawnej kształtował się między 800 a 2 599 zł (60,64%), 34,59% stanowili interesanci, 
którzy osiągali dochód poniżej 800 zł miesięcznie.

Największą część osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej stanowili 
członkowie gospodarstw domowych liczących od 2 do 4 osób (58%), natomiast jedną 
trzecią – osoby samotne (30,81%). Prawie 51% interesantów mieszkało w miastach.

4. Podsumowanie

Mając świadomość, że analiza przedstawionych powyżej modeli usprawniających 
korzystanie z usług prawnych nie wyczerpuje w znaczącym stopniu tematu dostępu 
obywateli do wymiaru sprawiedliwości, warto przedstawić podstawowe wnioski koń-
cowe wypływające z obecnej sytuacji legislacyjnej obu instytucji.

W odniesieniu do ubezpieczenia ochrony prawnej pożądana wydaje się być dalsza 
i bardziej intensywna popularyzacja tego rodzaju ubezpieczenia nie tylko przez ubez-
pieczycieli, lecz również przez inne podmioty, przede wszystkim przez zawodowe 
korporacje prawnicze. Rozbudowa przepisów w nowej ustawie o działalności ubezpie-
czeniowej i reasekuracyjnej niewątpliwie może przyczynić się do rozwoju ubezpiecze-
nia z grupy 17, rozwiewając wcześniejsze wątpliwości i uchylając zastrzeżenia wobec 
poprzedniej regulacji.

Mimo że wstępne dane zbiorcze dotyczą jedynie I kwartału 2016 r., można pozwolić 
sobie na stwierdzenie, że podstawowym postulatem de lege ferenda dotyczącym nie-
odpłatnej pomocy prawnej jest rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do korzy-
stania z tej pomocy. Należy również zastanowić się nad rolą punktów prowadzonych 
przez organizacje pozarządowe, które choć stanowią połowę wszystkich jednostek 
nieodpłatnej pomocy prawnej, udzieliły około jednej trzeciej porad, a w większości 
korzystają i tak z usług profesjonalnych pełnomocników. Przedstawiciele korporacji 
prawniczych krytykują również fakt, że nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest 
w budynkach urzędów gminnych czy powiatowych, przez co interesanci łączą świad-
czoną tam pomoc z samym urzędem. Naczelna Rada Adwokacka na etapie prac nad 
ustawą proponowała tzw. system kuponowy, polegający na tym, że osoba uprawniona 
zwracałaby się do wybranego przez siebie adwokata lub radcy prawnego uczestniczą-
cego w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej i „opłacałaby” wykonaną usługę ku-
ponem. Rozwiązanie to pozwoliłoby również na zmniejszenie kosztów ponoszonych 
przez powiaty, które obecnie są zobowiązane do organizacji punktów nieodpłatnej po-
mocy prawnej [Krzyżanowska 2016]. Przedstawiciele doktryny i praktyki postulują 
całościowe oraz kompleksowe ukształtowanie regulacji ułatwiających dostęp do wy-
miaru sprawiedliwości, w tym również przepisów dotyczących pomocy prawnej udzie-
lanej z urzędu czy instytucji zwolnienia od kosztów sądowych.

Choć już we wstępie niniejszego artykułu wskazano na znaczące różnice występują-
ce pomiędzy oboma modelami dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości, warto 
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uwypuklić w przedstawianych instytucjach cechy wspólne. Za najważniejszą z nich 
należy uznać wspomniany już cel zarówno ubezpieczenia ochrony prawnej, jak i nie-
odpłatnej pomocy prawnej. Co oczywiste, w odróżnieniu od instytucji wprowadzonej 
ustawą z 5 sierpnia 2015 r. za nadrzędną funkcję ubezpieczeń z grupy 17 nie moż-
na uznać poprawienia efektywności dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości, 
jednakże w tym aspekcie oba modele niejako uzupełniają się i służą, choć w różnym 
stopniu, realizacji prawa do sądu. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że wspomniane 
instytucje pojawiły się w rzeczywistości społecznej w Polsce niedawno – regulacje 
dotyczące ubezpieczenia ochrony prawnej doczekały się już znaczącej nowelizacji (we 
właściwym kierunku – co zostało wykazane powyżej), a ustawa o nieodpłatnej pomocy 
prawnej będzie z pewnością także przedmiotem kolejnych prac legislacyjnych. Należy 
mieć nadzieję, że postulaty doktryny, praktyków – przedstawicieli zawodów prawni-
czych – oraz obywateli, a także wnioski badaczy zagranicznych (przede wszystkim 
najbliższych naszej kulturze prawnej naukowców z Niemiec) zostaną w tych pracach 
uwzględnione, urzeczywistniając tym samym założony cel usprawnienia dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości.
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Access to justice in Poland – selected models
Abstract. The aim of this article is to analyse the issue of access to justice in Poland, 
based on two different institutions that facilitate exercising of this right. The statu-
tory provisions regarding legal expenses insurance were recently extended as a result 
of implementation of the Solvency II Directive into Polish law. Moreover, at the begin-
ning of this year, a new act introduced free legal aid scheme. Although the recipients 
of these models are different, both institutions fulfil similar functions and contribute 
to the growth of legal awareness among Polish society. Unfortunately, neither legal 
expenses insurance nor free legal aid are popular enough to describe their significant 
impact on access to justice.

Keywords: access to justice, legal expenses insurance, free legal aid, lawyers.
JEL Codes: G22, K10, K12.
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Przedawnienie nietypowego 
roszczenia regresowego

zakładu ubezpieczeń

Łukasz MAZURCZAK1

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Streszczenie. Instytucja ubezpieczeniowego regresu nietypowego była wielokrotnie 
przedmiotem zarówno orzecznictwa sądów, jak i wypowiedzi przedstawicieli nauki 
prawa. Właściwe określenie terminu przedawnienia tych roszczeń regresowych ma 
duże znaczenie praktyczne tak dla towarzystw ubezpieczeń, jak i podmiotów mogą-
cych stać się dłużnikami w postępowaniu regresowym. Stosunkowo długo brak było 
zgody co do określenia, w jakim terminie przedawniają się tego typu roszczenia. Za-
gadnienie to budziło dużo kontrowersji zarówno wśród przedstawicieli doktryny, jak 
i w orzecznictwie. Istniejącej w piśmiennictwie różnorodności poglądów sprzyjały 
liczne zmiany przepisów regulujących kwestię obowiązkowych ubezpieczeń komuni-
kacyjnych, stanowiących podstawę do analizy terminów przedawnienia nietypowego 
roszczenia regresowego ubezpieczyciela. Spośród wielu warto odnotować podgląd, 
w myśl którego roszczenia te wynikają z umowy ubezpieczenia i przedawniają się 
w terminach przewidzianych dla roszczeń z niej wynikających. Wśród przedstawicieli 
doktryny pojawiło się także stanowisko, zgodnie z którym nietypowe roszczenie regre-
sowe jest roszczeniem związanym z prowadzeniem przez ubezpieczyciela działalności 
gospodarczej i w konsekwencji winno się przedawniać w terminach przewidzianych 
dla tego typu roszczeń. W literaturze tematu zaakcentowane zostało także stanowisko, 
iż termin przedawnienia omawianych roszczeń powinien być ustalany w sposób analo-
giczny do terminu przedawnienia roszczenia z tytuły regresu zwykłego, a zatem zgod-
nie z terminami przewidzianymi dla poszkodowanych. Z kolei teoria podkreślająca, iż 
roszczenie regresowe nietypowe jest roszczeniem w pełni samoistnym, nowym, wyni-
kającym z przepisu prawa, wskazuje jako właściwe dla określenia terminu przedaw-
nienia omawianego roszczenia zawarte w kodeksie cywilnym przepisy lex generalis, 
z art. 118 k.c. na czele. Za niebudzące wątpliwości uznać należy, iż roszczenie to staje 
się wymagalne z chwilą wypłaty odszkodowania i tym samym zmaterializowania się 
odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela. Niniejsze opracowanie poddaje ana-
lizie kwestię przedawnienia nietypowych roszczeń regresowych ubezpieczycieli oraz 
stanowi swoiste podsumowanie stanowisk prezentowanych przez przedstawicieli dok-
tryny i orzecznictwo w tym zakresie.

1 Kontakt z autorem: Łukasz Mazurczak, Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk, ul. Nowy 
Świat 72, 00-001, Warszawa, Polska, e-mail: stillonbike@gmail.com.
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gres szczególny, regres nietypowy, roszczenie regresowe.

Kody JEL: K15.

1. Uwagi wstępne

Instytucja ubezpieczeniowego regresu nietypowego była wielokrotnie przedmiotem 
zarówno orzecznictwa sądów, jak i wypowiedzi przedstawicieli nauki prawa. Niety-
powa postać regresu występuje w niektórych ubezpieczeniach odpowiedzialności cy-
wilnej i obejmuje przypadki, w których – na podstawie szczególnego przepisu prawa 
lub postanowienia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczyciel 
w precyzyjnie określonych sytuacjach nabywa prawo dochodzenia od ubezpieczone-
go spełnionego wcześniej świadczenia. Instytucja ta szczególną rolę odgrywa w ubez-
pieczeniach obowiązkowych. Niniejsza praca skupia się na kwestii, która dotychczas 
uznawana była za wyjątkowo sporną, a jednocześnie niezmiernie istotną i doniosłą 
społecznie, to jest na terminie przedawnienia roszczenia zakładu ubezpieczeń w przy-
padku tego rodzaju roszczenia zwrotnego. 

Stosunkowo długo brak było zgody co do określenia, w jakim terminie przedawniają 
się tzw. nietypowe roszczenia regresowe. Zagadnienie to budziło dużo kontrowersji 
zarówno wśród przedstawicieli doktryny, jak i w orzecznictwie. Wyraźnie istniejącej 
w piśmiennictwie różnorodności poglądów sprzyjały liczne w okresie powojennym 
zmiany przepisów regulujących kwestię obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyj-
nych, wśród których warto wymienić między innymi ustawę z dnia 2 grudnia 1958 r. 
o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 72, poz. 357 z późn. zm.), 
ustawę z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 
z późn. zm.), ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubez-
pieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komuni-
kacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152), a także rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
1 grudnia 1961 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych 
wypadków i odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów mechanicznych (Dz. U. Nr 
55, poz. 311), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1968 r. w sprawie 
obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych (Dz. U. Nr 15, poz. 89), rozporządze-
nie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1974 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń 
komunikacyjnych (Dz. U. Nr 46, poz. 274), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
30 listopada 1981 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych (Dz. U. 
Nr 30, poz. 166), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1985 r. w sprawie 
ubezpieczeń ustawowych komunikacyjnych (Dz. U. Nr 6, poz. 20), rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 29 marca 1989 r. w sprawie ubezpieczeń ustawowych komu-
nikacyjnych (Dz. U. Nr 18, poz. 100 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe 
w związku z ruchem tych pojazdów (Dz. U. Nr 96, poz. 475 z późn. zm.), rozporzą-
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dzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów me-
chanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (Dz. U. Nr 26, 
poz. 310). 

Obecnie instytucja regresu nietypowego uregulowana jest w ustawie z dnia 22 maja 
2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwaran-
cyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej: ustawa o ubez-
pieczeniach obowiązkowych). Art. 43 tejże ustawy ustanawia podstawę do regresu 
w najczęściej występujących w praktyce ubezpieczeniach komunikacyjnych. Przepis 
ten posłuży jako przykład do poniższej analizy. Właściwe zdefiniowanie pojęcia niety-
powego roszczenia regresowego nie spełnia funkcji wyłącznie precyzująco-terminolo-
gicznej. Precyzyjne określenie cech tej instytucji w sposób kluczowy wpływa bowiem 
także na kwestię ustalenia terminu przedawnienia tego roszczenia [Poleszak 1982]. 
I tak, jeżeli przyjmiemy, iż roszczenie zwrotne zakładu ubezpieczeń wobec ubezpie-
czonego w zakresie odpowiedzialności cywilnej kierowcy pojazdu jest roszczeniem 
w pełni samoistnym, tj. niezależnym od umowy ubezpieczenia oraz od roszczenia 
przysługującego poszkodowanemu, to brak podstaw do uznania za właściwe, w celu 
ustalenia terminu jego przedawnienia, ani terminów przedawnienia roszczeń z umowy 
ubezpieczenia, ani terminów przedawnienia roszczenia poszkodowanego. Za prawdzi-
we należałoby uznać zatem twierdzenie, iż roszczenie takie ulega przedawnieniu w ter-
minach ogólnych wskazanych w art. 117 k.c. i nast. Jeżeli jednak przyjmiemy, iż samo-
istność regresu nietypowego istnieje w ramach wyznaczonych zarówno przez umowę 
ubezpieczenia, jak i roszczenie poszkodowanego, analizie możemy poddać inne kon-
cepcje. I tak, gdy założymy, iż jest to ciągle roszczenie o naprawienie szkody, będzie 
się ono przedawniało w terminach przewidzianych dla przedawnienia roszczenia po-
szkodowanego, a zatem wskazanych w art. 442¹ k.c. w przypadku szkody deliktowej, 
a w przypadku szkody kontraktowej w oparciu o art. 118 k.c. i przepisy szczególne. 
Jeżeli z kolei przyjmiemy, iż jest to roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia, bę-
dzie ono ulegało przedawnieniu w trzyletnim terminie wskazanym w art. 819 § 1 k.c.

2. Koncepcje dotyczące przedawnienia nietypowego roszczenia regresowego

Tematykę tę warto omówić na kanwie stanu faktycznego przeanalizowanego przez 
Sąd Najwyższy w wielokrotnie przywoływanym przez przedstawicieli doktryny 
i orzecznictwa wyroku z dnia 6 kwietnia 1981 r. (IV CR 63/81, OSNC 1981, nr 12, 
poz. 242), w którym to pozwany spowodował zdarzenie szkodowe, prowadząc pojazd 
bez wymaganego prawa jazdy. W ustalonym stanie faktycznym sprawca w listopadzie 
1973 r. potrącił owym pojazdem poszkodowanych, którzy znajdowali się na oznako-
wanym przejściu dla pieszych. W tym samym roku zakład ubezpieczeń wypłacił po-
szkodowanym odszkodowania. Dopiero po przeszło sześciu latach – a więc w 1980 r. 
– zakład ten wniósł pozew, w którym domagał się zasądzenia od pozwanego sprawcy 
kwoty obejmującej wysokość wypłaconych poszkodowanym odszkodowań oraz rent. 
Kluczowym zagadnieniem, jakie miał zbadać sąd w niniejszej sprawie, było ustale-
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nie, według jakich zasad przedawniają się roszczenia regresowe zakładu ubezpieczeń 
przeciw kierowcy będącemu sprawcą zdarzenia. Orzekający w niniejszej sprawie Sąd 
Wojewódzki w Krakowie uznał, że do tego rodzaju roszczeń regresowych należy sto-
sować przepis art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątko-
wych i osobowych (Dz. U. Nr 2, poz. 357), w myśl którego zastosowanie ma trzyletni 
termin przedawnienia. Sąd Najwyższy wyraził jednak odmienny pogląd, przyjmu-
jąc, iż roszczenia regresowe zakładów ubezpieczeń przeciw kierowcom przedawnia-
ją się w terminach przewidzianych w przepisie art. 118 k.c., zgodnie z którym ter-
min przedawnienia wynosi 10 lat od dnia wymagalności roszczenia (art. 120 k.c.). 
Analizując przedmiotową sprawę, Sąd wyszedł z założenia, że roszczenie regresowe 
nietypowe będące przedmiotem analizy nie opiera się na przepisie art. 828 k.c., a wy-
nika ze szczególnego przepisu prawa, jakim był wówczas art. 11 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 18 listopada 1974 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komu-
nikacyjnych (Dz. U. Nr 46, poz. 274 z późn. zm.). W konsekwencji Sąd zaprzeczył, 
jakoby stosunek ten wynikał z umowy ubezpieczenia. Jako niebudzące kontrowersji 
uznał, że roszczenie zwrotne zakładu ubezpieczeń staje się wymagalne z chwilą zaspo-
kojenia roszczenia z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Od tego samego mo-
mentu biegnie także termin przedawnienia. W konsekwencji Sąd Najwyższy przyjął, 
iż w analizowanej sprawie zastosowanie będzie miała zasada wyrażona w art. 118 k.c., 
zgodnie z którą termin przedawnienia roszczeń majątkowych wynosi 10 lat. Uznał, iż 
wyjątkiem od tej zasady są wyłącznie przepisy lex specialis, wprowadzające odmienne 
uregulowania w tej materii. Stanowisko przyjęte w wyroku Sądu Najwyższego jest 
zatem bardzo niekorzystne dla sprawcy i bardzo korzystne dla zakładów ubezpieczeń, 
ponieważ przyjmuje najdłuższy z możliwych terminów przedawnienia. 

Przytaczając argumenty płynące z wykładni celowościowej, systemowej oraz języ-
kowej, wyrok ten skrytykował A. Szpunar, który stwierdził, iż: „niepodobna się zgo-
dzić ze stwierdzeniem Sądu Najwyższego, jakoby regres z § 11 nie był roszczeniem 
z tytułu ubezpieczenia majątkowego. Treść przepisu art. 12 ustawy wcale nie prze-
mawia za tym, żeby normował on tylko kwestię przedawnienia roszczeń w stosunku 
do zakładu ubezpieczeń” [Szpunar 1983, s. 20]. W kontekście analizowanej materii 
A. Szpunar powołał się na treść art. 819 § 1 k.c., w którym, jak stwierdził: „zawarta jest 
prosta zasada, że roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat 
trzech. Zasada ta obejmuje także roszczenie zwrotne ubezpieczyciela. Należy przyjąć, 
że roszczenie to staje się wymagalne z chwilą wypłacenia poszkodowanemu należnego 
odszkodowania. Od tej chwili rozpoczyna się bieg przedawnienia…” [Szpunar 1983, 
s. 13–19]. Autor ten uznał także, że umożliwienie zakładom ubezpieczeń wszczynania 
postępowań regresowych nawet kilkanaście lat po tym, jak sprawca wyrządził szkodę, 
jest wysoce krzywdzące dla tegoż sprawcy, a co za tym idzie nieuzasadnione.

