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Wprowadzenie 

Celem artykułu jest analiza zależności między zaufaniem do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych (ZUS) a postawami Polaków gromadzących zasoby na czas emerytury. ZUS jest 

instytucją publiczną realizującą zadania państwa w zakresie zabezpieczenia społecznego, w 

tym zabezpieczenia emerytalnego. Polacy często lekceważą potrzebę indywidualnego 

oszczędzania na starość, pomimo że system emerytalny gwarantuje wypłatę tylko minimum 

środków finansowych otrzymywanych na emeryturze. Polski system emerytalny zakłada, iż 

osoby pracujące powinny samodzielnie zabezpieczyć część kapitału, z którego będą mogły 

korzystać podczas emerytury.  

Celem niniejszego opracowania jest próba ustalenia, czy istnieje zależność między 

oceną systemu zabezpieczenia społecznego wyrażanego w zaufaniu do ZUS a postępowaniem 

Polaków z zakresie oszczędzania i gromadzenia kapitałów na czas emerytury.  

Artykuł składała się z czterech części. Pierwsza z nich przedstawia znaczenie ZUS w 

polskim systemie emerytalnym. Kolejna analizuje poziom zaufania do ZUS oraz wskazuje 

czynniki, które mogą go kształtować. Oprócz zaufania do ZUS przedstawiona została analiza 

zaufania do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Przedmiotem trzeciej części artykułu są 

postawy Polaków w zakresie oszczędzenia i gromadzenia kapitału na emeryturę. W ostatniej 

części podjęto próbę ustalenia zależności między zaufaniem do ZUS a wzorami postępowania 

w zakresie zabezpieczenia funduszy – kapitałów na czas bierności zawodowej.  

 

Znaczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w systemie emerytalnym 

 
Zabezpieczenie emerytalne stanowi jedną z dominujących części systemu 

zabezpieczenia społecznego organizowanego przez państwo. System zabezpieczenia 

emerytalnego ma zapewnić określony poziom bezpieczeństwa finansowego w okresie 

starości. Większość systemów emerytalnych działających na bazie repartycji prostej, czyli 

finansowania wydatków na świadczenia emerytalne z bieżącego wpływu składek, odnotowuje 

kryzys funkcjonowania. Ponadto współcześnie obserwuje się ogólnoświatowy proces 

starzenia się społeczeństw, wynikający z wydłużania się życia i zmniejszającej się liczby osób 
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w wieku przedprodukcyjnym. Systemy emerytalne wielu państw zostały już zreformowane 

lub podlegają reformom. Zgodnie z zaleceniami Banku Światowego w Polsce została 

przeprowadzona reforma systemu emerytalnego. Ograniczyła ona funkcjonowanie systemu 

ubezpieczenia emerytalnego działającego na zasadzie solidarności społecznej na rzecz modelu 

przymusowego indywidualnego oszczędzania na starość. Nowy system emerytalny zakłada, iż 

osoby aktywne zawodowo będą podejmować przedsięwzięcia inwestycyjno-emerytalne, 

umożliwiające uzyskanie dodatkowych świadczeń podczas emerytury. Emeryci będą 

otrzymywać świadczenia emerytalne pochodzące z dwóch źródeł, tj. publicznego 

(państwowego) – zarządzanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, prywatnego –

reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE) oraz inne instytucje 

finansowe (w tym przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa 

ubezpieczeniowe na życie, banki itp.) 

Polski system emerytalny oparty jest na trzyfilarowym modelu. Pierwszy i drugi filar 

nowego sytemu emerytalnego jest obowiązkowy, natomiast udział w trzecim filarze jest 

dobrowolny. Pierwszy filar działa za zasadzie repartycji, pozostałe filary systemu funkcjonują 

na zasadzie gromadzenia kapitału indywidualnie dla każdej osoby. Zasadne z punktu 

widzenia pracy jest dokonanie krótkiej charakterystyki poszczególnych filarów systemu 

emerytalnego. 

Pierwszy filar jest zarządzany przez ZUS na zasadzie repartycji. Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych jest publiczną instytucją gromadzącą fundusze pochodzące ze składek 

emerytalnych, tworzące Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Świadczenia emerytalne 

uzyskiwanego z pierwszego filara systemu nie mają być wielkością zryczałtowaną, ale 

świadczeniem wyliczanym na podstawie składek ewidencjonowanych indywidualnie na 

emerytalnym koncie dla każdego ubezpieczonego. Państwo gwarantuje wypłaty świadczeń 

emerytalnych podlegające waloryzacji cenowej do koszyka utrzymania w gospodarstwach 

emeryckich [Muszalski, 2006, s. 176–179]. W ramach pierwszego filara należy wyróżnić 

dwie instytucje, tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i będący w jego dyspozycji Fundusz 

Ubezpieczeń Społecznych. Składki emerytalne są przekazywane do podfunduszu 

emerytalnego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Z podfunduszu emerytalnego 

odbywa się bieżąca wypłata świadczeń emerytalnych. Równolegle na indywidualnych 

kontach ubezpieczonych odnotowywane są i systematyczne waloryzowane kolejne zapisy 

uprawnień emerytalnych wynikające z zapłaconych składek. Wysokość uprawnień 

emerytalnych zostanie powiększona o tzw. kapitał początkowy. Wysokość ustalonych 

uprawnień nie jest dziedziczona [Szumlicz, 2006]. Emerytura z pierwszego filara będzie 
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wyliczana jako iloraz zgromadzonych uprawnień i liczby miesięcy określających przeciętnie 

dalsze trwanie życia.  

Drugi filar zabezpieczenia emerytalnego działa na zasadzie kapitałowej. W ramach tej 

części systemu występuje przymus oszczędzania w prywatnym funduszu inwestycyjnym w 

celu uzyskania renty na dożywocie. Prywatne fundusze inwencyjne działają w postaci 

Powszechnych Towarzystw Emerytalnych gromadzących składki w postaci aktywów 

Otwartych Funduszy Emerytalnych. Wszystkie osoby pracujące i otrzymujące 

wynagrodzenia, urodzone po 1948 r., mają obowiązek przystąpienia do Otwartego Funduszu 

Emerytalnego. Za składki przekazywane do OFE przyszły emeryt nabywa jednostki 

rozrachunkowe funduszu, według aktualnej ceny danego funduszu, która jest uzależniona od 

wartości bieżącej lokat funduszu. Kapitał emerytalny, stanowiący podstawę wypłaty 

emerytury, zależy od liczby zgromadzonych jednostek rozrachunkowych pomnożonej przez 

aktualną wartość jednostki danego OFE w momencie przejścia na emeryturę. Kapitał 

zgromadzony w OFE będzie dziedziczony. Poszczególne PTE działają na rynku 

konkurencyjnym, w konsekwencji osoby czynne zawodowo mogą dokonywać bieżącej oceny 

działalności (wyników) OFE i podejmować decyzje o zmianie instytucji zarządzającej ich 

kapitału emerytalnym gromadzonym w ramach drugiego filara systemu emerytalnego. 

Polski system emerytalny, poza obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi z 

pierwszego i drugiego filara, przewiduje podejmowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w 

ramach trzeciego filara systemu emerytalnego. Trzeci filar systemu emerytalnego zakłada 

dokonywanie indywidualnych inwestycji emerytalnych. Inwestycje tego typu związane są z 

udziałem w tworzonych przez zakład pracy Pracowniczych Programów Emerytalnych lub z 

indywidualnym uczestnictwem w przedsięwzięciach emerytalnych organizowanych przez 

zakłady ubezpieczeń na życie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub banki (w 

programach czy planach, np. takich jak Indywidualne Konta Emerytalne – IKE) [Czapiński, 

Panek, 2003, s. 137–139]. Trzeci filar ma charakter nieobowiązkowy i podlega prawu 

prywatnemu. Podejmowanie indywidualnych przedsięwzięć emerytalnych w ramach tego 

filara może być decyzją indywidualną przyszłego emeryta lub zakładu pracy. Kapitał 

gromadzony w ramach tego filara jest dziedziczony. 

Obowiązkowe składki emerytalne przekazywane do systemu emerytalnego (w ramach 

pierwszego i drugiego filara) są dzielone na dwie części, tj. część repartycyjną i część 

kapitałową. Cała składka jest przekazywana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który 

przekazuje część kapitałową do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Składka emerytalna 
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wpłacana do systemu emerytalnego w ramach pierwszego i drugiego filara przekazywana jest 

przez pracodawcę niejako automatycznie.  

Należy jednak zwrócić uwagę, iż świadczenia emerytalne z każdego filara zależą od 

indywidualnego wkładu. Dlatego należałoby się spodziewać, iż każda osoba aktywna 

zawodowo będzie zainteresowana gromadzeniem odpowiednie kapitału, z którego będzie 

mogła korzystać podczas emerytury. W powszechnej świadomości Polaków istnieje 

niepoprawne przekonanie, że drugi filar systemu emerytalnego będzie rodzajem 

„doubezpieczenia”, czyli podniesienia standardu świadczeń emerytalnych uzyskiwanych z 

pierwszego filara. Polacy nie mają świadomości, że dwa wyodrębnione segmenty systemu 

(tzn. pierwszy i drugi filar), w sumie umożliwi ą otrzymanie świadczeń emerytalnych na 

poziomie zbliżonym relatywnie do emerytury wypłacanej według dawnych zasad systemu 

emerytalnego. Indywidualne lub zbiorowe przedsięwzięcia emerytalne realizowane w ramach 

trzeciego filaru systemu emerytalnego umożliwi ą rzeczywiste podniesienie świadczeń 

emerytalnych po zakończeniu pracy zawodowej. Stary system emerytalny nie wymagał od 

przyszłych emerytów podejmowania dodatkowych działań i decyzji. Uczestniczenie w 

systemie emerytalnym odbywało się automatycznie. Współczesny system emerytalny 

zakłada, że osoba czynna zawodowo będzie podejmowała czynny udział w systemie 

emerytalny. Obecnie przyszli emeryci muszą podejmować decyzje, dokonywać wyborów, 

wykazywać zainteresowanie oraz kontrolować zbierany kapitał emerytalny. Nowy system 

emerytalny wymaga dużej inicjatywy przyszłego emeryta. Dotyczy to nie tylko decyzji 

związanych z drugim filarem (np. wybór lub zmiana Powszechnego Towarzystwa 

Emerytalnego), które i tak w znacznym stopniu jest wymuszane przez przepisy prawa (np. 

poprzez losowanie uczestnictwa w PTE). Osoby czynne zawodowo powinny podejmować 

działania związane z dodatkowym oszczędzaniem, w szczególności powinny rozważać 

wysokość i formy oszczędzania emerytalnego. Polacy muszą nabyć odpowiednią wiedzę, 

umiejętności oraz świadomość emerytalną. W praktyce jednak wciąż nie interesują się 

zasadami funkcjonowania nowego systemu emerytalnego.  

 Interesujące z punktu widzenia zasad funkcjonowania systemu emerytalnego jest 

przeanalizowanie zaufania do instytucji, które są podmiotami działającymi w jego ramach. 

Poziom zaufania do instytucji systemu emerytalnego powinien umożliwi ć wskazanie 

czynników kształtujących postawy Polaków wobec tego systemu. Przyszły emeryt ocenia 

system emerytalny m.in. poprzez ocenę reprezentujących go instytucji. Problem z oceną 

systemu emerytalnego związany jest z odłożeniem w czasie uzyskania świadczeń 

emerytalnych. Osoba czynna zawodowo przekazuje środki pieniężne (składki i oszczędności) 
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do systemu, dokonując wpłat samodzielnie albo poprzez pracodawcę. Właściwa ocena 

systemu będzie mogła być przeprowadzona dopiero po otrzymywaniu świadczeń 

emerytalnych, co nastąpi za kilka lat. Dlatego obecnej oceny systemu można dokonać poprzez 

ocenę instytucji funkcjonujących w jego ramach, do których można zaliczyć ZUS, OFE oraz 

instytucje gromadzące dodatkowe oszczędności w różnych formach. Współcześnie ZUS 

zajmuje się przyjmowaniem składek emerytalnych i zarządzaniem funduszem emerytalnym, 

przekazywaniem składek do Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz wypłatą świadczeń 

emerytalnych. Ze względu na dominującą rolę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w polskim 

systemie emerytalnym uzasadnione jest przeanalizowanie poziomu zaufania wobec tej 

instytucji z punktu widzenia możliwości kształtowania świadomości emerytalnej Polaków.  