Stanowisko to zostało z kolei skrytykowane przez J. Ławrynowicza, który stwier-
dził, iż: „regres z ubezpieczenia komunikacyjnego OC do kierowców pojazdów me-
chanicznych […] nie jest roszczeniem wynikającym z ubezpieczenia majątkowego 
lub osobowego w rozumieniu ustawy ubezpieczeniowej z 1958 r. […], lecz opiera się 
na szczególnym uregulowaniu, jakim jest zobowiązanie zakładu ubezpieczeń zawarte 
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w przepisach wyżej cytowanego rozporządzenia z 1974 r. (obecnie z 1985 r.). Dla-
tego też termin z art. 12 ustawy ubezpieczeniowej z 1958 r. (obecnie art. 819 k.c.) 
regulujący kwestię przedawnienia roszczeń w stosunku do zakładu ubezpieczeń, a nie 
odwrotnie, nie może być stosowany do omawianego roszczenia ubezpieczyciela, na co 
trafnie zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w powołanym orzeczeniu z 6 kwietnia 1981 r.” 
[Ławrynowicz 1989, s. 222]. Stanowisko zajęte przez Sąd w przywołanym orzeczeniu 
aprobuje także H. Poleszak [1982] w opublikowanej glosie. 

Z kolei J. Myszkowski podniósł, iż regres nietypowy wynika wprost z przepisu prawa. 
W związku z czym: „wobec braku przepisów szczególnych, konieczne jest stosowa-
nie art. 118 kodeksu cywilnego. Należy jednak zwrócić uwagę, że roszczenie zakładu 
ubezpieczeń jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej 
i wobec tego bardziej właściwe wydaje się zastosowanie terminu przedawnienia trzy-
letniego, a nie dziesięcioletniego” [Myszkowski 2003, s. 35]. Ten sam autor, odnosząc 
się do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 1981 r., uznał, iż: „skoro »obo-
wiązek« dochodzenia roszczenia był dla Sądu Najwyższego kluczowym wyróżnikiem 
regresu nietypowego, to trudno jest przyjmować, że regulacja prawa, w której tego 
wyróżnika brakuje, może być podstawą nietypowego roszczenia zwrotnego. Należy 
zatem przyjąć, że odpowiednie przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych 
są uzupełnieniem art. 518 § 1 pkt 4 k.c., zgodnie z którym »osoba trzecia, która spłaca 
wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty, jeżeli to 
przewidują przepisy szczególne«. Dochodzi więc do nabycia przez zakład ubezpieczeń 
roszczeń przysługujących poszkodowanym. Termin przedawnienia tych roszczeń roz-
poczyna się z momentem wyrządzenia szkody, a nie wypłaty odszkodowania” [Mysz-
kowski 2004, s. 31].

W kontekście powyższego zauważenia wymaga, iż w literaturze zaakcentowane 
zostało stanowisko, w myśl którego termin przedawnienia roszczenia wynikającego 
z tytułu regresu nietypowego powinien być ustalany w sposób analogiczny jak ter-
min przedawnienia roszczenia z tytułu regresu zwykłego, a co za tym idzie roszczenie 
to winno przedawniać się w terminach przewidzianych dla poszkodowanego. Zgodnie 
z tym poglądem ubezpieczyciel z chwilą spełnienia świadczenia w ramach umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej uzyskuje to samo roszczenie przysługują-
ce pierwotnie poszkodowanemu z tytułu odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody 
[Kęszycka 1999, s. 147; Wąsiewicz 2000, s. 119]. W konsekwencji roszczenie zakła-
du ubezpieczeń przedawnia się zgodnie z terminami mającymi zastosowanie dla po-
szkodowanego, a zatem w przypadku szkody deliktowej na podstawie art. 442¹ k.c., 
a w przypadku szkody kontraktowej w oparciu o art. 118 k.c. i przepisów szczegól-
nych. Z kolei początek biegu przedawnienia winno liczyć się od dnia powzięcia przez 
poszkodowanego wiadomości o szkodzie i osobie odpowiedzialnej za jej naprawienie. 

W ocenie autora trudno się zgodzić z taką koncepcją. Przyjęcie bowiem za praw-
dziwą tezy, iż w przypadku obu rodzajów regresu dochodzi do subrogacji roszczenia, 
skutkowałoby w praktyce uznaniem, że pomiędzy obiema tymi instytucjami nie zacho-
dzą kardynalne różnice. W tym miejscu warto przypomnieć, iż szczególny charakter 
nietypowego roszczenia regresowego polega nie na nabyciu go od poszkodowanego, 
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a na uzyskaniu go przez ubezpieczyciela z mocy szczególnego przepisu prawa. Zgod-
nie z ogólną zasadą, w przypadku gdy ustawodawca nie ustanowił normy lex specia-
lis, wygaśnięcie wierzytelności następuje z chwilą jej spełnienia przez dłużnika. Jeśli 
przenieść powyższe na grunt obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych, zasadne 
wydaje się, iż z chwilą wypłaty odszkodowania pokrywającego całą szkodę wierzy-
telność poszkodowanego przestaje istnieć zarówno w stosunku do ubezpieczyciela, 
jak i do ubezpieczonego sprawcy zdarzenia szkodowego. Co istotne, ubezpieczyciel, 
spełniając świadczenie gwarancyjne wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej, co do zasady nie nabywa roszczenia zwrotnego wobec 
ubezpieczonego sprawcy. Pogląd ten zdaje się podzielać także J. Ławrynowicz, który 
na gruncie ubezpieczeń komunikacyjnych zauważa, iż brak jest adekwatnego związku 
przyczynowego pomiędzy roszczeniem odszkodowawczym poszkodowanego, który 
doznał szkody wskutek ruchu pojazdu mechanicznego, a roszczeniem regresowym to-
warzystwa ubezpieczeń. W konsekwencji ubezpieczyciel, który spełnia świadczenie 
w ramach zawartej polisy odpowiedzialności cywilnej, nie przejmuje tego roszczenia 
od poszkodowanego, lecz nabywa je z momentem wypłaty odszkodowania i od tego 
dnia winien się rozpoczynać bieg terminu przedawnienia roszczenia zwrotnego [Ław-
rynowicz 1989]. 

Powyższe argumenty wskazują zatem, aby analizowane roszczenie uznać za roszcze-
nie nowe, wynikające z przepisu prawa, co uzasadnia tezę o uznaniu art. 118 k.c. za 
właściwy dla określenia terminu przedawnienia tego roszczenia.

Jak już wcześniej zasygnalizowano, wśród przedstawicieli doktryny pojawił się także 
pogląd, zgodnie z którym roszczenie wynikające z regresu nietypowego jest roszcze-
niem z tytułu umowy ubezpieczenia i jako takie przedawnia się w trzyletnim terminie 
określonym w art. 819 § 1 k.c., który w myśl tej teorii winien dotyczyć wszystkich 
roszczeń ubezpieczeniowych (por. wyrok SN z dnia 18 listopada 2005 r., IV CK 
203/05, niepubl.). Stanowisko to uzasadniane jest poprzez fakt, iż art. 819 § 1 k.c. nie 
dotyczy wyłącznie tych roszczeń, które przysługują przeciwko ubezpieczycielowi, ale 
wszystkich roszczeń z umowy ubezpieczenia. W takim przypadku, jeśli uznać regres 
nietypowy za roszczenie z umowy ubezpieczenia, zastosowanie przepisów ogólnych 
z art. 118 k.c. byłoby wyłączone. Opierając się na wykładni systemowej oraz przyj-
mując argument, iż zastosowanie także do nietypowego regresu ubezpieczeniowego 
art. 819 k.c. zmierzałoby do ujednolicenia kwestii przedawnienia roszczeń związanych 
z umową ubezpieczenia w szerokim znaczeniu, nie można uznać tej koncepcji za zu-
pełnie bezpodstawną. Niemniej obecny sposób uregulowania art. 819 k.c. oraz art. 43 
ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych nie pozwala na tego typu ujednolicenie, 
które należałoby traktować jako postulat de lege ferenda. Za brakiem uzasadnienia dla 
tej koncepcji – w ocenie autora – przemawia chociażby umiejscowienie omawianego 
przepisu, który wraz z art. 805 k.c. dotyczącym umowy ubezpieczenia ustawodaw-
ca zawarł w dziale I (Przepisy ogólne) tytułu XXVII (Umowa ubezpieczenia) kodek-
su cywilnego. Skłania to do przyjęcia, że zawarty w art. 819 k.c. zwrot „roszczenia 
z umowy ubezpieczenia” należy definiować w sposób wąski, to znaczy przez pryzmat 
zdefiniowanej w art. 805 k.c. umowy ubezpieczenia, bez rozciągania go na szerzej de-
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finiowany stosunek ubezpieczenia. Co warte podkreślenia, w treści art. 805 k.c. trudno 
doszukiwać się roszczenia zwrotnego ubezpieczyciela, co w ocenie autora nie daje 
podstaw do przyjęcia, że roszczenia tego dotyczy także art. 819 k.c. Na zmianę po-
wyższego nie wpływa także fakt, iż w pewnym sensie omawiane roszczenie pozostaje 
w związku z umową ubezpieczenia. Istnienie odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu 
ubezpieczeń wynikającej z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowi 
bowiem warunek sine qua non powstania roszczenia zwrotnego. Unormowania wpro-
wadzone przez ustawodawcę uzależniają powstanie nietypowego roszczenia zwrotne-
go nie od zawarcia umowy ubezpieczenia OC, a od wyrządzenia przez ubezpieczoną 
osobę szkody w precyzyjnie określonych okolicznościach, wskazanych w art. 43 usta-
wy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W konsekwencji należy przyjąć, iż nie jest to 
roszczenie z umowy ubezpieczenia zdefiniowanej w art. 805 oraz 822 k.c. 

Za odrzuceniem teorii, w myśl której właściwy dla ustalenia terminu przedawnienia 
nietypowego roszczenia zwrotnego jest art. 819 k.c., przemawia opisana już wcześniej 
samoistność omawianej instytucji. Jak już wspomniano, pierwotne roszczenie poszko-
dowanego wobec ubezpieczonego sprawcy wygasa z chwilą zaspokojenia go w drodze 
wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, który z kolei na mocy art. 43 ustawy 
o ubezpieczeniach obowiązkowych nabywa nowe roszczenie. W związku z faktem, 
iż nie jest to już roszczenie z umowy – chociaż pozostaje ono z nią w niewątpliwym 
związku – dłużnikiem w postępowaniu regresowym może być nie tylko podmiot, który 
zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ale każda osoba spełniają-
ca przesłanki enumeratywnie wskazane przez ubezpieczyciela. W ocenie B. Janiszew-
skiej: „również wtedy kiedy zakład ubezpieczeń z roszczeniem regresowym występuje 
przeciwko ubezpieczającemu, nie jest to »roszczenie z umowy ubezpieczenia«. Z umo-
wy tej wynikał jedynie obowiązek zapłaty odszkodowania temu, kto doznał szkody, na-
tomiast nie ma już takiego charakteru powstałe z tym momentem roszczenie regresowe 
zakładu ubezpieczeń” [Janiszewska 2007, s. 27].

Gdyby jednak teoretycznie podejść odmiennie niż B. Janiszewska i założyć, iż regres 
nietypowy ubezpieczyciela jest roszczeniem z umowy ubezpieczenia, wiązałoby to się 
z koniecznością stosowania odmiennych przepisów dla określania terminów przedaw-
nienia roszczeń w stosunku do ubezpieczających (art. 819 k.c.) oraz pozostałych 
ubezpieczonych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów me-
chanicznych, niebędących stroną zawartej umowy ubezpieczenia (art. 118 k.c.). Takie 
zróżnicowanie sytuacji prawnej różnych osób w takich samych stanach faktycznych 
nie ma oparcia ani w obecnie funkcjonujących przepisach, ani w zasadach współżycia 
społecznego. 

Dodatkowym argumentem przeciwko możliwości zastosowania terminu przedaw-
nienia przewidzianego przez przepis art. 819 § 1 k.c. w przypadku analizowanego rosz-
czenia zwrotnego jest fakt, iż kategoria podmiotów, do których może ono zostać skie-
rowane, nie jest ograniczona wyłącznie do osób, które zawarły umowę ubezpieczenia 
OC. Adresatem roszczenia wynikającego z regresu nietypowego może być bowiem 
każdy kierujący pojazdem mechanicznym, który wyrządził szkodę we wskazanych 
przez ustawodawcę okolicznościach. W konsekwencji, biorąc pod uwagę powyższe, 
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za niedopuszczalną uznać należy możliwość różnicowania sytuacji prawnej sprawców 
szkód w kontekście przepisów będących podstawą prawną regulacji dotyczących ter-
minów przedawnienia roszczeń [Niezgoda 2012].

Kolejnym argumentem przemawiającym przeciw przywołanej koncepcji jest fakt, 
iż treść art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych reguluje kwestię powstania 
i dochodzenia roszczenia regresowego ubezpieczyciela w sposób całkowicie nieza-
leżny i odrębny od treści unormowań dotyczących umowy ubezpieczenia zawartych 
w kodeksie cywilnym.

Zgodnie ze stanowiskiem A. Szpunara bieg przewidzianego w art. 819 § 1 k.c. trzy-
letniego terminu przedawnienia zaczyna się z chwilą wypłaty odszkodowania, co wią-
że się z wymagalnością roszczenia [Szpunar 1993, s. 19; 2000, s. 160]. W ocenie tego 
autora roszczenie związane z regresem nietypowym istnieje „potencjalnie od chwili 
powstania zobowiązania zakładu ubezpieczeń do naprawienia szkody. Staje się ono 
wymagalne z chwilą dokonania zapłaty i od tej chwili rozpoczyna się bieg przedawnie-
nia wierzytelności zakładu ubezpieczeń” [Szpunar 1983].

Jak już podkreślano, roszczenia wynikające z regresu nietypowego występującego 
w ubezpieczeniach obowiązkowych nie należą do kategorii roszczeń umownych. Są 
to bowiem roszczenia szczególne, przysługujące ex lege. Nie ma przy tym znaczenia 
teoretyczna możliwość powiązania omawianego roszczenia z umową ubezpieczenia 
poprzez fakt jego powstania uwarunkowanego uprzednim zawarciem umowy ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej oraz związaną z jej wykonaniem wypłatą na rzecz 
poszkodowanego świadczenia odszkodowawczego. 

W ocenie J. Myszkowskiego, jeśli kwalifikować działalność ubezpieczeniową jako 
formę działalności gospodarczej, a powstające z mocy ustawy roszczenie regresowe za 
związane z tą działalnością, zastosowanie winien mieć termin przedawnienia właściwy 
dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej [Myszkow-
ski 2004]. W konsekwencji takiego założenia, w myśl którego roszczenia wynikają-
ce z regresu nietypowego są roszczeniami związanymi z prowadzoną przez zakłady 
ubezpieczeń działalnością gospodarczą, przedawniają się one z upływem lat trzech, 
licząc od momentu wymagalności, tj. od dnia wypłaty odszkodowania na rzecz po-
szkodowanego. Jeśli uwzględnić jednak fakt, iż zarówno art. 819 § 1 k.c., jak i art. 118 
k.c. dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przewidują 
trzyletni termin przedawnienia, rozstrzygnięcie tej kwestii nie ma w praktyce dużego 
znaczenia.

Kolejne z wyrażonych w orzecznictwie stanowisk wskazuje na obowiązek zastoso-
wania art. 118 k.c. przy określaniu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z re-
gresu nietypowego (przywoływany wyrok SN z dnia 6 kwietnia 1981 r.; uchwała SN 
z dnia 10 listopada 2005 r., III CZP 83/05, OSNC 2006, nr 9, poz. 147) [Janiszewska 
2007, s. 25–28]. Pogląd ten podkreśla utrwalone już stanowisko, że do regresu niety-
powego nie ma zastosowania art. 828 § 1 k.c., i opiera się na założeniu, iż roszczenie 
regresowe kierowane przez ubezpieczyciela przeciwko sprawcy kierującemu pojaz-
dem oparte jest na przepisie szczególnym i tym samym nie może być uznane za rosz-
czenie z umowy ubezpieczenia. W konsekwencji brak jest podstaw do zastosowania do 
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tego roszczenia art. 819 § 1 k.c. W związku z powyższym, ze względu na brak innego 
przepisu szczególnego określającego termin przedawnienia tego roszczenia, przyję-
to, że przedawnia się ono w terminie dziesięcioletnim przewidzianym w art. 118. Jak 
podaje B. Janiszewska, wykładnia art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych 
nie wskazuje na zastosowanie charakterystycznej dla subrogacji konstrukcji „przej-
ścia” na ubezpieczyciela świadczenia spełnionego w ramach umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej. Jak słusznie zauważa autorka: „w przepisie tym nie użyto 
charakterystycznych dla tej konstrukcji sformułowań: »roszczenie z mocy prawa prze-
chodzi na zakład ubezpieczeń«, czy też »zakład ubezpieczeń nabywa wierzytelność do 
wysokości dokonanej zapłaty«. W treści art. 43 ustawy nie wyeksponowano tego, co 
dzieje się z wierzytelnością (»roszczenie przechodzi«, »zakład ubezpieczeń nabywa«), 
ale stwierdzono sam fakt przysługiwania ubezpieczycielowi »prawa dochodzenia… 
zwrotu odszkodowania«. Skoro przepis ten nie opisuje dynamicznie ujmowanej »czyn-
ności« (przejścia, nabycia…), ale statycznie pojmowane »przysługiwanie« »prawa do-
chodzenia zwrotu odszkodowania« (roszczenia), trudno byłoby uznać, że zamiarem 
prawodawcy było rozstrzygnięcie o »przejściu« na zakład ubezpieczeń wierzytelności 
poszkodowanego” [Janiszewska 2007, s. 26].

W przypadku roszczeń z tytułu regresów nietypowych na gruncie przepisów doty-
czących umowy obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych 
także Sąd Najwyższy w omawianym już wyroku uznał, iż przedawniają się one w ter-
minach przewidzianych w art. 118 in fine k.c., określającym ogólny termin przedaw-
nienia (przywoływany wyrok SN z dnia 6 kwietnia 1981 r.; por. także uchwała SN 
z dnia 10 listopada 2005 r., III CZP 83/05, OSNC 2006, nr 9, poz. 147; jednakże od-
miennie w wyroku SN z dnia 18 listopada 2005 r., IV CK 203/05, Legalis). Sąd nie 
znalazł bowiem przesłanek do zastosowania w przypadku tego roszczenia terminów 
przedawnienia wskazanych w art. 819 § 1 k.c. Odrzucono także pogląd, iż po spełnie-
niu świadczenia na rzecz poszkodowanego towarzystwu ubezpieczeń przysługuje ta 
sama wierzytelność, pierwotnie przysługująca poszkodowanemu, a przedawniająca się 
zgodnie z treścią art. 442 k.c.