Zaufanie do systemu emerytalnego jest kluczowym czynnikiem jego powodzenia, zaś 

podstawą wysokiego poziomu zaufania jest właściwe zarządzanie. W Polsce powinno się 

zwrócić szczególną uwagę na zarządzanie Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jako 

instytucją reprezentującą system emerytalny, utożsamianą z nim przez większość Polaków. 

Analiza została przeprowadzona na podstawie ogólnodostępnych danych (CBOS, Diagnoza 

Społeczna) oraz literatury dotyczącej zaufania.  

 

Zaufanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
 

Zaufanie do systemu zabezpieczenia emerytalnego, czyli wiara, że w przyszłości 

zostaną wypłacone świadczenia emerytalne, jest powiązane z zaufaniem do instytucji 

gromadzących nasze oszczędności emerytalne i nimi zarządzających. W przypadku zaufania 

do systemu emerytalnego należy odróżnić zaufanie ogólne do systemu emerytalnego od 

zaufania do instytucji.  

Zaufanie do systemu emerytalnego oparte jest na kilku filarach – zaufania do ZUS, 

OFE oraz innych instytucji gromadzących nasze oszczędności emerytalne np. funduszy 

inwestycyjnych, banków. Zaufanie do ZUS należy rozpatrywać jako zaufanie do instytucji 

publicznej. W przypadku zaufania do Otwartych Funduszy Emerytalnych i innych instytucji 

finansowych należałoby stosować nieco inne kryteria oceny. ZUS jest instytucją publiczną 

powołaną do realizacji określonych zadań publicznych, natomiast OFE i inne instytucje 

finansowe są instytucjami prywatnymi działającymi na rynku finansowym i dążącymi do 

osiągnięcia zysku.  

Przedmiotem niniejszej pracy jest głównie analiza zaufania do ZUS – ze względu na 

dominującą rolę tej instytucji w systemie emerytalnym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
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gromadzi składki emerytalne, przekazuje część otrzymanych składek do Otwartych Funduszy 

Emerytalnych oraz administruje wypłaty świadczeń emerytalnych. Większość Polaków 

czynnych zawodowo miała kontakt z OFE tylko w momencie wyboru towarzystwa 

emerytalne przy przystąpieniu do systemu emerytalnego. Ponadto tylko osoby prowadzące 

działalność gospodarczą dokonują samodzielnego przekazania składek do ZUS, w innych 

przypadkach obowiązek ten przejmuje pracodawca. ZUS utożsamiany jest z systemem 

emerytalnym.  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną, zajmującą 

się gromadzeniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne obywateli oraz 

dystrybucją świadczeń w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach prawa. Obecnie z 

usług ZUS korzysta około 24 mln Polaków, co stawia go w czołówce największych instytucji 

finansowych w Polsce. ZUS jest dysponentem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który 

gromadzi środki na realizację zadań w zakresie zarządzania ryzykami społecznymi, w tym 

ryzykiem starości. Warto jednak podkreślić, iż ZUS nie prowadzi własnej polityki finansowej 

i nie może samodzielnie ustalić np. wysokości składek, politykę w tym zakresie kształtuje 

Parlament w drodze działań ustawodawczych. ZUS jest wykonawcą zadań publicznych w 

zakresie zarządzania systemem emerytalnym. Należy jednak zwrócić uwagę, iż ZUS poprzez 

reprezentowanie państwa w zakresie zarządzania systemem emerytalnym może kształtować 

postawy wobec całego systemu emerytalnego. Interesujące z punktu widzenia celu pracy jest 

więc dokonanie analizy zaufania wobec tej instytucji. 

Zaufanie wobec ZUS należy analizować jako zaufanie instytucjonalne, które jest 

przekonaniem, że funkcjonujące struktury (publiczne, państwowe) zapewnią rzetelne 

zachowanie poszczególnych członków społeczności oraz uchronią ich przed negatywnymi 

konsekwencjami [Grudzewski, Hejduk, Sankowska, Wańtuchowicz, 2009].   

Zaufanie jest kategorią psychologiczną, którą można opisać jako „okazywanie emocji 

ludziom, przedmiotom czy instytucjom takim jak firma, rząd czy społeczeństwo. Zaufanie jest 

wiarą w określone działanie czy własności obiektu obdarzonego zaufaniem. Często nawet 

oznacza przekonanie jednej ze stron o tym, że motywacją drugiej strony wobec niej jest bycie 

uczciwym i chcącym dobrze działać. Zaufanie jest zakładem podejmowanym na temat 

niepewnych, przyszłych działań innych ludzi lub instytucji” [Sztompka, 2007, s. 71]. 

Zaufaniem obdarowujemy osobę –  której wierzymy, że będzie doradzać nam dobrze, myśląc 

o nas, a nie o sobie” [Sztompka, 2007, s. 71]. 

 Przy analizie zaufania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych warto przytoczyć 

definicję zaufania sformułowaną przez P. Sztompkę, w której stwierdza on, iż zaufanie 
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„stanowi rozwiązanie dla szczególnego rodzaju problemów związanych z ryzykiem” 

[Sztompka, 2007, s. 80]. Systemy emerytalne realizują zadania w zakresie zarządzania 

ryzykiem starości, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest podmiotem zarządzającym 

systemem zabezpieczenia społecznego. Dlatego zaufanie wydaje się być jednym z 

kluczowych czynników, które mogą kształtować system emerytalny w sposób właściwy.  

Zaufanie do ZUS można analizować w trzech płaszczyznach (filarach zaufania), tj.: 
wiarygodności adresatów (czyli ZUS), prezentacji w działaniu oraz cech instytucji – zob. rys. 
1.  

 
Rys. 1. Filary zaufania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Sztompka, 2007].  
 

I filar – wiarygodność ZUS, można ocenić na podstawie: reputacji, rekomendacji oraz 

referencji. Reputacja to po prostu zapis przeszłych uczynków oraz wynikających z nich cech 

jednostki. Reputację ZUS będzie można ocenić na podstawie obecnych i wcześniejszych 

działań, które mogą wskazywać na jego wiarygodność w przyszłości. Rekomendacje to 

wyrażone opinie na temat wiarygodności i reputacji ZUS; mogą być wydawane przez osoby 

korzystające ze świadczeń nie tylko emerytalnych, ale i społecznych. Referencje to 

świadectwa, okoliczności i oznaki symboliczne pozwalające wnioskować pośrednio o 

wiarygodności ZUS [Sztompka, 2007, s. 151–222]. 

II filar zaufania do ZUS dotyczy prezentacji w działaniu. Może ona zostać oceniona na 

podstawie aktualnych czynów i zachowań oraz poprzez ocenę bieżących wyników. Oceny 

aktualnych czynów i zachowań można dokonać na podstawie oceny świadczeń społecznych 

wypłacanych przez ZUS w postaci różnego rodzaju zasiłków (w tym emerytalnych, 

rentowych, zdrowotnych, chorobowych itp.). Przeciętny Polak może ocenić poszczególne 

działania ZUS albo na podstawie własnych doświadczeń, albo doświadczeń osób 

z najbliższego otoczenia. Ponadto ubezpieczony może ocenić zasady funkcjonowania ZUS 

np. poprzez ocenę jakości pracy urzędników, czasu pracy, procedur niezbędnych do 

załatwienia poszczególnych spraw. Oceny bieżących wyników ZUS można dokonać na 
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podstawie analizy wiarygodności i wypłacalność towarzystwa ubezpieczeniowego. 

Wypłacalność, czyli zdolność do regulowania zobowiązań wobec osób mających prawo do 

otrzymania środków pieniężnych z tytułu realizacji ubezpieczenia społecznego, w tym 

ubezpieczenia emerytalnego w ramach pierwszego filara systemu emerytalnego, jest 

gwarantowana przez państwo przepisami prawa. Przeciętny pracownik objęty ubezpieczeniem 

społecznym zakłada, że system ubezpieczenia społecznego jest wypłacalny. Ocena 

wiarygodności w sensie ekonomicznym jest dokonywana na podstawie oceny aktualnych 

czynów i zachowań ZUS.  

III filar zaufania do ZUS można opisać na podstawie analizy wizerunku, czyli 

bezpośrednio obserwowalnych cech i zasad funkcjonowania ZUS oraz jego otoczenia. 

Bezpośrednio obserwowalne cechy ZUS to m.in.: wygląd siedziby, odnotowywane problemy 

z funkcjonowaniem FUS, ale również sposób prezentacji – działania pracowników ZUS w 

zakresie stosowanych procedur i wykonywania przepisów prawa. Analiza zachowań jest tu 

podobna jak przy II filarze oceny zaufania. Natomiast ocena otoczenia jest związana z analizą 

całego systemu ubezpieczenia społecznego oraz gospodarki. 

Przyszli emeryci mogą ocenić wiarygodność ZUS na podstawie realizacji świadczeń 

w ramach systemu emerytalnego. Problem polega na tym, że dopiero w tym roku pierwsi 

emeryci objęci nowym systemem emerytalnym uzyskali świadczenia emerytalne. Osoby 

czynne zawodowo mogą dokonać oceny systemu emerytalnego tylko na podstawie obecnych 

działań ZUS w zakresie realizacji innych zadań społecznych niż wypłata emerytur, np. 

poprzez świadczenia zdrowotne, chorobowe itp. Ocena systemu emerytalnego może odbywać 

się więc tylko pośrednio. Wydaje się, że stopień zaufania do ZUS może być kryterium oceny 

zaufania do obowiązkowych filarów systemu emerytalnego. 

Interesujące z punktu widzenia niniejszego opracowania są wyniki badania 

dotyczącego analizy deklarowanego zaufania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i 

Otwartych Funduszy Emerytalnych. Wyniki takich badań można znaleźć w opracowaniu 

Diagnoza Społeczna 2009 [Czapiński, Panek, 2009] w podrozdziale dotyczącym stosunku do 

instytucji finansowych autorstwa T. Szumlicza. Badania zostały przeprowadzone na 

reprezentatywnej próbie dorosłych, pracujących Polaków, którzy przekazują lub mogli 

przekazywać część swojej składki do drugiego filara systemu emerytalnego. Zaufanie do ZUS 

jest relatywnie wyższe niż zaufanie do Otwartych Funduszy Emerytalnych. W 2009 r. 

zadeklarowało je 21,7%, a za brakiem zaufania opowiedziało się 45,8%. Zaufanie do OFE 

deklaruje 10%, a nieufność 46% badanych osób. Należy odnotować, iż zaufanie wobec ZUS i 

OFE z roku na rok jest mniejsze. W 2007 r. zaufanie do ZUS deklarowało 24,9% przy 15,5% 
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ufających OFE. Natomiast nieufność wobec tych instytucji wyrażało odpowiednio 39,5% i 

29%. W przypadku ZUS odpowiedzi „nie mam zdania na temat zaufania” zaznaczyło 32,5% 

badanych w 2009 r. (w 2007 r. – 35,7%), w przypadku OFE – 44% w 2009 r. (w 2007 r. – 

55,5%) [Czapiński, Panek, 2009, s. 182–184]. Należy zaznaczyć, że Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych cieszy się stosunkowo wysokim poziom zaufania w porównaniu do Otwartych 

Funduszy Emerytalnych, jak i innych instytucji finansowych (np. funduszy inwestycyjnych). 

Polacy generalnie nie obdarzają instytucji finansowych wysokim zaufaniem. Największym 

zaufaniem cieszą się instytucje, z których najczęściej świadomie korzystamy, czyli banki. W 

2009 r. zaufanie wobec banków deklarowało 44,4% respondentów, brak zaufania – 26,1%, a 

brak zdania – 29,5%. Zestawienie zaufania wobec ZUS, OFE i innych instytucji finansowych 

zostało przedstawione poniżej. Banki posiadają wysoki poziom zaufania wśród Polaków, ze 

względu na dawaną przez nie możliwość korzystania z szerokiej oferty produktów 

finansowych. Środki finansowe, które trafiają do ZUS, często są przekazywane bez udziału 

osoby ubezpieczonej. Polacy nie muszą w tym zakresie podejmować żadnych decyzji – 

składki do FUS są przekazywane często przez pracodawcę. 

 

 
Rys. 2. Deklarowane zaufanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Otwartych Funduszy Emerytalnych, 

Funduszy Inwestycyjnych oraz banków (dane w procentach) 
 
Źródło: [Czapiński, Panek, 2009, s. 182–184]. 
 