Pogląd ten zdaje się podzielać także K. Niezgoda, w którego ocenie pomimo istnie-
nia oczywistego związku pomiędzy czynem niedozwolonym a niejako wynikającym 
z niego regresem nietypowym nie jest to roszczenie deliktowe [Niezgoda 2012, s. 248 
i nast.]. W konsekwencji w opisywanym przypadku zastosowania nie może mieć okre-
ślony w art. 442¹ § 2 k.c. dziesięcioletni termin przedawnienia. Przyjmuje się, że wyrzą-
dzenie szkody przez kierującego pojazdem w przypadku regresu nietypowego stanowi 
wyłącznie przyczynę sprawczą zdeterminowanego przepisami następstwa roszczeń. 
Następstwo to materializuje się w sytuacji, gdy w pierwszej kolejności poszkodowany, 
korzystając z faktu zawarcia przez sprawcę polisy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej, zgłasza swoje roszczenia bezpośrednio do ubezpieczyciela, który po spełnie-
niu roszczenia gwarancyjnego wynikającego z zawartej umowy ubezpieczenia kieruje 
roszczenie zwrotne do kierującego pojazdem będącego sprawcą zdarzenia. Uprawnie-
nie to przysługuje ubezpieczycielowi w ściśle określonych przez ustawodawcę oko-
licznościach. 
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Jak już wspomniano, związek pomiędzy tymi roszczeniami nie jest wynikiem opar-
tego na art. 828 § 1 k.c. przejścia na ubezpieczyciela z mocy prawa roszczeń ubezpie-
czającego przeciwko sprawcy zdarzenia szkodowego ani formą uregulowanego w art. 
518 k.c. wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela. Związek ten ma bowiem ewi-
dentnie zewnętrzny charakter i stanowi realizację roszczenia przyznanego ubezpieczy-
cielowi z mocy ustawy. Ustanowiony w ten sposób stosunek prawny pomiędzy kierow-
cą, który wyrządził szkodę, a ubezpieczycielem nie jest zatem bezpośrednią pochodną 
stosunku ubezpieczenia, lecz stosunkiem nowym. Ze względu na specyfikę powstaje 
on wyłącznie, gdy podmiotem odpowiedzialnym za powstanie szkody jest kierowca 
pojazdu mechanicznego. Trudno odmówić racji poglądowi, iż pomiędzy oboma tymi 
roszczeniami występuje duża zależność. Roszczenie zwrotne powstaje bowiem do-
piero z chwilą spełnienia przysługującej poszkodowanemu wierzytelności pierwotnej 
oraz jest limitowane do wysokości spełnionego przez ubezpieczyciela świadczenia. 
Nie przesądza to jednak – w ocenie autora – o możliwości uznania obu tych roszczeń 
za jedno i to samo. G. Bieniek podkreślał na gruncie poprzednio istniejących przepi-
sów zasadniczą odrębność roszczenia ubezpieczyciela „w stosunku do cywilistycznych 
konstrukcji roszczenia regresowego lub roszczenia zwrotnego znajdującego swe uza-
sadnienie w subrogacji ustawowej” [Bieniek 1983, s. 109]. 

Wracając do postawionej już tezy o uznaniu roszczenia opartego na art. 43 ustawy 
o ubezpieczeniach obowiązkowych za roszczenie nowe, przy jednoczesnym zaprze-
czeniu przejścia roszczenia poszkodowanego, poniżej zaprezentowane zostaną wnioski 
dotyczące właściwego określenia przepisu mającego zastosowanie dla ustalenia ter-
minu przedawnienia omawianego roszczenia. Jeśli konsekwentnie przyjąć stanowisko 
o wygaśnięciu z chwilą otrzymania odszkodowania roszczenia poszkodowanego, brak 
jest podstaw do stosowania określonego w art. 442¹ k.c. terminu przedawnienia rosz-
czeń z tytułu czynów niedozwolonych. W ocenie A. Szpunara roszczenie regresowe 
ubezpieczyciela powstałe na mocy ustawy nie posiada już takiego charakteru [Szpunar 
1983]. W obowiązującym stanie prawnym brak jest także wystarczających podstaw do 
przyjęcia, iż nietypowe roszczenia regresowe przedawniają się w terminach właści-
wych dla roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia czy też związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej. Za nieuzasadnione uznać należy także stanowisko, 
zgodnie z którym termin przedawnienia roszczeń wynikających z nietypowego regresu 
ubezpieczeniowego winien być określany w sposób analogiczny jak w przypadku rosz-
czeń z tytuły regresu zwykłego.

3. Wnioski końcowe

W ocenie autora – ze względu na przytoczone w niniejszym opracowaniu argumenty 
przemawiające za uznaniem regresu nietypowego za oparty na przepisie szczególnym, 
a nie na umowie ubezpieczenia – spośród zaprezentowanych poglądów za właściwy 
uznać należy ten, w myśl którego przedawnienie regresu nietypowego regulowane jest 
na mocy art. 118 k.c. Na aprobatę zasługuje zatem stanowisko, zgodnie z którym, jako 
że ustawa wiąże z wypłatą odszkodowania prawo domagania się zwrotu wypłaconych 
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kwot, od tej chwili roszczenie to jest wymagalne [Szpunar 1993, s. 19; 2000, s. 160; 
Wąsiewicz 2000, s. 116–117]2.

Zauważyć należy, iż w doktrynie tenże pogląd został już ugruntowany. Zgodnie z nim 
roszczenie wynikające z regresu nietypowego staje się wymagalne z chwilą, w której 
ubezpieczyciel spełni świadczenie na rzecz poszkodowanego, realizując tym samym 
swoją odpowiedzialność gwarancyjną. Stanowisko takie przyjął także Sąd Najwyższy 
w przytaczanym już wyroku z dnia 6 kwietnia 1981 r. Koncepcja stawia na pozycji uprzy-
wilejowanej zakład ubezpieczeń, który nabywając nową wierzytelność, nie jest stawiany 
w istniejącej już sytuacji prawnej poprzedniego wierzyciela. Nie jest zatem obarczony 
wszelkimi konsekwencjami istniejącego po stronie pierwotnego wierzyciela uprawnienia, 
w tym biegnącym już terminem przedawnienia, a spełniając świadczenie, nabywa nową 
wierzytelność z łatwym do określenia początkiem biegu przedawnienia. Z tego punktu 
widzenia sytuacja prawna zakładu ubezpieczeń ukształtowana została przez ustawodaw-
cę w sposób o wiele korzystniejszy niż w przypadku typowego roszczenia regresowego.

Właściwe określenie terminu przedawnienia roszczeń regresowych ma duże znacze-
nie praktyczne zarówno dla towarzystw ubezpieczeń, jak i podmiotów mogących stać 
się dłużnikami w postępowaniu regresowym. Błędne ustalenie terminu przedawnie-
nia tego typu roszczeń może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla obu stron 
postępowania regresowego. Obecnie ustalenie właściwego terminu przedawnienia nie 
budzi większych wątpliwości interpretacyjnych. Niemniej w ocenie autora pożądanym 
stanem byłoby precyzyjne i eliminujące wszelkie wątpliwości określenie przez ustawo-
dawcę terminów przedawnienia zarówno dla ubezpieczeniowego regresu nietypowego, 
jak i typowego, co autor pozostawia jako wniosek de lege ferenda. 
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Limitation period of an unusual subrogation claim
of an insurance institution

Abstract. A notion of an unusual insurance recourse was many times a subject of analysis 
by both court decisions and statements of legal science representatives . Proper definition 
of limitation period of recourse claims is of significant practical importance for insurance 
companies and entities that may become debtors in recovery proceedings. For a relatively 
long time there was no consensus as to determination of limitation period for this type 
of claim. This issue aroused much controversy among representatives of the doctrine and 
case law. Clearly visible diversity of views in the literature favored numerous changes 
in regulations governing the issue of compulsory vehicle insurance which is a basis for 
the analysis of limitation periods of insurer’s unusual recourse claim. A view that should 
be noted from among them is that the claims arise from the insurance contract and shall 
expire in time limits provided for claims in the document. Among the representatives 
of the doctrine, there is a noticeable standpoint according to which the unusual recourse 
claims result from the insurer’s business conduct and as a consequence, should expire 
in the time limits provided for such claims. In the literature it was emphasized that limita-
tion period for these claims should be determined in the same way as the period of limita-
tion for claim arising from the normal recourse, so in accordance with the deadlines pro-
vided for the injured parties. On the other hand, the theory emphasizing that the unusual 
subrogation claim is a new and fully self-contained claim, resulting from the provision 
of law, indicates the rules applicable for determining the limitation period in generally ap-
plied Civil Code regulations, with article 118 of the Civil Code as the crucial one. It shall 
be unquestionable that the claim becomes due upon payment of compensation and at 
the same time materialization of insurer’s warranty liability. The article examines the li-
mitation issue of insurer’s unusual subrogation claims. It provides a synthesis of the posi-
tions presented by representatives of the doctrine and jurisprudence in this area.

Keywords: limitation, limitation period, subrogation, usual subrogation, unusual sub-
rogation, recourse claim.
JEL Codes: K15.

Przedawnienie nietypowego roszczenia regresowego zakładu ubezpieczeń



102

Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection No. 22 (3/2016)

Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych nr 22 (3/2016): 102-114
Journal of Insurance, Financial Markets and Consumer Protection No. 22 (3/2016): 102-114

Warunki nabycia przez pracownika prawa
do zasiłku chorobowego

z ubezpieczenia chorobowego

Anna NAPIÓRKOWSKA1

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji

Streszczenie. Artykuł dotyczy problematyki warunków nabycia prawa do zasiłku cho-
robowego z ubezpieczenia chorobowego w razie czasowej niezdolności do pracy z po-
wodu choroby pracownika. Po krótkim wprowadzeniu przedmiotem analizy staje się 
problematyka dotycząca okresu kwalifikującego. W kolejnej części opracowania zwró-
cono uwagę, że ochrona przysługuje nie tylko w sytuacji powstania zdarzenia ubezpie-
czeniowego w okresie ubezpieczenia chorobowego, lecz także w sytuacji powstania 
niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego przy spełnieniu 
pozostałych warunków. W artykule w sposób bardziej szczegółowy odniesiono się 
do problemu relacji pomiędzy powstaniem czasowej niezdolności do pracy z powo-
du choroby pracownika a urlopem bezpłatnym. Zaprezentowano także stanowisko, że 
ochrona pracownika w razie powstania niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubez-
pieczenia chorobowego – w zakresie wyznaczonym przez ustawodawcę – ma oparcie 
we wcześniejszym tytule do ubezpieczenia społecznego i pozostaje w związku z wcze-
śniejszym wkładem ubezpieczonego.

Słowa kluczowe: zasiłek chorobowy, ubezpieczenie chorobowe, czasowa niezdolność 
do pracy, okres wyczekiwania, urlop bezpłatny.

Kody JEL: H55, K31.

1. Wprowadzenie

Temat opracowania wyznacza zarazem granice prowadzonych rozważań. Przedmio-
tem zainteresowania stają się więc warunki nabycia prawa do zasiłku chorobowego, 
czyli świadczenia, które przysługuje na wypadek czasowej niezdolności do pracy [Ję-
drasik-Jankowska 1983, s. 39, 42–44, 53–56; Szubert 1987, s. 88–94, 152; Rączka 

1 Kontakt z autorem: Anna Napiórkowska, Katedra Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji, Uni-
wersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń, Polska, e-mail: 
napiork@umk.pl. Artykuł – z uwzględnieniem pewnych modyfikacji czy uściśleń – stanowi część rozpra-
wy doktorskiej autorki Granice ochrony pracownika w razie czasowej niezdolności do pracy z powodu 
choroby, napisanej pod kierunkiem dr. hab. Grzegorza Goździewicza, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika, Toruń 2014, s. 142–155. 
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2000, s. 14]. Rozważania będą dotyczyły pracownika, czyli jednej ze stron stosunku 
pracy. Nie będą się one odnosiły do ubezpieczenia wypadkowego, to ostatnie jest bo-
wiem wyrazem korzystniejszej ochrony ubezpieczonego przysługującej w przypadku 
zaistnienia określonych zdarzeń prawnych pociągających za sobą określone – podle-
gające prawnej ochronie – skutki. Odzwierciedla to podstawową myśl, że szkoda na 
osobie pracownika powiązana z procesem pracy uzasadnia zastosowanie odmiennego 
(uprzywilejowanego) rodzaju ochrony [Jędrasik-Jankowska 1987, s. 81]. W niniejszym 
artykule pomija się także problematykę dotyczącą koordynacji systemów zabezpiecze-
nia społecznego, co samo w sobie stanowi rozległą płaszczyznę badań.

2. Okres kwalifikujący

Jeśli chodzi o warunki nabycia przez pracownika prawa do zasiłku chorobowego 
z ubezpieczenia chorobowego, na wstępie warto wskazać, że zgodnie z art. 4 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 372 
z późn. zm., dalej: ustawa zasiłkowa) – pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobo-
wego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

W literaturze przedmiotu wskazany wyżej okres przyjęło się nazywać okresem wy-
czekiwania, okresem karencyjnym czy okresem karencji. W istocie czas ten może być 
też nazwany okresem kwalifikującym (uprawniającym), gdyż pozwala zakwalifiko-
wać osobę czasowo niezdolną do pracy do grona tych osób, które będą korzystały ze 
świadczenia ubezpieczeniowego2. Określenie „okres kwalifikujący (uprawniający)” 
wydaje się zresztą bardziej właściwe, gdyż w wielu państwach europejskich wystę-
puje odmienna od tej konstrukcja, choć spełniająca podobne zadanie3 – a mianowi-
cie bazująca na okresach oczekiwania na świadczenie (okresach karencyjnych), kie-
dy to pierwsze dni niezdolności do pracy są wyłączone z ochrony. Sformułowanie 
„okres oczekiwania / okres wyczekiwania / okres karencyjny” dotyczyłoby właśnie 
tych pierwszych dni, w których świadczenie w niektórych europejskich systemach nie 
przysługuje4. W Polsce – co istotne – wymóg taki nie występuje, co jest rozwiązaniem 
ewidentnie działającym na korzyść ubezpieczonego. W konstrukcji takiej uwzględ-
nia się bowiem interes wspólnoty (chcąc ją chronić przed nadmiernymi wydatkami 
i stawiając jej interes na pierwszym miejscu), co jednak dzieje się kosztem tego ubez-
pieczonego, który jest w danym momencie w określonej potrzebie [Napiórkowska 
2015, s. 200, przypis nr 6 i wskazana tam literatura przedmiotu]. W tym więc zakresie 

2  Odpowiadałoby to terminologii angielskiej stosowanej przez MISSOC (The EU’s Mutual Information 
System on Social Protection), który posługuje się terminem qualifying period (co można tłumaczyć jako 
okres kwalifikujący, staż). Tego typu rozwiązania – w sensie legitymowania się okresem kwalifikującym 
– nie stosuje się w niektórych państwach europejskich. Por. MISSOC, Comparative Tables on Social 
Protection, http://www.missoc.org/INFORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATA-
BASE/comparativeTableSearch.jsp.
3  Celem jest zwalczanie ewentualnych nadużyć.
4  Por. MISSOC, który w tym zakresie w terminologii angielskiej posługuje się terminem waiting period, 
co można tłumaczyć jako okres oczekiwania / wyczekiwania.
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ustawodawca polski korzystnie kształtuje sytuację ubezpieczonego, co zasługuje na 
zaakcentowanie.

Kontynuując rozważania, warto zauważyć, że warunkiem nabycia prawa do zasiłku 
chorobowego jest legitymowanie się pewnym wartościowym okresem, którym – zda-
niem ustawodawcy – jest właśnie okres ubezpieczenia chorobowego. Chodzi tu więc 
nie tyle o to, by coś przeczekać czy wyczekać, jak sugerowałaby nazwa „okres wycze-
kiwania”, ile o to, by współdziałać przez pewien czas w tworzeniu funduszu ubezpie-
czeniowego. Termin 30 dni ustawodawca uważa za wystarczający do tego, by w razie 
czasowej niezdolności do pracy zakwalifikować daną osobę do grona osób korzystają-
cych z „wypracowanego” zasiłku chorobowego (w sensie ubezpieczeniowym, ale z na-
syceniem pierwiastków społecznych stanowiących fundament ochrony – jedna osoba 
zrealizuje więc minimum, inna więcej niż minimum, prawo do świadczenia może zaś 
mieć każda z nich) [Napiórkowska 2015, s. 200].

Warto w tym miejscu przypomnieć także wcześniejsze regulacje obowiązujące w tej 
materii. Artykuł 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 
Nr 47, poz. 280 z późn. zm., dalej: ustawa zasiłkowa z 1974 r.) stanowił, że pracownik 
nabywał prawo do zasiłku chorobowego: bez względu na okres pozostawania w za-
trudnieniu – jeśli był zatrudniony na czas nieokreślony bądź na okres wstępny, lub też 
po przepracowaniu co najmniej jednego miesiąca – jeśli był zatrudniony na podstawie 
umowy o pracę zawartej na okres próbny, na czas określony albo na czas wykona-
nia określonej pracy5. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 29 października 
2002 r., wydanej już w trakcie obowiązywania nowej ustawy, stwierdził, że: „zmiana 
ta implikuje twierdzenie, że obecnie okres wyczekiwania nie jest już identyfikowany 
z okresem trwania pracowniczego tytułu ubezpieczenia, lecz z ubezpieczeniem choro-
bowym rozumianym jako okres objęty obowiązkiem opłacania składek” (III UZP 8/02, 
OSNP 2003, z. 8, poz. 205). Z punktu widzenia rozważań naukowych istotne jest także 
to, że na podstawie tego typu zmian w regulacji prawnej można analizować zmienne 
postrzeganie idei wzajemności w ubezpieczeniu społecznym6.

Wracając do zasadniczego toku rozważań, warto przyjrzeć się bliżej wspomnianemu 
okresowi kwalifikującemu. Z całą pewnością ma on charakter jednorodny – nie jest 
on zależny od podstawy nawiązania stosunku pracy, od rodzaju zawartej przez strony 
umowy o pracę7. 

Co istotne, z punktu widzenia ochrony ubezpieczonego jest to – jak się wydaje – 
okres stosunkowo krótki. Racjonalnym uzasadnieniem wydaje się być fakt, że z krót-
kotrwałą z reguły (choć często nie będzie to miało miejsca) niezdolnością do pracy, 
która na dodatek może dotykać każdego pracownika w różnych odstępach czasu, trud-
no byłoby wiązać wymóg długotrwałego okresu kwalifikującego. Oczywiście można 

5 Artykuł został nieznacznie zmieniony z dniem 1 marca 1995 r. 
6 Por. uwagi wyrażone przez W. Szuberta odnoszące się do tytułu uprawnień do świadczeń ubezpieczenio-
wych [1987, s. 62].
7 Jest to szczególnie widoczne, gdy porówna się aktualnie obowiązujące rozwiązania z przywoływanym 
wcześniej art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zasiłkowej z 1974 r.
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znaleźć regulacje, które do końca tego nie potwierdzają, np. art. 4 ust. 3 pkt 3 ustawy 
zasiłkowej stanowi, że od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do za-
siłku chorobowego przysługuje ubezpieczonym obowiązkowo, mającym wcześniejszy 
co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego. Jak się wy-
daje, ten okres również można by nazwać okresem kwalifikującym (tyle że do tego, by 
być zwolnionym z pewnego wymogu). W tym przypadku jednak – jak można sądzić 
– ustawodawca wyznacza wskazany okres zbyt restrykcyjnie.

Mogłoby się wydawać, że okres kwalifikujący musi być okresem nieprzerwanym, 
w każdym razie wskazywałby na to art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej. Równie warto-
ściowym okazuje się jednak także okres przerwany, ale przy spełnieniu określonych wa-
runków. Z art. 4 ust. 2 ustawy zasiłkowej wynika bowiem, że do okresów ubezpieczenia 
chorobowego, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy zasiłkowej, wlicza się poprzednie 
okresy ubezpieczenia chorobowego (czyli przed ewentualną przerwą), jeśli przerwa ta 
nie przekroczyła 30 dni lub też była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem 
bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodo-
wego (w tych sytuacjach przerwa może więc być dłuższa niż 30 dni). W zasadzie może 
bardziej zrozumiałym byłby więc zapis, zgodnie z którym pracownik nabywa prawo do 
zasiłku chorobowego po upływie 30 dni ubezpieczenia chorobowego – nieprzerwanego 
lub takiego, w którym wystąpiły przerwa lub przerwy, ale spełnione są wówczas określo-
ne warunki. Warto w tym miejscu zauważyć, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego 
z dnia 29 października 2002 r. do okresów ubezpieczenia, o których mowa w omawia-
nym art. 4 ust. 1 ustawy zasiłkowej, wlicza się – zgodnie z ust. 2 tego przepisu – okres 
poprzedniego ubezpieczenia społecznego rolników (III UZP 8/02). Stanowisko takie 
spotkało się jednak z krytyką ze strony przedstawicieli doktryny [Pławucka 2004].

Co istotne, nie w każdym przypadku będzie wymagane legitymowanie się przez daną 
osobę okresem kwalifikującym. Artykuł 4 ust. 3 ustawy zasiłkowej stanowi bowiem, że od 
pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje 
absolwentom szkół bądź szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobo-
wym albo przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia 
szkoły bądź uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych; jeśli niezdolność do pra-
cy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy; osobom ubezpieczo-
nym obowiązkowo, które mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego 
ubezpieczenia chorobowego; posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia 
chorobowego w okresie 90 dni od ukończenia kadencji. Wśród przypadków, w których 
nie ma wymogu legitymowania się okresem kwalifikującym, brakuje kobiet w ciąży, co 
w literaturze przedmiotu spotyka się ze słuszną krytyką [Rączka 2000, s. 11].

Istnienie wymogu w postaci okresu kwalifikującego skłania do refleksji na temat za-
sadności takiej konstrukcji prawnej. Warto zwrócić uwagę na głosy wyrażane w litera-
turze przedmiotu odnoszące się do podniesionego problemu. Przedstawiciele doktryny 
zwracali uwagę, że wymóg taki jest wyrazem przekonania, iż przynależność do katego-
rii osób uprawnionych do świadczenia nie jest czymś przypadkowym, a okres taki ma 
chronić system ubezpieczeniowy przed nadużyciami ze strony osób nieuprawnionych 
[Piotrowski 1966, s. 194–197]. Podnosi się również, że w analizowanej konstrukcji cho-
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dzi o to, by wyłączyć z ochrony zdarzenia sprzed okresu ubezpieczenia, gdyż nie można 
ubezpieczyć czegoś ex post [Jończyk 2006, s. 173]. W toku prac nad ustawą zasiłkową 
podnoszono, że stosowanie okresów wyczekiwania wydaje się konieczne, by uniknąć 
sytuacji, w których osoby ubezpieczone – w szczególności dobrowolnie – nabyłyby po 
krótkim, czasami kilkudniowym okresie opłacania niewysokich składek prawo do świad-
czeń przez okres kilku, a czasem nawet ponad 20 miesięcy [por. Uzasadnienie…. s. 2].

Jeśli zaś chodzi o judykaturę, warto zwrócić uwagę na wyrok Trybunału Konstytu-
cyjnego z dnia 16 listopada 2010 r. Trybunał Konstytucyjny – odnosząc się do proble-
mu dłuższego okresu nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego wymaganego do 
nabycia prawa do zasiłku chorobowego przez osoby prowadzące pozarolniczą działal-
ność gospodarczą, podlegające dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu – zwrócił 
uwagę na problem zagwarantowania właściwej korelacji między wpływami ze skła-
dek a wypłatami zasiłku w ramach danej kategorii ubezpieczonych. Jak podniesiono: 
„korelacji tej wymagają względy sprawiedliwości społecznej rozumiane jako potrzeba 
zachowania równowagi pomiędzy sumą wpłaconych przez ubezpieczonego składek 
a sumą wypłaconych mu świadczeń. Zasadzie sprawiedliwości społecznej nie odpo-
wiada bowiem »dofinansowywanie« świadczeń osób ubezpieczonych dobrowolnie 
przez osoby ubezpieczone obowiązkowo”. Co istotne, podniesiono także, że istniejące 
zróżnicowanie nie powinno jednak utrudniać spełnienia przez zasiłek chorobowy jego 
funkcji społecznej, okres wyczekiwania nie powinien więc być zbyt długi. Konkretny 
wybór, jak zauważył Trybunał Konstytucyjny, pozostaje jednak w ramach decyzji usta-
wodawcy (P 86/08, OTK-A 2010, nr 9, poz. 101). 

Poruszone zagadnienie ma w istocie charakter złożony. Następuje tu bowiem czaso-
wa niezdolność do pracy, a z tym wiąże się przecież potrzeba ochrony ubezpieczonego 
(a poprzez to także członków jego rodziny). Można też postawić pytanie o skalę ewen-
tualnych nadużyć ze strony ubezpieczonych. Jednym z bardziej istotnych problemów 
wydaje się być także próba wyważenia elementów ekonomicznych – sprowadzających 
się zwłaszcza do poszukiwania pewnej równowagi – oraz elementów społecznych – 
stanowiących trzon systemu ochrony. Ubezpieczenie, które jest przedmiotem rozwa-
żań, jest bowiem właśnie społeczne.

Oczywiście pojawia się też refleksja, że choć idee czy plany ubezpieczeniowe w za-
mierzeniach ich pomysłodawców czasami nie znały granic, miały wielki zasięg [por. 
Krzeczkowski 1936, s. 9, 11, 16–18, 20–25, 78–80], w praktyce muszą jednak istnieć 
jakieś ograniczenia. W tym ujęciu – jak zwracano już uwagę – wymagany przez usta-
wodawcę minimalny okres8 nie wydaje się nadmiernie długi. Racjonalne wydaje się 
wymaganie pewnego wkładu czy udziału własnego ubezpieczonego w postaci przy-
czynienia się choćby w niewielkim stopniu do budowania funduszu ubezpieczenio-
wego. Takie narzędzie ubezpieczeniowe wymaga jednak stałej obserwacji, zarówno 
w kwestii zasadności istnienia określonego wymogu, jak i (a może zwłaszcza) określo-
nej długości okresu kwalifikującego i jego różnicowania wśród grupy ubezpieczonych, 
choć uwaga ta dotyczy raczej dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

8 W przypadku osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu.
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3. Powstanie czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby 

Kontynuując wywody, trzeba podkreślić, że nabycie prawa do zasiłku chorobowego 
nie jest uzależnione jedynie od tego, czy dana osoba, czasowo niezdolna do pracy z po-
wodu choroby, legitymuje się okresem kwalifikującym. Istotne jest również umiejsco-
wienie czasowe zdarzenia ubezpieczeniowego. Niezdolność do pracy z powodu choro-
by ma więc powstać w tzw. wartościowym okresie.

Powyższą uwagę potwierdza art. 6 ust. 1 ustawy zasiłkowej, stanowiący, że za-
siłek chorobowy przysługuje takiemu ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do 
pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Tym war-
tościowym okresem jest – jak można zauważyć – okres trwania ubezpieczenia cho-
robowego9. 

Chcąc wskazać krąg sytuacji objętych ochroną ubezpieczeniową, trzeba też zwrócić 
uwagę na art. 7 ustawy zasiłkowej. Przepis ten stanowi, że zasiłek chorobowy przysłu-
guje także osobie, która stała się niezdolna do pracy już po ustaniu tytułu ubezpiecze-
nia chorobowego, jeśli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni 
i powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tego tytułu bądź też nie później 
niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tego tytułu – w przypadku choroby zakaźnej, której 
okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, albo innej choroby, której objawy chorobowe 
ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby10. Trzeba w tym 
miejscu zauważyć, że stosownie do art. 3 pkt 1 ustawy zasiłkowej „tytuł ubezpiecze-
nia chorobowego” oznacza zatrudnienie bądź inną działalność, których podjęcie rodzi 
obowiązek ubezpieczenia chorobowego albo uprawnienie do objęcia tym ubezpiecze-
niem na zasadach dobrowolności w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 963 z późn. zm., 
dalej: ustawa systemowa).

Pracownicy są grupą podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu (art. 
11 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy systemowej). Artykuł 13 pkt 1 ustawy sys-
temowej stanowi dodatkowo, że obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rento-
wym, chorobowemu oraz wypadkowemu podlegają pracownicy od dnia nawiązania 
stosunku pracy do dnia jego ustania.

W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę, że okres trwania ubezpieczenia i okres 
trwania tytułu do ubezpieczenia nie muszą się ściśle zbiegać w czasie. Okres trwania 
tytułu do ubezpieczenia jest okresem pozostawania w stosunku pracy. Okres trwania 
ubezpieczenia chorobowego jest krótszy np. o okres urlopu bezpłatnego czy wycho-
wawczego; jest to – jak się podnosi – tylko taki okres trwania tytułu do ubezpieczenia, 
w którym jest obowiązek odprowadzania składki na to ubezpieczenie (niezależnie od 
faktu, czy faktycznie to zrealizowano), oraz taki, w którym przysługuje zwolnienie 

9 Warto przypomnieć, że art. 5 ust. 1 ustawy zasiłkowej z 1974 r. stanowił, że zasiłek chorobowy przysłu-
giwał pracownikowi, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania zatrudnienia.
10 Dla porównania, w ustawie zasiłkowej z 1974 r. art. 6 ust. 1 stanowił, że zasiłek chorobowy przysługi-
wał także osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu zatrudnienia przy spełnieniu określonych 
warunków. 
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z obowiązku opłacania składki (wskazuje się tu na okresy prawa do zasiłków z ubez-
pieczenia społecznego) [Jędrasik-Jankowska 2010, s. 312].

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy 
w uchwale z dnia 12 czerwca 2002 r., gdzie rozstrzygnięto zagadnienie prawne doty-
czące tego, czy prawo do zasiłku chorobowego nabywa pracownik, który w ostatnim 
miesiącu zatrudnienia przebywał na urlopie bezpłatnym, a niezdolnym do pracy stał się 
przed upływem 14 dni od ustania stosunku pracy. Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, 
że pracownik prawa takiego nie nabywa (III UZP 4/02, OSNP 2002, z. 24, poz. 601).

W przedmiotowej sprawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w decyzji odmawia-
jącej prawa do zasiłku chorobowego, wskazywał na ustanie tytułu ubezpieczenia cho-
robowego w ostatnim dniu pracy przed skorzystaniem z urlopu bezpłatnego. Przyjęcie 
takiego stanowiska powodowało, że zajście czasowej niezdolności do pracy następo-
wało po upływie 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego. Sąd Najwyż-
szy, rozpatrując niniejszą sprawę, stwierdził w uzasadnieniu, że nie można zgodzić się 
z poglądem, zgodnie z którym tytuł ubezpieczenia chorobowego trwa również wtedy, 
gdy dochodzi do zawieszenia wzajemnych obowiązków stron stosunku pracy, a w osta-
teczności do ustania obowiązku składkowego. W istocie – jak wskazano – w takiej sy-
tuacji zachodzi przerwa w ubezpieczeniu. Sąd Najwyższy uznał więc, że zatrudnienie 
w czasie urlopu bezpłatnego – nie stanowi tytułu podlegania obowiązkowemu ubez-
pieczeniu chorobowemu [por. uchwała SN z dnia 12 czerwca 2002 r., III UZP 4/02; 
B. Gudowska11 2014, s. 335].

Ustosunkowując się do zarysowanego tu problemu, trzeba podnieść, że stanowisko, 
zgodnie z którym tytuł ubezpieczenia chorobowego ustaje w ostatnim dniu pracy przed 
skorzystaniem z urlopu bezpłatnego – pomimo trwania stosunku pracy – może budzić 
w istocie określone wątpliwości. 

Pracownicy, jak już wskazywano, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu chorobo-
wemu od dnia nawiązania stosunku pracy do jego ustania. W istocie definicja tytułu 
ubezpieczenia chorobowego (tj. zatrudnienie bądź inna działalność, których podjęcie 
rodzi obowiązek ubezpieczenia chorobowego albo uprawnienie do objęcia tym ubez-
pieczeniem na zasadach dobrowolności w rozumieniu ustawy systemowej) jest bardzo 
ogólna. Można bronić również innego stanowiska: skoro przez cały czas trwania sto-
sunku pracy pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniu, ma tytuł ubezpieczenia, 
w pewnych jednak okresach – co ma złożone uzasadnienie – ochrona ubezpieczeniowa 
nie przysługuje [por. Antonow 2009, s. 85]12. W takim ujęciu tytuł ubezpieczenia choro-
bowego kończy się w momencie rozwiązania stosunku pracy. Tak więc pracownikowi, 
który przebywa na urlopie bezpłatnym w ostatnim miesiącu przed ustaniem zatrudnienia, 
a niezdolność do pracy trwa co najmniej 30 dni i powstaje nie później niż w ciągu 14 dni 
od rozwiązania stosunku pracy, nie powinno się odmawiać prawa do świadczenia.

11 Autorka wskazuje, że udzielenie urlopu bezpłatnego powoduje zawieszenie obowiązku ubezpieczenia 
społecznego, istnienie zaś stosunku pracy w tym czasie nie stanowi tytułu podlegania obowiązkowemu 
ubezpieczeniu.
12 Autor wskazuje, że w czasie urlopu bezpłatnego zawieszeniu ulega ochrona ubezpieczeniowa, ale wciąż 
trwa obowiązek ubezpieczenia, bo ten ustaje wraz z ustaniem stosunku pracy.
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Obecnie zresztą w materiałach informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
można znaleźć przykłady, które również – choć tylko w pewnym zakresie – odpo-
wiadają temu stanowisku. Przyjmuje się więc, że prawo do zasiłku chorobowego13 
przysługuje także w sytuacji, w której niezdolność do pracy powstaje w czasie urlopu 
bezpłatnego, gdy równocześnie z zakończeniem przerwy w ubezpieczeniu ustaje tytuł 
ubezpieczenia chorobowego. Wskazuje się, że: „za okres po zakończeniu urlopu bez-
płatnego i ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego przysługuje prawo do zasiłku 
chorobowego”14.

Jak można zauważyć, konstrukcja jest tu zupełnie inna. Występuje przerwa w ubez-
pieczeniu, która – słusznie – ma swój koniec. Uznaje się, że wraz z zakończeniem 
przerwy w ubezpieczeniu ustaje tytuł ubezpieczenia chorobowego. Nie jest to zbieżne 
z konstrukcją przyjętą przez Sąd Najwyższy w rozpatrywanej powyżej uchwale. Trzeba 
jednak zauważyć, że z powyższą interpretacją instytucji ubezpieczeniowej można się 
zgodzić jedynie w tej części, w której przyjmuje się, iż w takiej sytuacji tytuł ubezpie-
czenia chorobowego ustaje wraz z zakończeniem przerwy w ubezpieczeniu, a nie przed 
tą przerwą. Nie można bowiem uznać, że istnieje prawo do świadczenia po ustaniu 
tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeśli niezdolność do pracy z powodu choroby po-
wstała w okresie zatrudnienia, ale poza okresem trwania ubezpieczenia chorobowego.

Próbując uzasadnić to stanowisko, trzeba zwrócić uwagę na pewne wątpliwości inter-
pretacyjne. W tym samym bowiem czasie, w którym pracownik podlega obowiązkowo 
ubezpieczeniu chorobowemu (jak już wskazywano – od nawiązania do ustania stosunku 
pracy), niektóre okresy w czasie trwania stosunku pracy nie są okresami ubezpieczenia 
chorobowego. Na fakt, że okres urlopu bezpłatnego czy urlopu wychowawczego nie 
jest okresem ubezpieczenia chorobowego, wskazują wyraźnie niektóre przepisy (art. 4 
ust. 2, art. 29 ust. 1 ustawy zasiłkowej). W okresie urlopu bezpłatnego nie odprowadza 
się składki na to ubezpieczenie. Z drugiej strony jest to wciąż okres, w którym trwa sto-
sunek pracy, a w okresie tym pracownik podlega obowiązkowo wszystkim rodzajom 
ubezpieczenia społecznego. 

Jak wskazywano, czasowa niezdolność do pracy z powodu choroby musi powstać 
w okresie trwania ubezpieczenia chorobowego lub wprawdzie po ustaniu tytułu ubez-
pieczenia chorobowego, ale przy spełnieniu określonych prawem wymogów. Skoro 
więc okres urlopu bezpłatnego nie jest okresem ubezpieczenia chorobowego, to w sy-
tuacji, gdy czasowa niezdolność do pracy powstaje w takim okresie (a więc poza okre-
sem trwania ubezpieczenia chorobowego) – pracownik nie ma prawa do świadczenia 
nie tylko w czasie trwania urlopu bezpłatnego (ochrona jest wówczas wyłączona) (por. 
art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy zasiłkowej) lecz także za czas niezdolności do pracy przypa-
dający po ustaniu urlopu bezpłatnego. 