Warto jednak podkreślić, iż ZUS jest jednym z podmiotów biorących udział w 

zarządzaniu ryzykiem starości. Reprezentuje państwo w zakresie realizacji społecznego 

zabezpieczenia emerytalnego. Zarówno pracodawca, jak i pracownik powinni brać udział w 

zarządzaniu ryzykiem starości. Obecnie funkcjonujący system emerytalny ma charakter 

publiczno-prywatny. Państwo poprzez ZUS zajmuję się organizacją systemu emerytalnego, 

ponadto nadzoruje instytucje prywatne, które działają w ramach tego systemu (np. 

powszechne towarzystwa emerytalne). System emerytalny zakłada również, że przyszli 

emeryci przejmą inicjatywę i zainwestują w dodatkowe źródła oszczędności. Bardzo niska 

wydaje się ocena funduszy inwestycyjnych, które mogą gromadzić oszczędności emerytalne. 
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W 2009 r. funduszom inwestycyjnym ufało tylko 7% badanych, brak zaufania deklarowało 

46,5%, a brak zdania 46,6% Polaków. Bardzo duży odsetek osób deklarujących brak zdania 

może wskazywać na brak wiedzy na temat zasad funkcjonowania i produktów oferowanych 

przez tego typu instytucje. Podobnie wysoki brak zdania na temat zaufania można zauważyć 

w przypadku Otwartych Funduszy Emerytalnych – 44% badanych.  

Wyniki badania dotyczące zaufania należy porównać z ogólną oceną funkcjonowania 

podmiotów działających w systemie emerytalnym.  

Badania przeprowadzone przez CBOS dowodzą, że większość grup społeczno-

demograficznych negatywnie ocenia działalność ZUS – 56% badanych ocenia ją raczej źle 

lub zdecydowanie źle. Niezadowolenie częściej wyrażają osoby z wyższym wykształceniem, 

mieszkańcy większych miast, przedstawiciele kadry kierowniczej oraz prywatni 

przedsiębiorcy. Zdecydowanie dobrze lub dobrze ocenia działalność ZUS 22% badanych i 

dominują tu głównie osoby starsze i bierne zawodowo. Należy również odnotować, że 21% 

badanych nie ma zdania na temat działalności ZUS [Felisiak, 2010, s. 7–8]. 

CBOS również zbadało ocenę działalności Otwartych Funduszy Emerytalnych. OFE 

postrzega negatywnie 36%, pozytywnie – 20% respondentów. Znaczna część Polaków nie 

potrafi ocenić działalności OFE – 44% ankietowanych [Felisiak, 2010, s. 8–9]. 

Ponad połowa Polaków źle ocenia działalność ZUS (57%). Niewiele mniej nie ma 

zaufania do ZUS (45,8%). Analiza zaufania i oceny dzialaności ZUS dostraczają zbliżonych 

wyników – 22% badanych Zakładowi ufa i dobrze ocenia jego działalność. W przypadku 

OFE źle ocenia ich dzialność 33%, a 46% nie ma do nich zaufania. Pozytywnie ocenia 

działalność OFE 20% Polaków, przy 10-procentowym poziomie zaufania do tego typu 

instytucji. Wydaje się, że rozbieżności między dobrą ocenę i zaufaniem są konsekwencją 

braku doświadczeń i mniejszych kontaków z pracownikami OFE. Przedstawione wnioski 

mogą znaleźć potwierdzenie w znacznym odsetku osób, które nie mają zdania na temat 

zaufania do OFE i oceny działalności OFE – w obydwu przypadkach to 44% badanych. 
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Rys. 3. Ocena działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Otwartych Funduszy Emerytalnych (dane w 

procentach) 
 
Źródło: [Badora, 2010]. 

 
Niski poziom zaufania do ZUS i OFE pokrywa się z ogólną oceną funkcjonowania 

systemu emerytalnego. Połowa Polaków źle ocenia funkcjonowanie tego systemu. 

Zadowolona z funkcjonowania naszego systemu emerytalnego jest jedna czwarta Polaków, a 

co czwarty Polak nie ma na ten temat zdania [Roguska, 2010, s. 1–2]. 

Niski poziom zaufania oraz oceny instytucji zarządzających systemem emerytalnym 
koresponduje z małą wiedzą na temat zasad jego funkcjonowania. Interesujące jest, że 36% 
Polaków nie w stanie oszacować wysokości swojej emerytury [Badora, 2010]. Z pewnością 
jest to efekt małej wiedzy na temat zasad ustalania wysokości emerytury, ale i braku 
umiejętności w prognozowaniu sytuacji majątkowej (dochodowej) w długim okresie czasu. 
Ponadto 70% respondentów uważa, że przyszła emerytura łącznie z pierwszego i drugiego 
filara nie będzie wystarczająco wysoka, a połowa badanych osób twierdzi, że przyszła 
emerytura będzie znacząco niższa od dochodów pochodzących z pracy [Badora, 2010],  

Zaufanie do ZUS nie odbiega znacząco od zaufania wobec innych instytucji. Polacy 

niezmiennie cechują się wysokim poziomem zaufania wobec osób z najbliższego kręgu, 

zwłaszcza rodziny. W przypadku zaufania w sferze instytucjonalnej można odnotować niski 

poziom zaufania zarówno do rządu, parlamentu, partii politycznych, władz lokalnych, a także 

związków zawodowych, telewizji, gazet i Unii Europejskiej. System emerytalny z pewnością 

bazuje na zaufaniu do instytucji państwa polskiego, które jest stosunkowo niskie. Polacy 

powinni zwiększać swoje oszczędności na czas emerytury. Jednak podstawową przeszkodą 

jest tutaj brak wiedzy i doświadczenia w zakresie odkładania kapitału. Polacy ciągle wierzą, 

iż bazowe filary systemu emerytalnego dostarczą im odpowiednich funduszy po przejściu na 

emeryturę.  

Gromadzenie oszczędności emerytalnych – świadomość emerytalna 

 
Polski system emerytalny wymaga od pracownika wysokiej świadomości emerytalnej. 

Podejmowanie racjonalnych decyzji w zakresie emerytur wymaga od współczesnych 

pracowników dużej wiedzy. Osoby czynne zawodowo powinny posiadać wiedzę dotyczącą 

nie tylko zasad działania systemu emerytalnego, ale również instrumentów finansowych 

umożliwiających dokonywanie inwestycji emerytalnych. Nowy system emerytalny wymaga 

dużej odpowiedzialności za środki pieniężne otrzymywane podczas emerytury. W pierwszej 

kolejności związane jest to ze zmianą sposobu myślenia o zabezpieczeniu emerytalnym. 