W literaturze przedmiotu można jednak spotkać inne stanowisko w tej materii, wska-
zujące, że w sytuacji powstania niezdolności do pracy w czasie urlopu bezpłatnego 

13 Od następnego dnia po zakończeniu przerwy w ubezpieczeniu.
14 Chodzi np. o sytuację, gdy urlop bezpłatny trwa aż do rozwiązania stosunku pracy, w tym czasie pra-
cownik staje się czasowo niezdolny do pracy z powodu choroby i wskazane zdarzenie ubezpieczeniowe 
wykracza poza czas trwania stosunku pracy [por. ZUS 2016, s. 6].
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– po ustaniu takiego urlopu – prawo do świadczenia przysługuje [Jędrasik-Jankowska 
2003, s. 42]. Podobnie, jak wskazywano wyżej, problem ten jest ujmowany w ma-
teriałach informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uzasadnia się to w ten 
sposób, że przerwę w ubezpieczeniu chorobowym z uwagi na urlop bezpłatny i oko-
liczność powstania czasowej niezdolności do pracy w okresie takiej przerwy traktuje 
się wówczas w sposób szczególny – na równi z okolicznością powstania niezdolności 
w okresie ubezpieczenia chorobowego. Pracownik ma więc prawo do zasiłku chorobo-
wego za okres niezdolności do pracy przypadający po takim urlopie, tak jakby niezdol-
ność do pracy powstała w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego [por. ZUS, Urlop 
bezpłatny.., s. 2]. Podkreśla się także, że takie postępowanie pozwala uniknąć sytuacji, 
w której dwie osoby (u których niezdolność do pracy powstaje w czasie trwania urlopu 
bezpłatnego) dostarczają zwolnienia lekarskie, przy czym jedna osoba – zaświadcze-
nie zaczynające się w dacie powrotu do pracy, skutkujące w związku z tym wypłatą 
świadczenia, druga osoba – zaświadczenie zaczynające się w czasie trwania urlopu 
bezpłatnego, a więc bez prawa do świadczenia [Tymorek 2003, s. 25]. Argumentacja 
ta nie wydaje się jednak przekonująca i należałoby uznać, że we wskazanym przykła-
dzie żadna z tych osób nie powinna mieć prawa do świadczenia. Oczywiście tę pierw-
szą sytuację jest trudno zweryfikować. Dana osoba, mimo złego samopoczucia, może 
przecież czekać aż do dnia przewidywanego powrotu do pracy, by zgłosić się wówczas 
do lekarza celem uzyskania zaświadczenia stwierdzającego jej niezdolność do pracy. 
Podobna sytuacja może jednak dotyczyć również okresu kwalifikującego. Określona 
osoba też może przecież zgłosić się do lekarza (celem stwierdzenia niezdolności do 
pracy) dopiero po upływie wymaganych 30 dni ubezpieczenia chorobowego (chociaż 
faktycznie mogła czuć się źle znacznie wcześniej).

Reasumując, jeśli niezdolność do pracy następuje poza okresem trwania ubezpiecze-
nia chorobowego (poza sytuacją z art. 7 ustawy zasiłkowej, czyli powstania niezdolno-
ści do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego), prawa do świadczenia się 
nie nabywa. Stosowana natomiast aktualnie interpretacja, choć korzystna dla pracow-
nika, nie ma oparcia w przepisach prawa i nie powinna być w związku z tym kontynu-
owana. Może to tylko skłaniać do analizy pożądanego kierunku rozwiązań prawnych 
w zakresie relacji pomiędzy urlopem bezpłatnym (czy urlopem wychowawczym) a po-
wstaniem niezdolności do pracy w tym czasie. Nie jest bowiem zrozumiała sytuacja, 
w której ustawodawca przewiduje ochronę w razie powstania niezdolności do pracy po 
ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, a nie chroni danej osoby w czasie trwania 
stosunku pracy, tyle że w okresie zawieszenia wzajemnych praw i obowiązków stron 
stosunku pracy. W tej materii potrzebne jest konkretne rozwiązanie ubezpieczeniowe 
[Napiórkowska 2014, s. 178 i nast.].

Zmierzając do podsumowania wywodów, należałoby jeszcze odpowiedzieć na pyta-
nie, jaki cel przyświeca regulacji zawartej w art. 7 ustawy zasiłkowej, odnoszącej się 
do ochrony w razie niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia 
chorobowego.

Wskazany przepis przewiduje określone granice ochrony. Sprowadzają się one 
w istocie do dwóch warunków: czasu trwania zdarzenia ubezpieczeniowego i momen-
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tu powstania tego zdarzenia. Fakt istnienia tego typu konstrukcji pokazuje, że ustawo-
dawca – chroniąc byłego już pracownika – wychodzi poza granicę wyznaczoną przez 
stosunek pracy. Tym samym ochrona ubezpieczeniowa nie jest związana granicą cza-
sową istnienia stosunku pracy.

W analizowanym przepisie ustawodawca odnosi się do osoby, która „stała się nie-
zdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego”. Analiza poglądów 
prezentowanych w judykaturze i w literaturze przedmiotu pozwala zwrócić uwagę, że 
chodzi tu o materialne zabezpieczenie osoby (a przez to także członków jej rodziny) 
w razie czasowej przeszkody w podjęciu nowego zatrudnienia15.

W judykaturze akcentuje się także, że zasiłek chorobowy przysługujący w oparciu 
o art. 7 ustawy zasiłkowej jest „świadczeniem o charakterze wyjątkowym, udzielanym 
po ustaniu okresu objętego składką na ubezpieczenie, bez ekwiwalentu w tej składce, 
przysługującym z tytułu spełnienia się ryzyka określonego ogólnie jako »niezdolność 
do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia«”16. Jak można jednak sądzić, jest to pogląd 
w pewnym sensie dyskusyjny.

Dla przeciwwagi można by wskazać, że jest to w istocie świadczenie „wypracowane”, 
tyle że uprzednio. Warto zauważyć, że ten były pracownik przyczyniał się do zwiększa-
nia wartości funduszy ubezpieczeniowych, a udział ten (tj. wcześniejszy wkład) może 
być znacznie większy niż w sytuacji powstania niezdolności do pracy w czasie trwania 
ubezpieczenia chorobowego. Jak można sądzić, zasadne jest tutaj raczej odwoływanie 
się do dotychczasowego tytułu ubezpieczenia. W większej więc chyba mierze niż rze-
czywiste odwołanie do możliwości uzyskiwania dochodu17 wchodzi tu w grę powią-
zanie: wcześniejsza składka – świadczenie za wcześniejszą cenę ochrony. Można to 
odczytywać również i w ten sposób, że składka została właśnie tak skonstruowana, iż 
odnosi się nie tylko do relacji: stosunek pracy – okres trwania ubezpieczeniowej ochro-
ny, ale możliwe jest przekroczenie granicy wyznaczonej przez czas trwania stosunku 
pracy. Realna składka jest więc obliczona tak, że ochrona trwa również w pewnych 
okolicznościach po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego. Uznać należy, że to 
ustawodawca wyznacza zakres tej ochrony.

Oczywiście zagadnienie to jest też związane z tym, jak postrzega się rolę składki 
w systemie ubezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia społeczne opierają się na me-
todzie ubezpieczeniowej, ale nie można zapominać, że ich charakter jest społeczny. 
Jak się więc wydaje, jest społecznie uzasadnione, by chronić byłego już pracownika 
na wypadek niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobo-

15 Por. uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 18 kwietnia 1996 r. (II UZP 23/95, OSNP 1996,
nr 24, poz. 376) wraz z przywoływanym tam orzecznictwem SN, a także I. Jędrasik-Jankowska [1983, 
s. 178–181]. 
16 Por. uchwała SN z dnia 12 czerwca 2002 r. (III UZP 4/02), jak również wyrok SN z dnia 25 lipca 2006 r. 
(I UK 42/06, OSNP 2007, nr 15-16, poz. 232).
17 W przypadku tzw. niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego wiąże się to 
raczej z pewnym przypuszczeniem, że określona osoba będzie poszukiwała źródła dochodu. Nie musi to 
być prawdą. Nie jest to również oczywiście przedmiotem kontroli. Obiektywnie rzecz ujmując, możliwe 
jest, że ta tzw. niezdolność do pracy jest bliższa pojęciu choroby, na tyle jednak doniosłej, że zasadne jest 
przyznanie ochrony.
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wego. Można więc zmierzać w tym kierunku, że nowoczesne ubezpieczenia społeczne 
chronią nie tylko w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego w czasie trwania 
ubezpieczenia chorobowego, ale też nie pomijają tych, których choroba dotyka po usta-
niu tytułu ubezpieczenia chorobowego i jest ona przy tym na tyle istotna, że celowe 
i możliwe jest posługiwanie się sformułowaniem „niezdolność do pracy”. Do ustawo-
dawcy należy wyznaczenie zakresu tej ochrony.

4. Zakończenie
Jednym z warunków koniecznych do tego, aby nabyć prawo do zasiłku chorobowe-

go z ubezpieczenia chorobowego, jest legitymowanie się przez pracownika okresem 
kwalifikującym18. Jak się wydaje – pomimo pewnych wątpliwości, na które zwracano 
uwagę – wymagany przez ustawodawcę minimalny okres w przypadku pracowników 
nie jest nadmiernie długi. Racjonalne wydaje się, że wymaga się pewnego udziału 
własnego ubezpieczonego w postaci przyczynienia się choćby w niewielkim stopniu 
do budowania funduszu ubezpieczeniowego. Co istotne, w systemie polskim nie wy-
stępuje konstrukcja wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej w ciągu kilku pierwszych 
dni niezdolności do pracy (tj. okres wyczekiwania, zgodnie z terminologią stosowaną 
przez MISSOC). Rozwiązanie to należy ocenić pozytywnie.

Czasowa niezdolność do pracy z powodu choroby musi powstać w tzw. wartościowym 
okresie, którym jest okres trwania ubezpieczenia chorobowego. Ustawodawca słusznie 
chroni jednak także byłego pracownika wtedy, kiedy niezdolność do pracy powstaje 
wprawdzie po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, ale są spełnione pozostałe 
wymogi określone przez ustawodawcę. Jak można sądzić, zasadne jest w tym przy-
padku odwoływanie się do dotychczasowego tytułu ubezpieczenia, do wcześniejszego 
wkładu ubezpieczonego (chodzi tu więc o wzajemną zależność pomiędzy wcześniejszą 
składką a aktualnym świadczeniem za wcześniejszą cenę ochrony). Jak wskazywano, 
nowoczesne ubezpieczenia społeczne chronią nie tylko w razie wystąpienia zdarzenia 
ubezpieczeniowego w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, ale też nie pomijają 
tych, których choroba dotyka wprawdzie po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowe-
go, ale jest ona na tyle istotna, że zasadne jest posługiwanie się sformułowaniem „nie-
zdolność do pracy”. Jest to wyraz troski ustawodawcy o byłego już pracownika, przy 
czym do ustawodawcy należy wyznaczenie zakresu tej ochrony.

W artykule zwrócono uwagę na wątpliwości związane z definicją tytułu ubezpiecze-
nia chorobowego, odnosząc się do problemu rozpatrywanego przez Sąd Najwyższy 
w uchwale z dnia 12 czerwca 2002 r., gdzie rozstrzygnięto zagadnienie prawne doty-
czące tego, czy prawo do zasiłku chorobowego nabywa pracownik, który w ostatnim 
miesiącu zatrudnienia przebywał na urlopie bezpłatnym, a niezdolnym do pracy stał się 
przed upływem 14 dni od ustania stosunku pracy. Poruszono także problem powstania 
czasowej niezdolności do pracy w czasie urlopu bezpłatnego (tj. poza okresem trwania 
ubezpieczenia chorobowego) oraz brak podstawy prawnej do przyznawania zasiłku 
chorobowego za czas niezdolności do pracy wykraczającej poza czas tego urlopu.

18 Co do zasady.
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Requirements necessary to obtain by an employee
the right to sickness allowance

from the sickness insurance
Abstract. The article refers to the requirements which must be fulfilled by the employ-
ee to acquire the right to sickness allowance from the sickness insurance scheme in case 
of temporary incapacity for work due to sickness. After the brief preface, the subject 
matter of the analysis is the qualifying period issue. In the succeeding part, the ar-
ticle indicates that the insurance coverage lasts when the social insurance event occurs 
both during the period of sickness insurance and after the termination of the insurance 
title to sickness insurance provided that other requirements are fulfilled by the former 
employee at the same time. The article analyses the relation between the occurrence 
of incapacity for work and unpaid leave. Furthermore, it is stated in the article that 
the insurance coverage in case of occurrence of incapacity for work after the termina-
tion of the insurance title to sickness insurance, finds footing in the previous contribu-
tion and the limits of the protection are determined by legislator.

Keywords: sickness benefit, sickness insurance, temporary incapacity for work, wait-
ing period, unpaid leave.
JEL Codes: H55, K31.
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Glosa do uchwały Sądu Najwyższego
z dnia 27 stycznia 2016 r.

III PZP 9/15, OSNAPiUS 2016 nr 8, poz. 100

Grzegorz WOLAK1

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie 
w Stalowej Woli, Katedra Prawa Prywatnego

Streszczenie. W glosie do uchwały z dnia 27 stycznia 2016 r., III PZP 9/15, OSNAPiUS 
2016 nr 8, poz. 100, autor wyraził aprobatę dla poglądu Sądu Najwyższego o tym, że 
przepis art. 40 k.p. wyłącza stosowanie zakazu wypowiedzenia umowy o pracę, o któ-
rym mowa w art. 39 k.p., niezależnie od tego, czy uzyskanie przez pracownika prawa 
do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy nastąpiło przed okresem ochronnym, 
czy też w jego trakcie. Za poglądem tym – zdaniem autora – przemawiają argumenty 
wykładni celowościowej, wzgląd na konstytucyjną równość obywateli wobec prawa 
(art. 32 Konstytucji RP) oraz charakter wypowiedzenia umowy o pracę, które jest zwy-
kłym sposobem rozwiązania umowy o pracę przez obie strony. Tym samym pożądane 
jest ścisłe interpretowanie przepisów, które ustanawiają wyjątki od tej zasady, a takim 
jest art. 39 k.p. w zw. z art. 40 k.p.

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy o pracę, pracownik w wieku przedemerytal-
nym, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, szczególna ochrona pracownika 
przed wypowiedzeniem, równość wobec prawa. 

Kody JEL: K 19.

1. Wprowadzenie

W sprawie o przywrócenie do pracy w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę 
na czas nieokreślony przedstawione zostało Sądowi Najwyższemu do rozpoznania za-
gadnienie prawne, odnoszące się do tego, czy użyty w art. 40 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm., dalej: k.p.) zwrot „w ra-
zie uzyskania przez pracownika prawa do renty” dotyczy wyłącznie sytuacji, w której 
prawo to (na podstawie decyzji organu rentowego) zostało uzyskane w okresie ochron-
nym, o jakim mowa w art. 39 k.p., czy również sytuacji, w której pracownik już to 
prawo nabył wcześniej i w dalszym ciągu jest uprawniony do renty. Odpowiadając na 
1 Kontakt z autorem: Grzegorz Wolak, Katedra Prawa Prywatnego, Wydział Zamiejscowy Prawa 
i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 6a, 37-450 Stalowa Wola, Polska,
e-mail: gwolak@stalowawola.sr.gov.pl.
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to pytanie prawne, Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi, że: „Przepis art. 40 k.p. wyłą-
cza stosowanie zakazu wypowiedzenia umowy o pracę, o którym mowa w art. 39 k.p. 
niezależnie od tego, czy uzyskanie przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy nastąpiło przed, czy w okresie ochronnym”. 

Redakcja art. 40 k.p. wywołuje spory w doktrynie i judykaturze odnośnie do treści 
i zakresu jego obowiązywania. Jedną z kwestii spornych jest ta, która była przedmio-
tem omawianego pytania prawnego i odpowiedzi Sądu Najwyższego. Inna dotyczy 
tego, czy „uzyskanie prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy” (po-
przednio określanej jako I i II grupa inwalidzka, które to określenie zostało w kodeksie 
pracy zaktualizowane nowelą kodeksu pracy z dnia 26 lipca 2002 r.) oznacza (tylko) 
spełnienie warunków uprawniających do tej renty, czy też konieczne jest ustalenie tego 
prawa decyzją organu rentowego. W tym zakresie sąd odwoławczy nie miał wątpli-
wości, nawiązując w uzasadnieniu swojego pytania prawnego do potrzeby uzyskania 
przez pracownika potwierdzenia w drodze decyzji organu rentowego spełnienia prze-
słanek nabycia prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego problem postawiony w pytaniu prawnym nie 
był jak dotąd szczegółowo rozważany. Może to zaskakiwać z uwagi na czas obowiązy-
wania kodeksu pracy (od dnia 1 stycznia 1975 r.). Już w tym miejscu należy podnieść, 
że pogląd ten jest słuszny i zasługuje na aprobatę. 

2. Stan faktyczny

Powód A.J. był zatrudniony w pozwanej spółdzielni jako monter na podstawie umo-
wy o pracę na czas nieokreślony. W dniu 28 stycznia 2014 r. pracodawca złożył po-
wodowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, uzasadniając je trudną sytu-
acją ekonomiczną zakładu pracy i wynikającą z tego koniecznością redukcji personelu 
w ramach realizacji programu naprawczego. Przy doborze pracowników do zwolnie-
nia pozwany pracodawca kierował się następującymi kryteriami: brakiem członkostwa 
w spółdzielni, brakiem kwalifikacji zawodowych umożliwiających podjęcie pracy na 
wielu stanowiskach, ukaraniem karami porządkowymi oraz posiadaniem przez pra-
cownika innych źródeł przychodu. Powód nie był członkiem pozwanej spółdzielni, 
a w dniu 4 czerwca 2013 r. został ukarany naganą w związku z nieusprawiedliwieniem 
nieobecności w pracy. W dacie wypowiedzenia umowy o pracę powodowi (urodzone-
mu 19 kwietnia 1951 r.) do osiągnięcia wieku emerytalnego brakowało mniej niż 4 lata. 
Orzeczeniem komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa z dnia 14 grudnia 1976 r. powód 
został zaliczony do ówczesnej II grupy inwalidzkiej. Decyzją z dnia 30 marca 1979 r. 
organ rentowy przyznał powodowi prawo do renty inwalidzkiej (obecnie renty z ty-
tułu niezdolności do pracy) na czas oznaczony. Kolejnymi decyzjami organ rentowy 
przedłużał powodowi okresy uprawniające do renty. W dniu 17 czerwca 1993 r. lekarz 
orzecznik ZUS stwierdził, że stan zdrowia powoda nie rokuje poprawy i w następstwie 
tego orzeczenia organ rentowy wydał decyzję o przyznaniu powodowi na stałe pra-
wa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W dacie wypowiedzenia umo-
wy o pracę powód faktycznie pobierał tę rentę. Oprócz powoda pozwana spółdzielnia 
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w okresie od stycznia do kwietnia 2014 r. zwolniła z pracy kilku pracowników nie-
będących jej członkami, z których większość posiadała uprawnienie do renty z tytułu 
niezdolności do pracy.

Sąd Rejonowy uznał powództwo o przywrócenie do pracy za nieuzasadnione. Sta-
nął na stanowisku, że powód nie był objęty ochroną przedemerytalną, o której mowa 
w art. 39 k.p. Ochrona ta nie ma bezwzględnego charakteru, a skoro powód legitymo-
wał się ustalonym prawem do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, to na tej 
podstawie pozwana spółdzielnia mogła z nim rozwiązać umowę o pracę za wypowie-
dzeniem (art. 40 k.p.). 

Rozpoznając apelację, sąd odwoławczy wskazał, że zarówno w doktrynie, jak 
i w orzecznictwie sądowym można spotkać pogląd, według którego wyłączenie 
szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy nie obejmuje wszystkich pracowników 
uprawnionych do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, lecz jedynie tych, 
którzy uzyskali prawo do takiej renty dopiero w trakcie okresu ochronnego. Według 
tego stanowiska prawidłowa wykładnia językowa art. 40 k.p. prowadzi do wniosku, 
że „uzyskanie prawa” do renty nie może odnosić się do sytuacji, w której pracownik 
nabył to prawo wcześniej (zanim rozpoczął się okres ochronny). Sąd drugiej instancji 
zaznaczył, że wykładnia art. 40 k.p. budzi wątpliwości. Okazuje się bowiem, że zwrot 
„w razie uzyskania prawa do renty” może być rozumiany również jako „posiadanie 
prawa do renty”, bo brzmienie art. 40 k.p. w sposób jednoznaczny nie przesądza, że 
chodzi tylko o uzyskanie przez pracownika prawa do renty w okresie ochronnym prze-
widzianym w art. 39 k.p. 

3. Dualizm poglądów

W doktrynie prawa pracy odnotować można dualizm poglądów, jeśli idzie o zakres 
normy art. 40 k.p., wyłączającej szczególną ochronę przed wypowiedzeniem, uregu-
lowaną w art. 39 k.p. Przepis art. 40 k.p. nie uchyla jednak obowiązywania normy 
art. 38. k.p. 

W myśl pierwszego zapatrywania przewidziane w art. 40 k.p. wyłączenie ochrony 
przedemerytalnej obejmuje tylko tych pracowników, którzy nabyli uprawnienie do ren-
ty w okresie ochronnym (w trakcie 4 lat poprzedzających osiągnięcie przez pracow-
nika wieku emerytalnego). Zgodnie z nim, jeśli pracownik w trakcie trwania okresu 
ochronnego (poprzedzającego osiągnięcie przez niego wieku emerytalnego) stał się 
całkowicie niezdolny do pracy i z tego tytułu uzyskał prawo do renty, to pracodawca 
jest zwolniony z obowiązku przestrzegania zakazu wypowiadania umowy o pracę od 
chwili uzyskania przez pracownika statusu rencisty [Łajeczko, Tymorek 2000, s. 1]. 
A. Wypych-Żywicka uważa, że przepis art. 39 k.p. nie ma zastosowania, jeżeli pra-
cownik uzyska prawo do renty – na podstawie prawomocnej decyzji organu rentowego 
– nie wcześniej niż w okresie ochronnym [Wypych-Żywicka 1996, s. 114]. Również 
L. Florek jest zdania, że okres ochronny przed wypowiedzeniem umowy o pracę to 
m.in. okres 4 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia 
umożliwia pracownikowi uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. 

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2016 r....
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Pracodawca może wypowiedzieć umowę, gdy pracownik uzyskał w tym czasie prawo 
do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy [Florek 2012, s. 109]. W ocenie 
zwolenników tego poglądu, gdyby miało być inaczej, w przepisie tym byłaby mowa 
nie o „uzyskaniu prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy”, lecz „o po-
siadaniu prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy”. Do tego poglądu 
skłaniałby się sąd odwoławczy, o ile dobrze odczytałem jego intencje. 

Z kolei w myśl drugiego stanowiska – podzielanego przez Sąd Rejonowy – nie istnie-
ją żadne racjonalne przyczyny, dla których zwrot „uzyskanie przez pracownika prawa 
do renty” należałoby temporalnie ograniczać jedynie do okresu ochronnego, jaki został 
ustanowiony w art. 39 k.p. 

W podręcznikach do prawa pracy, a nierzadko także i innych opracowaniach (komen-
tarzach do kodeksu pracy) nie dostrzega się w ogóle tego problemu. 

4. Ocena stanowiska Sądu Najwyższego

W glosowanej uchwale Sąd Najwyższy trafnie opowiedział się za drugim z zaprezen-
towanych stanowisk. 

W przepisie art. 39 k.p. mowa jest o tym, że pracodawca nie może wypowiedzieć 
umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia 
wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do 
emerytury z osiągnięciem tego wieku. Przepis ten zawiera zatem szczególną ochronę 
pracownika przed wypowiedzeniem umowy o pracę i znajduje zastosowanie w odnie-
sieniu do wszystkich rodzajów umów o pracę. De lege lata rozwiązanie wszystkich 
rodzajów umów o pracę może nastąpić w następstwie ich wypowiedzenia (art. 32 
§ 1 k.p.).

Ochrona ta pod kilkoma względami nie ma jednak charakteru bezwzględnego. 
Przede wszystkim z mocy art. 40 k.p. pod pewnymi warunkami możliwe jest wypowie-
dzenie umowy o pracę pracownikowi będącemu w wieku przedemerytalnym. Przepis 
ten przewiduje mianowicie, że przepisu art. 39 k.p. nie stosuje się w razie uzyskania 
przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Całkowicie 
niezdolna do pracy jest osoba, która straciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek 
pracy (art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. Nr 162, poz. 1118 z późn. zm., dalej: ustawa). 
Częściowo niezdolna do pracy jest natomiast osoba, która w znacznym stopniu utra-
ciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji (art. 12 ust. 3 
ustawy). W zależności od stopnia niezdolności do pracy osobom niezdolnym do pracy 
przysługuje renta stała (jeżeli niezdolność do pracy jest trwała) lub okresowa (jeżeli 
niezdolność do pracy jest okresowa – art. 59 ust. 1 ustawy). 

Choć na gruncie wykładni językowej mogłoby się wydawać, że właściwsze jest sta-
nowisko przedstawione wyżej jako pierwsze (w przepisie tym mowa jest o „uzyska-
niu” przez pracownika w wieku przedemerytalnym prawa do renty z tytułu całkowitej 
niezdolności pracy), to tak jednak nie jest. Za przeciwstawnym poglądem przemawia 
bowiem nade wszystko wykładnia funkcjonalna (celowościowa) normy zakodowanej 
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w art. 40 k.p. Zresztą również na gruncie wykładni językowej nie ma uzasadnienia dla 
kategorycznego przyjęcia, iż to uzyskanie (nabycie) prawa do renty oznacza uzyskanie 
(nabycie) prawa do renty w okresie ochronnym. 

Jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy w glosowanej uchwale, łączne zestawienie 
obu tych regulacji prawnych art. 39 i 40 k.p. pozwala wstępnie stwierdzić, że praco-
dawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej 
niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu 
uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku, pod warunkiem że pracow-
nik uzyskał prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Należy przy tym 
uznać, jak uczynił to Sąd Najwyższy np. w wyrokach z dnia 22 marca 1977 r. (I PRN 
24/77, niepubl.) i z dnia 27 lipca 2011 r. (II PK 20/11, niepubl.), że jeśli osiągnięcie 
wieku emerytalnego i uzyskanie w związku z tym uprawnień emerytalnych w ramach 
obecnie trwającego stosunku pracy nie byłoby możliwe, to art. 39 k.p. nie znajduje 
zastosowania. Warunkiem objęcia pracownika ochroną przewidzianą w art. 39 k.p. jest 
zatem swoista ekspektatywa prawa do emerytury, która ma zostać zrealizowana w cza-
sie trwającego aktualnie stosunku pracy.

Brzmienie obu tych przepisów nie wyjaśnia jednak kilku kwestii:
Po pierwsze, czy uzyskanie przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej 

niezdolności do pracy oznacza spełnienie ustawowych przesłanek nabycia prawa do 
tego świadczenia z ubezpieczenie rentowego, czy też konieczność legitymowania się 
decyzją organu rentowego, potwierdzającą spełnienie tych przesłanek, czy też może 
oznacza konieczność legitymowania się ostateczną decyzją organu rentowego (bądź 
prawomocnym wyrokiem sądu w przypadku odwołania się przez ubezpieczonego od 
decyzji organu rentowego w przedmiocie przyznania tego prawa). W doktrynie da-
leko od jednolitości poglądów w tej kwestii. W ocenie L. Florka „pojęcie »uzyska-
nia«, o którym mowa w tym przepisie, dotyczy spełnienia warunków jej nabycia, a nie 
przyznania prawa do renty (wydania decyzji przez organ rentowy). Renta może być 
bowiem przyznana tylko na wniosek uprawnionego. Tym samym byłby to przepis mar-
twy, ponieważ pracownik zainteresowany kontynuowaniem zatrudnienia nie składałby 
takiego wniosku. Zgodnie z regułami wykładni zaś żaden przepis nie może być inter-
pretowany w ten sposób, aby był pozbawiony jakiegokolwiek znaczenia prawnego” 
[Florek 2011, s. 235]. Do tego zapatrywania skłania się także Z. Góral [2012, s. 288]. 
Zdaniem W. Muszalskiego „przez uzyskanie prawa do renty należy rozumieć jej przy-
znanie prawomocną decyzją, a nie np. samo zgłoszenie wniosku o jej przyznanie” [Mu-
szalski 2013, s. 95]. Na takim samym stanowisku stoi też A. Wypych-Żywicka [1996, 
s. 114]. Podobnego zdania jest A. Malinowski, który uważa, że: „Zasady interpretacji 
literalnej komentowanego przepisu nakazują uznać, że ochrona przedemerytalna jest 
uchylana jedynie w przypadku dysponowania przez pracownika wykonalną decyzją 
ZUS, a nie w przypadku potencjalnego istnienia prawa do renty albo nawet stwier-
dzenia trwałej niezdolności do pracy” [Malinowski 2015, komentarz do art. 40 k.p.]. 
P. Wąż uważa, że: „Z chwilą wydania decyzji przyznającej pracownikowi prawo do 
renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy pracodawca może wypowiedzieć 
umowę o pracę pracownikowi w okresie objętym ochroną z art. 39 k.p.” [Wąż 2016,
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komentarz do art. 40 k.p., pkt B, ppkt 6]. Na takim samym stanowisku co P. Wąż stoi 
także M. Barzycka-Banaszczyk [2005, s. 105].

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 stycznia 2012 r. (II PK 149/11, OSNAPiUS 
2012, nr 23–24, poz. 287), uznał, że: „1. Pracodawca nie może rozwiązać umowy 
z pracownikiem, który podlega ochronie przedemerytalnej, nawet jeżeli ten ma stwier-
dzoną trwałą niezdolność do pracy. Taką ochronę może znieść dopiero decyzja ZUS 
przyznająca prawo do renty. 2. Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę wy-
nikająca z art. 39 k.p. jest wyłączona w stosunku do osoby całkowicie niezdolnej do 
pracy, której prawo do renty z tego tytułu zostało ustalone decyzją organu rentowego 
(art. 40 k.p.)”. 

Wydaje się, że samo wydanie decyzji przez organ rentowy nie uchyla ochrony 
z art. 39 k.p., jeśli decyzja ta nie jest ostateczna i wykonalna. Nie uchyla jej też samo 
złożenie przez ubezpieczonego pracownika wniosku o przyznanie takiej renty (jego 
los może być przecież różny i wyrażać się w nieprzyznaniu w ogóle prawa do renty 
bądź w przyznaniu prawa do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy) lub też 
niepotwierdzone urzędowo spełnianie przesłanek do tego świadczenia z ubezpieczenia 
rentowego. Ochrona z art. 39 k.p. przysługuje oczywiście pracownikowi, który spełnił 
przesłanki do nabycia renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (poprzednio 
III grupy inwalidzkiej).

Po drugie, czy uzyskanie przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej nie-
zdolności do pracy winno nastąpić w okresie ochronnym wskazanym w art. 39 k.p., 
czy też chwila uzyskania tego prawa nie ma znaczenia. W tym ostatnim przypadku 
ochrona z art. 39 k.p. byłaby wyłączona także wtedy, gdyby pracownik nabył prawo 
do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przed okresem ochronnym. Wykład-
nia językowa art. 40 k.p. nie rozwiewa wątpliwości dotyczących rozumienia zwrotu 
„uzyskanie przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pra-
cy”. Sformułowanie to (pracownik „uzyskał” takie prawo) może bowiem być rozumia-
ne zarówno jako uzyskanie tego prawa kiedykolwiek, jak i jego uzyskanie w okresie 
ochronnym. Należy zgodzić się z Sądem Najwyższym, że w związku z tym zachodzi-
ła konieczność posłużenia się innymi niż językowa metodami wykładni prawniczej, 
w szczególności wykładnią funkcjonalną (celowościową). Kierując się dynamiczną 
teorią wykładni przepisów prawnych oraz uznając za przebrzmiały pogląd, zgodnie 
z którym jeśli znaczenie normy prawnej odkodowane w oparciu o dyrektywy wykładni 
językowej jest jasne, brak jest potrzeby sięgania po inne dyrektywy wykładni (clara 
non sunt interpretanda), uznać należy bowiem, że ustalenie znaczenia normy prawnej 
zawartej w przepisie prawnym nie może być dokonywane tylko w oparciu o argumen-
ty wykładni językowej (gramatycznej). Co jest jasne, a co nie, okazuje się bowiem 
dopiero w wyniku przeprowadzonej wykładni, która powinna być dokonana z zastoso-
waniem wszystkich dyrektyw wykładni, które sterują tym procesem [Radwański 2013, 
s. 66]. Właściwiej byłoby dlatego odwoływać się do paremii interpretatio cessat in cla-
ris (wykładnia kończy się po uzyskaniu jasnego rezultatu) [Redelbach, Wronkowska, 
Ziembiński 1993, s. 205]. Opierając się tylko na rozumieniu bezpośrednim (intuicyj-
nym), na podstawie samej kompetencji językowej użytkownika języka, nierzadko nie 
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udałoby się uzyskać celów, jakie przyświecały ustawodawcy przy wprowadzaniu do 
porządku prawnego określonej normy. Założeniem podstawowym w procesie wykład-
ni przepisów prawnych jest tymczasem przyjęcie językowej, socjotechnicznej, aksjo-
logicznej i prakseologicznej racjonalności prawodawcy, zgodnie z którym racjonalny 
prawodawca, wydając przepisy, konsekwentnie kieruje się określoną spójną wiedzą 
i uporządkowanymi ocenami, zmierzając do ustanowienia w formie tych przepisów 
zespołu norm mających służyć spowodowaniu optymalnego – z punktu widzenia jego 
ocen i wiedzy – stanu społeczeństwa (stosunków społecznych) [Redelbach, Wronkow-
ska, Ziembiński 1993, s. 202]. 

W wyroku z dnia 18 stycznia 2012 r. (II PK 149/11) Sąd Najwyższy stwierdził jedy-
nie, że ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę wynikająca z art. 39 k.p. jest 
wyłączona w stosunku do osoby całkowicie niezdolnej do pracy, której prawo do renty 
z tego tytułu zostało ustalone decyzją organu rentowego (art. 40 k.p.). W uzasadnieniu 
Sąd zwrócił uwagę, że pojęcie uzyskania prawa do renty oznacza „dostanie”, „otrzy-
manie” tego świadczenia, a niespełnienie warunków uprawniających do niego. Prawo 
do świadczeń z ubezpieczenia społecznego powstaje z dniem spełnienia wszystkich 
warunków wymaganych do nabycia tego prawa, ale uzyskanie prawa do świadczenia 
wymaga deklaratywnej decyzji organu rentowego indywidualizującej to prawo. Przez 
uzyskanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów ubez-
pieczeniowych należy zatem rozumieć spełnienie wymaganych ustawą warunków, co 
zostało stwierdzone decyzją organu rentowego wydaną na wniosek osoby zaintereso-
wanej. Inaczej mówiąc, w celu uchylenia ochrony przed wypowiedzeniem w odnie-
sieniu do pracowników w wieku przedemerytalnym nie wystarczy hipotetyczna ocena 
spełnienia warunków do uzyskania świadczeń rentowych; niezbędna jest decyzja ZUS 
o przyznaniu prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W orzeczeniu 
tym Sąd Najwyższy stwierdził jednak jedynie, że „uzyskanie prawa do renty z tytułu 
całkowitej niezdolności do pracy” oznacza nie samo spełnienie warunków uprawniają-
cych do tej renty, lecz konieczne jest także ustalenie tego prawa decyzją (deklaratoryjną 
skądinąd) organu rentowego. Sąd nie odniósł się do kwestii czasu, rozumianego jako 
okres (przeciąg czasu), w ramach którego decyzja organu rentowego musi być wydana, 
a zwłaszcza nie przyjął, iż to ustalenie prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy musi być dokonane w drodze decyzji organu rentowego, która musi zostać 
wydana lub też uprawomocnić się w okresie ochronnym z art. 39 k.p.