Tylko pracownicy posiadający odpowiednią wiedzę będą mogli podejmować świadome i 

racjonalne decyzje w zakresie przyszłych świadczeń emerytalnych. Racjonalne decyzje 
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powinny wpływać na dobór OFE, jak i dodatkowych produktów w ramach trzeciego filara 

systemu emerytalnego [Olejnik, 2009a, s. 80–88; Olejnik, 2009b] 

Polski system emerytalny zakłada, iż środki finansowe otrzymane podczas emerytury 

z pierwszego filara ubezpieczeń emerytalnych będą zabezpieczały minimum socjalne. 

Szacunki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dowodzą, że środki pieniężne 

otrzymywane z OFE dla pierwszych emerytów nie będą przekraczać 10–20% przyszłej  

emerytury. Środki otrzymane z pierwszego i drugiego filara systemu emerytalnego będą 

stopniowo wzrastały, aby za kilkadziesiąt lat 50% świadczeń emerytalnych mogło być 

uzyskiwane z OFE i FUS. Niestety obecny system emerytalny zakłada spadek parytetu 

zabezpieczenia emerytalnego, który w 2030 r. wyniesie niewiele ponad 50%. Dobrowolne 

oszczędzanie w trzecim filarze powinno być podstawową formą obrony przyszłych 

beneficjentów systemu emerytalnego przed zbytnim obniżeniem statusu materialnego po 

przejściu na emeryturę [Maślak, 2010]. 

Trzeci filar systemu emerytalnego zakłada tworzenie dodatkowych oszczędności 

emerytalnych albo w formie zorganizowanej (np. Pracownicze Programy Emerytalne, 

Indywidualne Konta Oszczędnościowe), albo w formie długookresowych, systematycznych 

oszczędności gromadzonych indywidualnie.  

Warto zauważyć, iż ważnymi cechami przedsięwzięć emerytalnych są 

systematyczność gromadzenia oszczędności podczas aktywności zawodowej oraz 

wykorzystanie zgromadzonych kapitałów tylko podczas emerytury. Z tego też względu trzeci 

filar systemu emerytalnego wymaga wsparcia wyraźnymi preferencjami gromadzenia 

oszczędności (przedsięwzięć emerytalnych). Obecnie praktycznie brak jest zachęt 

podatkowych (np. zwolnienie z podatków od zysków kapitałowych oszczędności 

gromadzonych na IKE). Ulgi podatkowe powinny znacząco stymulować stosowanie 

przedsięwzięć emerytalnych w PPE i IKE. Ponadto wydaje się, że społeczeństwo polskie nie 

uświadamia sobie konieczności gromadzenia dodatkowych oszczędności na starość przez 

wszystkie osoby czynne zawodowo. Państwo powinno poprzez instytucje zarządzające 

systemem emerytalnym (ZUS, OFE, inne instytucje finansowe) prowadzić ciągłą akcję 

informacyjną dotyczącą form zabezpieczenia emerytalnego. 

Ciekawa z punktu widzenia niniejszego opracowania jest opinia Polaków na temat 

instrumentów i metod gromadzenia oszczędności na czas emerytury. Badania 

przeprowadzone w maju 2010 r. przez CBOS we współpracy z Izbą Zarządzającą Funduszami 

i Aktywami pokazują że Polacy nie mają nawyku inwestowania w instrumenty emerytalne. 

Okazało się, że tylko 13% badanych osób w wieku produkcyjnych deklaruje gromadzenie 
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dodatkowych środków finansowych z myślą o emeryturze, 21% zamierza oszczędzać, a 55% 

respondentów nie oszczędza i nie zamierza tego robić [Maślak, 2010]. 

Podobne wyniki prezentuje Fundacja Kronenberga, która 2009 r. przeprowadziła 

badania dotyczące postaw Polaków wobec oszczędzania [Postawy Polaków…, 2009]. Z 

raportu wynika, iż 12% badanych osób rozważa podjęcie działań zwiększających wysokość 

otrzymywanej emerytury, a 17% co jakiś czas zastanawia się nad tym. Warto również 

wskazać, że 43% badanych deklaruje brak zainteresowania problemem swojej emerytury 

(albo nie jest to interesujące, albo nie ma dla nich znaczenia).  

Badania wykazały, że skłonność Polaków do dodatkowego oszczędzania z myślą 

o przyszłej emeryturze jest zależna od sytuacji materialnej. Osoby o dochodzie netto 

wyższym niż 1500 zł per capita mają większą skłonność do dodatkowego oszczędzania 

z myślą o emeryturze. Ponadto 23% badanych oceniających swoją sytuację materialną jako 

dobrą odkłada fundusze na czas emerytury, a 29% respondentów planuje to zacząć robić. 

Głównym powodem braku oszczędności na emeryturę jest, zdaniem Polaków, brak 

odpowiednich funduszy oraz przekonanie, że mają jeszcze czas na rozpoczęcie oszczędzania 

(wykres poniżej). Wśród czynników ograniczających dodatkowe gromadzenie funduszy na 

czas emerytury respondenci wskazywali brak wiedzy na temat skutecznych metod 

pomnażania oszczędności w dłuższym terminie [Badora, 2010]. 

Badania CBOS wskazują, że 13% badanych deklarujących dodatkowe oszczędzanie 

na emeryturę wykorzystuje w tym celu głównie osobiste konto oszczędnościowe w banku 

(31%). Prawie połowa badanych wykorzystuje tylko jeden instrument do gromadzenia 

dodatkowych funduszy na czas emerytury. Przy korzystaniu z kilku form oszczędzania 

dominuje konto osobiste w banku. Do gromadzenia dodatkowych środków na czas emerytury 

Polacy wykorzystują również: polisy ubezpieczeniowe (28%), fundusze inwestycyjne (23%), 

lokaty bankowe (21%), konta oszczędnościowe w banku (18%), nieruchomości (17%) oraz 

indywidualne konta emerytalne (15%) [Badora, 2010, s. 9]. 

Badanie dostarczyło również informacji na temat najlepszych zdaniem Polaków form 

oszczędzania. Jedna trzecia nie ma zdania na temat najlepszych form dodatkowego 

gromadzenia oszczędności na czas bierności zawodowej. Osoby, które potrafiły wskazać 

najlepsze formy oszczędzania, najczęściej wymieniali zakup nieruchomości, działek, gruntów 

rolnych (18%), lokaty bankowe (12%), konto oszczędnościowe w banku (11%), konto 

osobiste w banku (8%). Skuteczne sposoby gromadzenia dodatkowych funduszy na czas 

emerytury były wskazywane rzadko – tylko 4% badanych wymieniło fundusze inwestycyjne, 

IKE – 4%, polisy ubezpieczeniowe – 4%, obligacje Skarbu Państwa – 3%. 
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Rys. 4. Metody gromadzenia dodatkowych oszczędności emerytalnych (wśród 13% badanych 
deklarujących gromadzenie oszczędności emerytalne; dane w procentach 
Źródło: [Badora, 2010]. 

 
Przedstawione wyniki badań potwierdzają, iż większość Polaków nie gromadzi 

dodatkowych oszczędności emerytalnych. Ponadto można zauważyć, iż stosowane 

instrumenty oszczędnościowe należy zaliczyć do gromadzenia oszczędności w pojęciu 

ogólnym. Dominującym instrumentem gromadzenia oszczędności emerytalnych jest konto 

bankowe (osobiste konto bankowe, lokata bankowa). Instrumenty, które zakładają 

gromadzenie oszczędności emerytalnych (m.in. IKE czy PPE – odpowiednio 15 i 4% osób 

deklaruje uczestnictwo w tych formach oszczędzania) nie są popularne. Wśród sposobów 

gromadzenia oszczędności mało popularne są instrumenty stricte emerytalne. 

Postawy Polaków oszczędzających na emeryturę są zbieżne z postawami dotyczącymi 

oszczędzania w trakcie pracy zawodowej na cele inne niż emerytalne. Znaczna część 

społeczeństwa polskiego nie ma żadnych oszczędności – 63% badanych osób deklarowało w 

marcu 2010 r. brak jakichkolwiek środków. Tylko 37% Polaków przyznało się do posiadania 

oszczędności. Najczęściej oszczędności posiadają ludzie młodzi – do 35. roku życia, rzadziej 

osoby starsze – 55 lat i więcej [Kowalczyk, 2010]. Ponad połowa społeczeństwa polskiego 

(66%) twierdzi, że warto oszczędzać, ale tylko 6% robi to regularnie. 58% Polaków wydaje 

wszystko na bieżące potrzeby, a 21% twierdzi, że nie ma sensu oszczędzać i lepiej wydawać 

pieniądze na życie [Postawy Polaków…, 2009]. 

 Zadziwiające jest, że osoby oszczędzające w większości nie kierują się wiedzą 

fachową, tylko własną intuicją (57%) oraz wiedzą zdobytą od znajomych i rodziny (20%) 

[Postawy Polaków…, 2009]. Wskazuje to na brak zainteresowania oraz poszukiwania 

fachowego doradztwa w zakresie oszczędzania i inwestowania. Jest to z pewnością wynik 

ogólnego braku zaufania do osób nieznanych, potwierdzony dodatkowo faktem, iż Polacy 
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IKE  - Indywidulane Konta Emerytalne 
Odkładanie pieniędzy w domu "do szuflady" 
Obligacje Skarbu Państwa 
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Rachunek w domu maklerskim, akcje firmy natowanych na GPW 
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ufają w kwestiach inwestowania i oszczędzania tylko rodzinie i znajomym (38%), a 39% 

badanych deklaruje, że nie ufa nikomu. W konsekwencji niskiego poziomu zaufania oraz 

poszukiwania wiedzy u znajomych i rodziny powodzenie inwestycji oraz oszczędzania zależy 

według Polaków od ich własnych decyzji – 59%. 

 
Rys. 5. Determinanty świadomości emerytalnej 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Determinantą rozwoju oszczędności emerytalnych jest posiadanie świadomości 

emerytalnej, rozumianej jako dostrzeganie konieczności gromadzenia dodatkowych kapitałów 

na czas bierności zawodowej. Przeprowadzanie przedsięwzięć emerytalnych ma na celu 

zwiększenie środków pieniężnych pozostających do dyspozycji po przejściu na emeryturę. 

Świadomość emerytalna może wpływać na podejmowania przedsięwzięć emerytalnych. W 

konsekwencji czynni zawodowo powinni rozwinąć nawyk gromadzenia oszczędności. 

Natomiast sam nawyk, według S.R. Covey’a jest wypadkową wiedzy, umiejętności i 

nastawienia (rys. 5). Umiejętności są rozumiane jako pewien sposób wypełniania zadań 

związanych z pewnymi zachowaniami w systemie emerytalnym oraz z zapewnieniem 

dodatkowych oszczędności do wykorzystania podczas emerytury. Wiedza umożliwia 

skorzystanie z określonych instrumentów umożliwiających gromadzenie kapitału na czas 

emerytury. Może ona dotyczyć dwóch kwestii, tj. zasad działania systemu emerytalnego oraz 

poszczególnych form oszczędności emerytalnych. Taka wiedza może być nabyta poprzez 

informacje przekazane przez agentów (np. PTE, TFI, TU), na podstawie doświadczenia 

własnego lub od innych osób korzystających z produktów. Może wynikać również ze 

znajomości potrzeb oszczędzania i sposobu działania rynku finansowego. W końcu 

nastawienie może być analizowane w kilku płaszczyznach, tj. poprzez zaufanie (wiarę, że 

ZUS wypłaci odpowiednio wysokie świadczenie emerytalne) albo przepisy prawne (przymus 

uczestnictwa w przedsięwzięciach emerytalnych, ulgi podatkowe). Warto również wskazać, iż 

nastawienie może być ukształtowane przez doświadczenie własne lub innych osób, działania 

reklamowe i promocyjne oraz zaufanie do rynku, do danej instytucji lub produktu. 