W pełni trafnie w uzasadnieniu glosowanej uchwały Sąd Najwyższy odniósł się jed-
nak do ratio normy z art. 39 k.p. Odwołał się przy tym do uzasadnienia uchwały z dnia 
11 czerwca 1991 r. (I PZP 19/91, OSNCP 1992, nr 1, poz. 14), w której Sąd Najwyższy 
uznał, że wykładnia celowościowa art. 39 k.p. prowadzi do wniosku, że na jego pod-
stawie objęte ochroną są tylko takie osoby, które – będąc w zaawansowanym wieku 
– nie posiadają jeszcze prawa do emerytury, a w przypadku wypowiedzenia mogłyby 
mieć trudności w uzyskaniu innej pracy. Skoro taki cel nie występuje w przypadku 
osób już pobierających emeryturę (także wcześniejszą), to odpada potrzeba zapewnie-
nia im ochrony stosunku pracy. Z tego względu zakaz wypowiadania umowy o pracę 
wynikający z art. 39 k.p. nie odnosi się do pracownika zatrudnionego w niepełnym 
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wymiarze czasu pracy i jednocześnie pobierającego emeryturę, bo dla oceny dopusz-
czalności dokonania wypowiedzenia umowy o pracę nie jest istotny jedynie wiek pra-
cownika, ale liczy się wiek w powiązaniu z uzyskaniem prawa do emerytury. Tymcza-
sem w przypadku osób już korzystających ze świadczenia emerytalnego nie może być 
mowy o uzyskaniu prawa do emerytury dopiero z osiągnięciem wieku emerytalnego 
(w przyszłości), bo to prawo już zostało nabyte i jest realizowane.

Także w uzasadnieniach wyroków z dnia 28 marca 2002 r. (I PKN 141/01, OSNA-
PiUS 2004, nr 5, poz. 86) oraz z dnia 27 lipca 2011 r., (II PK 20/11, niepubl.) Sąd 
Najwyższy, odwołując się do wykładni celowościowej art. 39 k.p., podkreślał, że prze-
widziana w tym przepisie ochrona dotyczy ustawowej gwarancji trwałości zatrudnie-
nia i pewności pozyskiwania środków utrzymania w ramach stosunku pracy w okresie 
przedemerytalnym (potencjalnie zmniejszonych szans na znalezienie nowego zatrud-
nienia), o ile kontynuowane (chronione) zatrudnienie umożliwia pracownikowi uzyska-
nie uprawnień emerytalnych. Z tej przyczyny ochroną tą są objęci tylko ci pracownicy 
zaawansowani wiekowo, którzy jeszcze nie mają prawa do emerytury, a w przypadku 
wypowiedzenia umowy o pracę mogliby mieć trudności z uzyskaniem innych źródeł 
utrzymania, jak również z nabyciem uprawnień emerytalnych (z racji braku minimal-
nego stażu ubezpieczeniowego). 

Równocześnie w wyrokach tych podkreślono, że pracownik osiąga wiek emerytalny 
tylko raz w życiu, co oznacza, że ochrona w wieku przedemerytalnym przewidziana 
w art. 39 k.p. nie może być „kategorią ruchomą i relatywną”, która mogłaby wpro-
wadzać stan niepewności co do okresu obowiązywania zakazu wypowiadania umo-
wy o pracę w zależności od tego, czy chroniony tym zakazem pracownik skorzysta, 
czy też nie skorzysta z uprawnień emerytalnych. Funkcja ochronna i stabilizacyjna 
art. 39 k.p. sprowadza się więc do wywołania sytuacji, w której pracownik będzie mógł 
bez przeszkód uzyskać uprawnienia emerytalne (pracować aż do emerytury), bez po-
trzeby poszukiwania zatrudnienia u innego (nowego) pracodawcy, o ile kontynuowanie 
zatrudnienia u aktualnego pracodawcy pozwoli mu na osiągnięcie wieku emerytalnego 
i uzyskanie uprawnień emerytalnych z mocy samego prawa, po ziszczeniu się warun-
ków określonych w przepisach emerytalnych (wyrok SN z dnia 6 grudnia 2012 r., I PK 
145/12, niepubl.). Osoba, która zgodnie z ustawą może uzyskać uprawnienie emerytal-
ne w wieku niższym niż powszechny, korzysta z ochrony gwarantowanej w art. 39 k.p. 
w okresie poprzedzającym osiągnięcie przez nią obniżonego wieku i traci tę ochro-
nę (definitywnie) w dacie osiągnięcia tego niższego wieku. Taki pracownik nie uzy-
ska już (ponownej) ochrony po ukończeniu wieku obniżonego, a przed osiągnięciem 
powszechnego wieku emerytalnego. Uznanie, że pracownik po zakończeniu okresu 
ochronnego z art. 39 k.p., wskutek spełnienia przesłanek do emerytury w obniżonym 
wieku, wchodzi w kolejny okres ochronny wynikający z oczekiwanego nabycia prawa 
do emerytury w normalnym wieku emerytalnym, prowadziłoby do sprzecznego z pra-
wem wydłużenia okresu ochronnego (uzasadnienie wyroku SN z dnia 30 września 
2014 r., III UK 200/13, niepubl.).

Prawidłowo też Sąd Najwyższy przyjął, że normę zakodowaną w art. 40 k.p. nale-
ży interpretować tak, aby miał on zastosowanie wówczas, gdy ochrona z art. 39 k.p. 
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jest zbędna, czyli gdy nie jest potrzebne spełnianie celu, jakiemu ona służy. Ochrona 
przedemerytalna z art. 39 k.p. dotyczy tylko tych osób czynnych zawodowo, które – 
będąc w stosunkowo zaawansowanym wieku – jeszcze nie nabyły prawa do emerytury, 
a w przypadku rozwiązania z nimi umowy o pracę za wypowiedzeniem mogłyby na-
potkać istotne przeszkody w odnalezieniu się na aktualnym rynku pracy. W związku 
z czym pozbawione byłyby środków do życia i zagrożona mogłaby być codzienna 
egzystencja ich oraz osób będących na ich utrzymaniu. 

Ochrona ta nie dotyczy (jej potrzeba odpada) natomiast osób, które już nabyły 
prawo do emerytury (choćby w obniżonym wieku emerytalnym). Może nie tak samo, 
lecz bardzo podobnie cel, jakiemu służy ochrona trwałości zatrudnienia gwaranto-
wana w art. 39 k.p., nie występuje („odpada”) w przypadku osób, które są upraw-
nione do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ustalonej w drodze decyzji 
organu rentowego i rentę tę pobierają. Powołanie się na zasadę wykładni przepisów 
prawnych ubi eadem legis ratio ibi eadem legis dispositio nakazuje obie sytuacje 
ocenić tak samo. W judykaturze i piśmiennictwie nie bez racji podnosi się bowiem, 
że całkowita utrata zdolności do pracy stanowi przyczynę uzasadniającą rozwiązanie 
stosunku pracy w każdym przypadku, a decyduje o tym nie tylko interes pracodawcy, 
ale także pracownika, choćby ze względu na ustawowe wymagania w zakresie bez-
pieczeństwa i higieny pracy [Wagner 2001, s. 20]. Zdaniem Sądu Najwyższego uzy-
skanie przez pracownika prawa do renty z tytułu zaliczenia do I lub II grupy inwa-
lidów (obecnie renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) stanowi dostateczną 
przyczynę wypowiedzenia, skoro okoliczność ta uzasadnia wypowiedzenie umowy 
o pracę pracownikom objętym ustawowym zakazem wypowiedzenia z art. 40 k.p. 
(pkt IV uzasadnienia Wytycznych dotyczących wykładni art. 45 k.p. i praktyki sądo-
wej stosowania tego przepisu w zakresie zasadności wypowiedzenia umowy o pracę 
zawartej na czas nieokreślony; uchwała pełnego składu Izby Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych SN z dnia 27 czerwca 1985 r., III PZP 10/85, OSNCP 1985, nr 11, 
poz. 164). 

Jak trafnie wskazał SN w glosowanej uchwale, w świetle wykładni art. 39 i 40 k.p. 
całkowitej utracie zdolności do pracy – stanowiącej przesłankę nabycia prawa do renty 
z tego tytułu – można przypisać takie samo znaczenie jak osiągnięciu przez pracowni-
ka wieku emerytalnego, czyli konwencjonalnego (choć wcale nie biologicznego) wie-
ku domniemanej utraty zdolności zarobkowania, umożliwiającego nabycie prawa do 
emerytury („renty starczej”). Osiągnięcie przez pracownika ustawowo wyznaczonego 
wieku utraty zdolności do pracy (wieku emerytalnego) jest zatem (w domyśle) równo-
znaczne z utratą zdolności do pracy.

W doktrynie prawa ubezpieczeń społecznych I. Jędrasik-Jankowska wywodzi, że 
obecnie już żaden system ubezpieczenia na starość nie opiera się na koncepcji do-
mniemania inwalidztwa (niezdolności do pracy). Ryzyko emerytalne we wszystkich 
systemach ubezpieczeniowych ma samodzielny byt i oznacza ochronę sytuacji utra-
ty zarobków z powodu zrealizowania prawa do zaprzestania działalności zarobkowej 
w związku z biologicznym (naturalnym) procesem starzenia się organizmu, czego wy-
razem jest osiągnięcie określonego wieku. Osiągnięcie wieku emerytalnego oznacza, 
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że można już zakończyć działalność zarobkową mimo braku niezdolności do pracy 
i nie pozostać bez środków do życia [Jędrasik-Jankowska 2012, s. 190].

W przypadku ubezpieczenia rentowego przedmiotem udzielanej ochrony jest sytu-
acja utraty zdolności do pracy oraz sytuacja utraty żywiciela. W pierwszym przypadku 
ryzyko ubezpieczeniowe, jakim jest „niezdolność do pracy”, oznacza ochronę sytuacji, 
w której ubezpieczony jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego z powodu sta-
nu zdrowia stał się trwale albo na okres bliżej nieokreślony niezdolny do zarabiania na 
swoje utrzymanie. Zajście tego ryzyka usuwa ubezpieczonego z grona osób czynnych 
zawodowo i pozbawia go na zawsze albo na długie lata środków do egzystencji osiąga-
nych z pracy. W konstruowaniu tego ryzyka istotną rolę odgrywa połączenie elementu 
biologicznego (stanu zdrowia) i ekonomicznego (utraty zdolności zarobkowania). Za-
miana renty na emeryturę jest przy tym dokonywana z urzędu. Jest to uzasadnione tym, 
że renta jest świadczeniem przyznawanym ex definitione na wypadek niezdolności 
do pracy przed osiągnięciem wieku emerytalnego [Jędrasik-Jankowska 2012, s. 275, 
298]. W przypadku całkowitej niezdolności do pracy ryzyko ubezpieczeniowe, jakim 
jest „niezdolność do pracy”, oznacza ochronę sytuacji, w której ubezpieczony jeszcze 
przed osiągnięciem wieku emerytalnego z powodu stanu zdrowia stał się całkowicie 
niezdolny do zarabiania poprzez wykonywanie jakiejkolwiek pracy na swoje utrzyma-
nie. Utratę możliwości uzyskiwania dochodów z tego tytułu rekompensuje mu renta 
z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. 

Dlatego słusznie wywiódł Sąd Najwyższy, że szczególna ochrona przedemerytalna 
– która z założenia ma służyć pracownikowi, aby u danego pracodawcy mógł pracować 
aż do chwili uzyskania uprawnień emerytalnych – traci rację bytu, gdy pracownik ma 
prawo do emerytury lub spełni warunki do jej uzyskania. To samo dotyczy sytuacji, 
gdy pracownik ma prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (stwier-
dzone decyzją organu rentowego). Taka renta (o której mowa w art. 40 k.p.) jest bo-
wiem surogatem (odpowiednikiem) emerytury („renty starczej”) i z punktu widzenia 
funkcji spełnianej przez art. 39 k.p. nie ma żadnego znaczenia, czy prawo do tej renty 
pracownik uzyskał przed okresem ochronnym, czy też w jego trakcie. Ważne, że pra-
cownik jest zabezpieczony finansowo na czas pozostawania bez pracy, kiedy z uwagi 
na wiek możliwości jego ponownego zatrudnienia są mniejsze. 

Wreszcie wykładnia art. 40 k.p., zgodnie z którą szczególna ochrona trwałości sto-
sunku pracy byłaby wyłączona jedynie w sytuacji, gdy pracownik uzyskał prawo do 
renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w okresie ochronnym, budziłaby po-
ważne wątpliwości co do zgodności z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa 
(art. 32 ust. 1 Konstytucji RP). Zarówno w doktrynie, jak i w judykaturze wskazuje 
się, że równość dwóch lub więcej podmiotów polega na ich przynależności do co 
najmniej jednej i tej samej klasy, wyróżnionej ze względu na określoną cechę istot-
ną. Wyprowadza się stąd ogólną normę polegającą na tym, że podmioty znajdujące 
się w podobnej sytuacji powinny być traktowane w sposób podobny, według jedna-
kowej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących, 
a podmioty znajdujące się w sytuacji odmiennej – w sposób odmienny. W art. 32 
ust. 1 Konstytucji RP chodzi więc o równe traktowanie podmiotów znajdujących 

G. Wolak



Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych nr 22 (3/2016)

125

się w tej samej sytuacji prawnej. Równość oznacza także „akceptację różnego trak-
towania przez prawo różnych podmiotów (adresatów norm prawnych), bo równe 
traktowanie przez prawo tych samych podmiotów pod pewnym względem oznacza 
z reguły różne traktowanie tych samych podmiotów pod innym względem” [Sadur-
ski 1978, s. 52; Falski 2004, s. 95–98] (por. uchwała składu siedmiu sędziów SN 
z dnia 16 marca 2000 r., I KZP 56/99, OSNKW 2000, nr 3–4, poz. 19; wyroki TK 
z dnia 6 maja 1998 r., K 37/97, OTK 1998, nr 3, poz. 33; z dnia 20 października 
1998 r., K 7/98, OTK 1998, nr 6, poz. 96; z dnia 17 maja 1999 r., P 6/98, OTK 1999, 
nr 4, poz. 76; z dnia 21 września 1999 r., K 6/98, OTK 1999, nr 6, poz. 117; z dnia 
4 stycznia 2000 r., K 18/99, OTK 2000, nr 1, poz. 1; z dnia 18 kwietnia 2000 r., 
K 23/99, OTK 2000, nr 3, poz. 89; z dnia 18 grudnia 2000 r., K 10/00, OTK 2000, 
nr 8, poz. 298; z dnia 21 maja 2002 r., K 30/01, OTK-A 2002, nr 3, poz. 32; z dnia 
22 lutego 2005 r., K 10/04, OTK-A 2005, nr 2, poz. 17; z dnia 18 grudnia 2008 r., 
K 19/07, OTK-A 2008, nr 10, poz. 182).

Również w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wyjaśniono, że nakaz rów-
ności dotyczy tylko tych podmiotów, które są obdarzone określoną cechą relewantną 
z punktu widzenia danej sfery stosunków prawnych, gdy dyspozycja normy prawnej 
wyróżnia daną sferę stosunków ze względu na wskazaną cechę relewantną oraz gdy 
istnieje związek pomiędzy cechą relewantną danej kategorii podmiotów a treścią przy-
jętej regulacji (por. wyroki TK z dnia 30 marca 2004 r., K 32/03, OTK-A 2004, nr 3, 
poz. 22; z dnia 2 grudnia 2009 r., U 10/07, OTK-A 2009, Nr 11, poz. 163 oraz z dnia 
2 kwietnia 2003 r., K 13/02, OTK-A 2003, Nr 4, poz. 28). Newralgiczną kwestią w za-
kresie zastosowania zasady równości jest więc określenie tego, kiedy różne podmioty 
charakteryzują się daną cechą na tyle, aby być uznane za podmioty podobne, co będzie 
rodziło obowiązek ich „podobnego traktowania” [Borysiak, Bosek 2016, komentarz do 
art. 31 Konstytucji RP, pkt F, ppkt 1].

 „Odstąpienie od równego traktowania osób wykazujących [...] cechy relewantne 
może bez naruszenia konstytucyjnych zasad nastąpić tylko wyjątkowo i gdy znajdu-
je przekonywające uzasadnienie w innych chronionych konstytucyjnie wartościach” 
(orzeczenie TK z dnia 23 października 1995 r., K 4/95, OTK 1995, nr 2, poz. 11; wyrok 
TK z dnia 24 lutego 2010 r., K 6/09, OTK-A 2010, nr 2, poz. 15).

Ma rację Sąd Najwyższy, gdy stwierdza, że chwila, w której doszło do uzyskania 
prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, nie może być uznana za 
istotną cechę różnicującą pracowników, jeśli chodzi o korzystanie lub niekorzystanie 
ze szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy. Pracownicy legitymujący się ustalo-
nym prawem do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy znajdują się bowiem 
w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej ze względu na cel (funkcję) tej ochrony 
(można ich zatem uznać za „podmioty podobne”, co rodzi obowiązek ich „podobnego 
potraktowania”) i dlatego nie można ich różnicować w zależności od tego, czy nabycie 
przez nich uprawnień rentowych z tytułu całkowitej niezdolności do pracy nastąpiło 
przed wejściem w wiek przedemerytalny, czy też po nim. W tym kontekście ważne 
jest, że wobec pracowników znajdujących się w obu tych sytuacjach – z tego samego 
powodu, jakim jest posiadanie przyznanego decyzją organu rentowego prawa do renty 
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z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i pobieranie świadczenia rentowego z ubez-
pieczenia społecznego – odpada potrzeba zapewnienia im ochrony stosunku pracy.

Niepodobna też moim zdaniem znaleźć przekonującego uzasadnienia w innych chro-
nionych konstytucyjnie wartościach dla odstąpienia od równego traktowania osób wy-
kazujących tę samą cechę relewantną, tj. pracowników mających przyznane ostateczną 
decyzją organu rentowego prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 
przed okresem ochronnym i w jego trakcie. 

Na koniec należy jeszcze wskazać na jeden argument odnoszący się do tego, że roz-
wiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest zwykłym sposobem rozwiązania 
umowy. Zasadą jest, że umowa o pracę może być rozwiązana przez każdą ze stroną za 
wypowiedzeniem. Wyjątkami od tej zasady są m.in. przepisy ustanawiające szczególną 
ochronę przed wypowiedzeniem, w tym m.in. art. 39 k.p. w zw. z art. 40 k.p. Przepisy 
o charakterze wyjątkowym nie powinny być interpretowane rozszerzająco, lecz zawęża-
jąco (exceptiones non sunt extendendae). Moim zdaniem przyjęcie, iż odnosząca się do 
pracownika w wieku przedemerytalnym ochrona z art. 39 k.p. obowiązuje tylko w sy-
tuacji, gdy prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy nabył on w okresie 
ochronnym, byłoby takim rozszerzającym interpretowaniem normy art. 39 k.p. w zw. 
z art. 40 k.p. W ten sposób ograniczona zostałaby możliwość wypowiedzenia umowy 
o pracę. Z kolei przyjęcie poglądu, za którym opowiedział się Sąd Najwyższy, poszerza 
zakres zastosowania zasady, zgodnie z którą umowa o pracę może być przez każdą ze 
stroną wypowiedziana, wskutek czego wraz z upływem okresu wypowiedzenia umowa 
o pracę ulegnie rozwiązaniu.