Umiejętności 
– sposób wykonania określonych 
zadań – zachowania 
proemerytalne, 
– dostrzeganie konieczności 
zapewnienia dodatkowych 
środków na czas emerytury 

Wiedza 
– wiedza na temat potrzeb finansowych, 
produktów finansowych, rynku finansowego – 
pozwala skorzystać z oferty trzeciego filara 
systemu emerytalnego, np. wiedza na temat 
działań IKE, PPE, TFI,  
– wiedza na temat zasad funkcjonowania systemu 
emerytalnego i przyszłych świadczeń 
emerytalnych 
 

Nastawienie 
 można ukształtować poprzez  
– markę, zaufanie, reklamę,  
 – obowiązek prawny, ulgi 
podatkowe, 
– doświadczenie 
otrzymywania świadczeń 
 

Świadomość emerytalna – konieczność gromadzenia oszczędności emerytalnych  
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Polaków charakteryzuje niski poziom świadomości emerytalnej. Przyszły emeryt nie 

posiada umiejętnościami przeprowadzania przedsięwzięć emerytalnych oraz nie dostrzega 

konieczności dodatkowego gromadzenia oszczędności. Ma również małą wiedzę na temat 

zasad funkcjonowania systemu emerytalnego, poszczególnych instrumentów emerytalnych 

oraz możliwości otrzymania przyszłych świadczeń emerytalnych. Jego nastawienie może 

zostać ukształtowane m.in. przez: zaufanie, obowiązek prawny, ulgi podatkowe i 

doświadczenie. Obowiązek prawny i ulgi podatkowe są uzależnione od przepisów, 

doświadczenia własne i obce mogą być przydatne dopiero za kilka lat. Wydaje się, że to 

zaufanie może być czynnikiem najskuteczniej oddziaływującym na świadomość emerytalną w 

najbliższym czasie. Zaufanie do podmiotów zarządzających systemem emerytalnym powinno 

zbudować świadomość emerytalną. Ze względu na dominujące znaczenie w systemie 

emerytalnym ZUS – instytucja reprezentująca fundusz emerytalny – powinien dążyć do 

budowania wysokiego poziomu zaufania.  

 
 

Wnioski końcowe – zaufanie do ZUS a gromadzenie oszczędności emerytalnych 
 

Zaufanie do systemu emerytalnego jest niezbędną determinantą prawidłowego 

funkcjonowania systemu emerytalnego. Zaufanie do instytucji zarządzających, tj. ZUS i OFE, 

będzie sprzyjać podnoszeniu ogólnego zaufania do całego systemu. ZUS jest instytucją 

dominującą w obecnie funkcjonującym systemie emerytalnym, powinien więc poprzez trzy 

filary zaufania dążyć do podnoszenia poziomu zaufania wobec całego systemu. Zwiększenie 

zaufania zwiększy świadomość emerytalną i wiedzę Polaków na temat zasad funkcjonowania 

systemu emerytalnego. Przyszli emeryci powinni przejąć część odpowiedzialności za swoje 

świadczenia emerytalne poprzez przeprowadzanie przedsięwzięć emerytalnych. Wydaje się, 

że próba podniesienia zaufania do ZUS powinna obejmować akcje informacyjne dotyczące 

zasad funkcjonowania tej instytucji oraz całego systemu emerytalnego. Stałe kampanie 

informacyjne powinny przedstawiać znaczenie oszczędzania emerytalnego, zasady 

funkcjonowania systemu emerytalnego, proces inwestycyjny i uzupełnić wiedzę na temat 

instrumentów oszczędzania emerytalnego. Podobnie stałe informowanie przyszłych emerytów 

o poziomie zgromadzonego kapitału na czas emerytury oraz o przewidywanej wysokości 

świadczeń emerytalnych może skutecznie kształtować wiedzę na temat zasad funkcjonowania 

systemu emerytalnego oraz rozwijać nawyk dokonywania przedsięwzięć emerytalnych.  

Przyczyn niskiego poziomu indywidualnych oszczędności emerytalnych należy 

upatrywać w stosunkowo wysokich emeryturach wypłacanych z systemu obowiązkowego, 
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braku nawyku oszczędzania oraz niskiej wiedzy na temat instrumentów finansowych i zasad 

funkcjonowania rynku finansowego. Stosunkowo wysoki, według wiedzy Polaków, poziom 

świadczenia emerytalnego z obowiązkowego pierwszego i drugiego filara systemu 

emerytalnego, może skutecznie zniechęcać gospodarstwa domowe do gromadzenia 

indywidualnych oszczędności. 

Państwo jest inicjatorem i regulatorem całego systemu emerytalnego. Dlatego ZUS, 

jako instytucja wykonujące zadania państwa w zakresie zabezpieczenia emerytalnego, 

powinien ponosić główny ciężar działalności informacyjnej. Prywatne instytucje emerytalne 

(PTE, TFI) nie są bezpośrednio zainteresowane w kształtowaniu wiedzy na temat systemu 

emerytalnego. Ich głównym zadaniem jest osiąganie zysku. Wydaje się, że podniesie zaufania 

do ZUS powinno skutkować zwiększeniem poziomu zaufania do całego systemu 

emerytalnego. 
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Streszczenie:  
W opracowaniu postawioną tezę, że istnieje zależność między zaufaniem do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych a wzorami gromadzenia oszczędności. ZUS, jako instytucja zarządzająca systemem emerytalnym, 
powinien poprzez trzy filary zaufania (wiarygodność, prezentację w działaniu oraz swoje cechy) dążyć do 
podnoszenia zaufania wobec całego systemu emerytalnego. Zwiększenie zaufania wobec ZUS i systemu 
emerytalnego powinno zwiększyć świadomość emerytalną i wiedzę Polaków na temat zasad funkcjonowania 
systemu emerytalnego. Odpowiednio wysoki poziom tej wiedzy może ukształtować nawyk podejmowania 
przedsięwzięć emerytalnych związanych z wykorzystaniem różnych form gromadzenia oszczędności na starość. 
Słowa kluczowe: zaufanie, postawy oszczędzania, gromadzenie oszczędności emerytalnych, Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych 
 
 
Confidence to Polish Social Insurance Agency (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ZUS) in 

relation to pension savings. 
 
Summary:  

The subject of this article is analysis of dependences between confidence to Polish Social Insurance Agency 
and retirement saving patterns. Poles often disregard the need of individual savings for the time of retirement, 
though the security system pension is only the minimum payment from the national system of the social security. 
Does the high confidence level to ZUS influence saving patterns? The article consists of four parts. The first part 
presents ZUS in the Polish pension scheme. The second part describes the confidence level to ZUS. Retirement 
saving patterns is an object of the third part. Described relations between the confidence in ZUS and pension 
savings are analyzed in the fourth part. 
Keyword:  confidence, attitudes of saving, pension savings, Polish Social Insurance Agency  

 
 
 
 
 