Pogląd wyrażony w glosowanej uchwale zasługuje zatem – jako trafny – na aprobatę. 
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Gloss to the Resolution of the Supreme Court
of 27 January 2016,

III PZP 9/15, OSNAPiUS (8)2016, item 100
Abstract. In his gloss to the resolution dated January 27, 2016, III PZP 9/15, the au-
thor expressed his approval to the opinion of the Supreme Court that the provision 
of Article 40 of the Labour Code rules out the application of the prohibition of termina-
tion of employment contract, referred to in Article 39 of the Labour Code, regardless 
of whether the right to disability pension for incapacity for work was granted before or 
after the period of protection. This opinion – as the author attempts to justify – is based 
on the argument of purposive construction, consideration for the citizens’ equality be-
fore the law (Article 32 of the Constitution of Poland) and the nature of termination 
of a contract of employment, which is the ordinary method of dissolution of the labour 
relation by both parties. Therefore, a strict interpretation of the relevant regulations is 
needed, in particular those that allow exceptions to this rule – and this is the case with 
Article 39 of the Labour Code in conjunction with Article 40 of the same code.

Keywords: termination of an employment contract, employee approaching retirement, 
disability pension for total incapacity for work, special employee protection against 
termination, equality before the law.
JEL Codes: K 19.
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Sprawozdanie z konferencji

Sprawozdanie z XXVI Konferencji Naukowej Polskiego Stowarzyszenia 
Ubezpieczenia Społecznego „Obowiązek ubezpieczenia społecznego”, Złoty Potok, 
15-16 września 2016 r.

W dniach 15–16 września w Złotym Potoku, w sercu Jury Krakowsko-Częstochow-
skiej, odbyła się ogólnokrajowa XXVI Konferencja Naukowa Polskiego Stowarzysze-
nia Ubezpieczenia Społecznego. Wygłoszone referaty były związane z obowiązkiem 
ubezpieczenia społecznego. Prelegenci zastanawiali się, czym jest obowiązek ubez-
pieczenia społecznego, jaka była jego ewolucja, kogo dotyczy. Rozważali nasuwa-
jące się wątpliwości, omawiali dylematy i pola badawcze. Opiekę merytoryczną nad 
konferencją sprawował dr hab. Kamil Antonów, prof. Uniwersytetu Opolskiego (UO), 
kierownik Zakładu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego UO. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, władz samorządowych 
z terenu powiatu częstochowskiego, prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, oraz członkowie Zarządu w osobach Doroty Bieniasz oraz 
Pawła Jaroszka, przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i przed-
stawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Obecni byli także dr Aleksandra 
Wiktorow, Rzecznik Finansowy, naukowcy zajmujący się problematyką ubezpiecze-
nia społecznego, członkowie Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego 
oraz pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Patronat medialny nad konferen-
cją objął tygodnik „Gazeta Częstochowska”. 

Prelegenci w swoich wystąpieniach poruszyli trudne tematy związane z definicją 
obowiązku ubezpieczenia społecznego i ewolucją tego pojęcia. Pojawiły się pytania 
co do zakresu podmiotowego ubezpieczenia, tj. kogo ten obowiązek dotyczy. Zastana-
wiano się, czy mamy w ubezpieczeniach społecznych obowiązek, czy może przymus. 
Zwrócono również uwagę na niebezpieczeństwo rozszerzania zakresu podmiotowego, 
a jednocześnie brak objęcia obowiązkiem ubezpieczenia niektórych tytułów. 

Konferencję rozpoczęli i wygłosili wprowadzenie Hanna Zalewska, przewodniczą-
ca Zarządu PSUS Oddziału Warszawsko-Łódzkiego, oraz prof. dr hab. Maciej Żu-
kowski, przewodniczący Zarządu Głównego PSUS, którzy zwrócili uwagę, że w do-
bie zmian na rynku pracy, jak też ewolucji podejścia do wielu społecznych kwestii, 
a szczególnie sytuacji ludzi młodych w perspektywie najbliższej przyszłości obowią-
zek ubezpieczenia nabiera coraz większego znaczenia.

Pierwszą sesję poświęconą ewolucji ubezpieczenia społecznego oraz wskazaniu roli 
przymusu w ubezpieczeniach społecznych poprowadził prof. dr hab. Maciej Żukow-
ski. 

Antoni Malaka, dyrektor Oddziału ZUS we Wrocławiu i członek Zarządu Główne-
go PSUS, wygłosił referat na temat ewolucji obowiązku ubezpieczenia społecznego. 
W swoim wystąpieniu wskazał na konstrukcję obowiązku ubezpieczenia społecznego 
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i jego zakres przedmiotowy, który na przestrzeni lat różnie się kształtował. Podkreślił 
również rozszerzający się krąg osób podlegających ubezpieczeniom społecznym, mno-
gość tytułów, których mamy już łącznie 26. Pierwotnie ubezpieczeniu podlegały osoby 
wykonujące prace najemną. Do lat 60. XX w. obowiązek ten był konsekwentnie wią-
zany z pojęciem pracownika. Z czasem został rozszerzony na inne kategorie osób wy-
konujących pracę zarobkową w innych formach, w tym na prowadzących działalność 
gospodarczą na własny rachunek. W ostatnich latach zakres tego obowiązku rozsze-
rzony został na właścicieli (wspólników) oraz osoby bierne zawodowo i nieosiągające 
żadnego dochodu, za czym przemawiają racje socjalne. Prelegent podkreślił zmienność 
zakresu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego na przestrzeni lat oraz 
wyłączenia dotyczące cudzoziemców czy funkcjonariuszy służb mundurowych.

O roli przymusu w ubezpieczeniach społecznych mówił dr hab. Radosław Pacud, 
prof. Uniwersytetu Ekonomicznego (UE) w Katowicach, kierownik Zakładu Ubezpie-
czeń w Katedrze Prawa i Ubezpieczeń UE w Katowicach. W swoim wystąpieniu skupił 
się na tym, czym jest przymus ubezpieczeniowy. Przekonywał, że przymus jest wpisany 
w ubezpieczenia społeczne i nie ma od niego odwrotu. Prelegent podkreślił, że należy 
rozróżniać przymus od obowiązku ubezpieczenia. Przymus jest koncepcją wyjściową, 
stanowi genezę obowiązkowych ubezpieczeń. Odbierając wolność podejmowania de-
cyzji ekonomicznej, przymus ubezpieczenia prowadzi do zagwarantowania określonej 
powszechności ubezpieczenia, ukrócając także indywidualne skłonności do zachowań 
niezgodnych z moralnością i obyczajami, które określa się jako „jazdę na gapę”. Rola 
przymusu jest bardzo złożona. Prelegent wskazał na potrzebę rozpoznania przymusu 
na gruncie prawnym, psychologiczno-społecznym oraz ekonomicznym. Podkreślił, że 
przymus zapewnia wykonalność umowy międzypokoleniowej. Bez niego nie ma fi-
nansowania świadczeń. 

Drugą sesję poprowadził dr hab. Wiesław Koczur, prof. UE w Katowicach, kierow-
nik Zakładu Polityki Społecznej w Katedrze Polityki Społecznej i Gospodarczej UE 
w Katowicach. W tej części dr Maciej Zieliński, członek Biura Studiów i Analiz Sądu 
Najwyższego, przedstawił referat przygotowany wspólnie z dr. hab. Krzysztofem 
Ślebzakiem, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu, kierow-
nikiem Katedry Prawa i Prawa Socjalnego UAM w Poznaniu, zatytułowany „Podlega-
nie ubezpieczeniu społecznemu w świetle przepisów dotyczących koordynacji syste-
mów zabezpieczenia społecznego”. Nawiązując do wystąpienia prof. Pacuda, wskazał, 
że przymus czy też obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym komplikuje 
się, kiedy weźmiemy pod uwagę kontekst międzynarodowy. Prelegent analizował 
kontrowersje związane z ustalaniem ustawodawstwa właściwego osób prowadzących 
działalność gospodarczą, osób wykonujących umowy zlecenia na terenie Unii Europej-
skiej, czy dotyczące delegowania równoległego, gdzie nakładają się krajowe przepisy 
dotyczące zbiegu tytułów do ubezpieczenia oraz przepisy koordynacyjne. Jednym ze 
wskazanych kluczowych problemów jest brak definicji pojęcia obrotu w przepisach 
prawa polskiego. Rozwiązaniem przy ustalaniu ustawodawstwa mogłoby być uznanie 
przychodu jako wartości bazowej. 
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Wydaje się jednak, że wyzwaniem dla polityki społecznej jest nie tyle ekspansyw-
ność ubezpieczeń społecznych, ile ich skomplikowanie, które jest odzwierciedleniem 
coraz bardziej złożonych systemów społecznego i gospodarczego. Przykładem takiej 
złożoności są np. zbiegi ubezpieczeń społecznych, analizowane w tej sesji przez dr 
Małgorzatę Olszewską, dyrektora II Oddziału ZUS w Łodzi. Prelegentka zwróciła 
uwagę na niedawne zmiany w przepisach, dzięki czemu doszło do sprecyzowania za-
sad dotyczących podlegania ubezpieczeniom w przypadku zbiegu tytułów ubezpiecze-
nia z umowami zlecenia, prowadzeniem działalności gospodarczej, emeryturą, rentą 
czy innymi tytułami do ubezpieczeń. Wskazała również na zmiany w przepisach, któ-
re pokazują, jak płatnicy składek, a często sami ubezpieczeni, poszukują nowych luk 
prawnych. Ponadto podkreśliła, że w ubezpieczeniach społecznych od lat obserwuje 
się zabiegi mające na celu unikanie ponoszenia obciążeń z tytułu dodatkowych docho-
dów. Wprowadzone od 2016 r. zmiany w podejściu do zbiegów ubezpieczeniowych 
są kolejnym działaniem, które ma zabezpieczyć ubezpieczonych na wypadek różnych 
zdarzeń losowych.

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji odbyła się dyskusja, którą rozpoczął 
dr hab. Daniel Eryk Lach, prof. UAM w Poznaniu. Mówca odniósł się do wystą-
pienia na temat przymusu ubezpieczeń społecznych. Wskazał, że w ubezpieczeniach 
społecznych lepiej pozostać przy obowiązku, który jest subiektywny, przymus bowiem 
zawsze przychodzi z zewnątrz – solidarności nie można narzucać. Dr hab. Kamil An-
tonów, prof. UO, podkreślił, że jest przeciwnikiem koncepcji umowy międzypokole-
niowej, stwierdzając, że w umowie mamy strony, których w ubezpieczeniach społecz-
nych nie ma. Prof. dr hab. Gertruda Uścińska podkreśliła, że temat spotkania wpisał 
się w przegląd emerytalny, który na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prezes Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych zwróciła uwagę, że obowiązkowość ubezpieczeń należy rozpatrywać 
przede wszystkim z punktu widzenia zakresu podmiotowego, a następnie przenosić 
to na zakres świadczeń i kategoryzować z punktu widzenia ryzyk socjalnych, których 
skutki są różnie rozłożone, a najpoważniejsze są dla świadczeń emerytalnych.

Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz (Szkoła Główna Handlowa) zwrócił uwagę, że na-
leży szerzej spojrzeć na zmiany w ubezpieczeniach społecznych i to zarówno z punktu 
widzenia kryterium podmiotowego, jak i przedmiotowego, czyli charakteru ryzyk, któ-
re próbujemy ująć od strony finansowej. Dr Maria Pierzchalska (Europejska Uczel-
nia Społeczno-Techniczna w Radomiu) podkreśliła działalność Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w zakresie edukacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych. Dr Aleksan-
dra Wiktorow, Rzecznik Finansowy, zwróciła uwagę, że obowiązek ubezpieczenia 
i zakres podmiotowy są bardzo ważne, ale przy zakresie podmiotowym również nie-
zwykle istotne jest to, od czego, kiedy i jakie składki płacimy. Zaznaczyła, że wprowa-
dzona reforma emerytalna w postaci indywidualizacji składki spowodowała odejście 
obywateli od solidaryzmu społecznego. 

W drugim dniu konferencji odbyła się trzecia i ostatnia sesja, którą poprowadził 
dr hab. Kamil Antonów, prof. UO. Pierwsze wystąpienie, związane z problemami 
dotyczącymi zakresu podmiotowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, przed-
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stawił dr Tomasz Lasocki (Uniwersytet Warszawski). Prelegent postawił hipotezę 
o braku swobody ustawodawcy w decydowaniu o tym, które podmioty będą obję-
te ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym. Wskazał na konstytucyjną podstawę 
kształtowania zakresu podmiotowego ubezpieczeń emerytalnego i rentowego, wyni-
kającą z art. 67 Konstytucji RP. To ustawodawca ma obowiązek rozpoznać podmioty 
określone w ustawie zasadniczej i stworzyć dla nich system pozwalający realizować 
prawo do zabezpieczenia społecznego. Obowiązek prawidłowego rozpoznania zakresu 
podmiotowego ubezpieczeń emerytalnego i rentowego nie kończy się na utworzeniu 
tytułu, ale obejmuje również jego monitorowanie i reagowanie na zmiany zachodzące 
w gospodarce. Jako przykład prelegent podał problem powiązania tytułu ubezpiecze-
nia z okresem ubezpieczenia, który w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowym ma 
istotne znaczenie, kiedy zostanie odniesiony do umów zlecenia czy umów o dzieło. 
Podsumowując swoje wystąpienie, dr Lasocki podkreślił, że tworząc prawo, należy 
mieć na względzie ograniczenia zakresu podmiotowego, ponieważ zbyt szerokie ujęcie 
zakresu podmiotowego ubezpieczeń emerytalnego i rentowego, połączone z rozszerza-
niem obowiązku składkowego, nie służy realizacji idei zabezpieczenia społecznego.

O ubezpieczeniu chorobowym w zestawieniu z prawem do świadczeń mówił 
mgr Krystian Ryś, doktorant UO. Prelegent zwrócił uwagę na istniejący dualizm 
w zakresie ubezpieczenia chorobowego, podlegającego w sytuacji umowy o pracę obo-
wiązkowi, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wyborowi, co rodzi 
określone konsekwencje w prawie do świadczeń z tytułu choroby i rodzicielstwa.

Odrębny system ubezpieczeń przedstawiła w swoim referacie dr Helena Pławuc-
ka (Uniwersytet Wrocławski), która przedstawiła – w zestawieniu z orzecznictwem 
sądowym – problemy związane z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego rolników. 
Podkreśliła również wynikające z ustawy systemowej pierwszeństwo ubezpieczenia 
społecznego przed ubezpieczeniem społecznym rolników. Ustawa z dnia 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników objęła tylko połowę rolników – tych, dla 
których działalność rolnicza stanowi wyłączne lub stałe źródło utrzymania. W ubezpie-
czeniu rolniczym sporne zagadnienia to wysokość i konstrukcja składki na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe, co ma związek z bardzo dużą dotacją z budżetu państwa na 
rzecz rolniczego Funduszu Emerytalno-Rentowego. W swoim wystąpieniu prelegentka 
zaznaczyła, że aby rolnik był objęty ubezpieczeniem rolniczym, musi zamieszkiwać 
i prowadzić działalność rolniczą na terenie państwa polskiego. 

Podsumowaniem sesji była dyskusja, w której głos zabrali m.in.: prof. dr hab. In-
etta Jędrasik-Jankowska (Uniwersytet Warszawski), która zwróciła uwagę, że oby-
wateli nie dotyczy obowiązek ubezpieczenia, podkreślając, że obywatele mają prawo 
do zabezpieczenia społecznego, a państwo ma obowiązek zapewnić system zabezpie-
czenia społecznego. W naszym systemie obywatel nic nie musi, obowiązki ma płatnik. 
Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy, podkreśliła trudności związane z usta-
laniem obowiązku ubezpieczeń społecznych przy umowach zlecenia czy umowach 
o dzieło oraz wskazała na potrzebę wprowadzenia zmian w świadczeniach krótkoter-
minowych. Małgorzata Balcerzak, pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
I Oddział w Poznaniu, wspomniała o problemie związanym z ustalaniem w praktyce 
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dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Zaproponowała powrót do obowiązkowe-
go ubezpieczenia chorobowego i uzależnienie prawa do świadczenia od stanu rozli-
czeń na koncie. Dr Tomasz Lasocki zwrócił uwagę, że w systemie istnieją nieścisłości 
w zakresie powstawania nowych tytułów oraz obejmowania obowiązkiem ubezpiecze-
nia społecznego. Różnica w umowach zlecenia i o dzieło jest w niektórych sytuacjach 
tak niewielka, że obejmowanie obowiązkiem ubezpieczenia tylko jednej z tych umów 
prowadzi do możliwości obejścia przepisów. Antoni Malaka i dr Helena Pławucka 
zwrócili natomiast uwagę na poszerzanie się kręgu tytułów do ubezpieczenia, które to 
zjawisko powoduje odejście od istoty ubezpieczenia oraz obejmowanie ubezpiecze-
niem społecznym różnych tytułów socjalnych, gdzie nie ma składki płaconej przez 
osobę ubezpieczoną.

Wygłoszone referaty, jak również zapis dyskusji, znajdą się w przygotowywanej pu-
blikacji. 

Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego początkami sięga lat 80. XX w. 
Celami działań jego członków są: dążenie do rozwoju i popularyzacji idei ubezpiecze-
nia społecznego, doskonalenie systemu ubezpieczenia społecznego poprzez kontakty 
przedstawicieli nauki i praktyki, a także szerzenie wiedzy z zakresu ubezpieczeń spo-
łecznych. Działalność stowarzyszenia to m.in. organizacja konferencji i seminariów 
z zakresu problematyki ubezpieczeń społecznych. Konferencje PSUS stanowią ważny 
głos popularyzujący wiedzę o ubezpieczeniach społecznych. Podczas spotkań organi-
zowanych przez PSUS podejmowane są ważne dla całego społeczeństwa tematy z za-
kresu zabezpieczenia społecznego.

Zdecydowana większość członków PSUS to pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych. Podczas spotkań, które przyjmują formę paneli dyskusyjnych, dochodzi do 
wymiany poglądów między praktykami, na co dzień realizującymi zadania z dziedziny 
ubezpieczeń społecznych, oraz teoretykami – przedstawicielami nauki i sądownictwa. 
Bardzo ważną rolą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są również prowadzone przez tę 
instytucję badania statystyczne oraz publikowane prognozy i analizy.

Katarzyna Mołas, II Oddział ZUS w Łodzi
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