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Konstytucyjne aspekty reformy 
Otwartych Funduszy Emerytalnych

Streszczenie:

Przedmiotem artykułu jest problematyka związana z reformą Otwartych Funduszy Eme-
rytalnych, która została przeprowadzona w 2013 r. Ze względu na fakt, iż zagadnienie to 
dotyczy zdecydowanej większości społeczeństwa, w tekście omówione zostaną społecz-
ne, gospodarcze oraz konstytucyjne aspekty tejże reformy. 

W pierwszej kolejności wyjaśnione zostanie czym jest „ubezpieczenie społeczne”, a także 
istota utworzenia „Otwartych Funduszy Emerytalnych”. Następnie omówione zostaną 
podstawowe założenia przeprowadzonej reformy oraz główne zarzuty stawiane reformie 
OFE, dotyczące przede wszystkim niezgodności z Konstytucją RP. Przedstawiony zosta-
nie także wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, jego główne tezy, motywy 
oraz konsekwencje wydanego orzeczenia. 

Słowa kluczowe: Konstytucja RP, Otwarte Fundusze Emerytalne, ubezpieczenie 
społeczene, emerytura

1. Wstęp

Kwestie związane ze świadczeniami emerytalnymi od zawsze budziły, budzą i będą 
budzić kontrowersje społeczne. Szczególne emocje wywołała reforma Otwartych Fun-
duszy Emerytalnych, która przez część społeczeństwa, a także szereg środowisk poli-
tycznych została uznana za tzw. „skok na OFE”. Sprawą w ostateczność zajął się Try-
bunał Konstytucyjny, gdyż podnoszono, że ustawa jest niezgodna z Konstytucją RP2. 

1  Autor jest doktorantem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie oraz aplikantem adwokackim w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Olsztynie.

2  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.)
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Prezydent RP oraz Rzecznik Prawo Obywatelskich zgłosili szereg zarzutów dotyczących 
niezgodności z Konstytucją RP przeprowadzonej reformy emerytalnej. Duże wątpli-
wości można również mieć co do efektywności ekonomicznej instrumentów zastoso-
wanych przez rząd. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie skutków gospodar-
czych, ekonomicznych oraz społecznych reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych, 
a także konstytucyjnych aspektów wyroku wydanego przez Trybunał Konstytucyjny 
w niniejszej sprawie. 

2. Funkcje i aspekty prawne zabezpieczenia społecznego  
i Otwartych Funduszy Emerytalnych

W celu przejścia do dalszych rozważań na wstępie konieczne jest wyjaśnienie dwóch 
kluczowych pojęć, a mianowicie „zabezpieczenie społeczne” oraz „Otwarty Fundusz 
Emerytalny” (dalej: OFE albo Otwarty Fundusz Emerytalny). Należy podkreślić, 
że zgodnie z art. 67 Konstytucji RP: obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego 
w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osią-
gnięciu wieku emerytalnego, natomiast zakres i formy zabezpieczenia społecznego 
ustrojodawca pozostawił w gestii ustawodawcy. Adresatem normy konstytucyjnej 
wskazanej w art. 67 jest niewątpliwie władza publiczna, a w szczególności ustawodaw-
ca zwykły, gdyż został uznany za podmiot kompetentny do określenia treści prawa 
do zabezpieczenia społecznego3. Ustawodawca jednak nie skonstruował jednoznacz-
nej definicji legalnej „ubezpieczenia społecznego” w ustawie o systemie ubezpieczeń 
społecznych4 (dalej: SysUbSpołU), wskazał jedynie zakres składników wchodzących 
w pojęcie ubezpieczenia społecznego, zaliczając do nich: ubezpieczenie emerytalne, 
rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa oraz ubezpieczenie z tytułu 
wypadków przy pracy (art. 1 SysUbSpołU). Próby zdefiniowania tego pojęcia podjęto 
natomiast w piśmiennictwie wskazując, że jest to system zagwarantowanych ustawowo 
i związanych z pracą, świadczeń o charakterze roszczeniowym, pokrywającym potrze-
by wywołane przez zdarzenia losowe lub inne zrównane z nimi zdarzenia, spełnianych 
przez zobowiązane do tego instytucje oraz finansowane na zasadzie bezpośredniego, 
bądź pośredniego rozłożenia ciężarów w całości lub co najmniej w poważnej mierze, 
na zbiorowość osób do nich uprawnionych5. Wskazywano również, że ubezpieczenie 
społeczne to zespół urządzeń, finansowych, organizacyjnych i prawnych zapewnia-
jących nie tylko pracownikom, lecz także innym kategoriom osób utrzymujących się 
z własnej pracy pomoc finansową lub w postaci usług, w przypadku niemożności za-
spokajania ich potrzeb w ramach własnej przezorności6. 

3  K. Ślebzak [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 67, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, 
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogizdkmjsha2tsmroobqxalrsgu4teni, 
25.12.2016.

4  Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. 2016. poz. 963).
5  W. Szubert, Ubezpieczenie społeczne: zarys systemu, Warszawa 1987, s. 66. 
6  W. Piotrowski, Niektóre aspekty prawne reformy systemu emerytalnego, RPEIS, s. 147. 
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2.1. Ekonomiczne i społeczne aspekty zabezpieczenia społecznego 

Analizując materię związaną z ubezpieczeniami społecznymi, z perspektywy ekono-
miczno-gospodarczej, szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż jest to instytucja, 
która w pierwszej kolejności na podstawie umowy i poprzez opłacanie składki pozwala 
zakładowi ubezpieczeń przyjąć na siebie ryzyko zajścia negatywnych, ekonomicznych 
skutków określonego zdarzenia losowego, z drugiej strony na podstawie opracowanych 
metod oceny ryzyka pozwala na selekcję i gromadzenie składki w sposób pozwalający 
na pokrycie zobowiązania z tytułu wypadków ubezpieczeniowych oraz kosztów funk-
cjonowania zakładu7. Z pola widzenia nie można również tracić „społecznego” aspektu, 
który oparty jest na trzech fundamentalnych zasadach tj.: powszechność, solidarność 
ubezpieczonych oraz socjalne zobowiązania państwa8. 

Zasada powszechności w głównej mierze przejawia się poprzez objęcie obowiązkiem 
ubezpieczenia wszystkich osób pozostających w określone sytuacji prawnej. Ustawo-
dawca zagwarantował właściwą realizację tejże zasady poprzez wprowadzenie przymu-
su ubezpieczenia, który w konsekwencji pozwala na właściwą redystrybucję w obrębie 
społeczeństwa, a także wzmacnia zasadę solidarności ubezpieczonych9. 

Zasada solidarności ubezpieczonych przejawia się w formie tworzenia grup osób 
narażonych na podobne zdarzenia losowe, w obrębie których dochodzi do rozłożenia 
odpowiedzialności w obrębie wszystkich członków należących do danej grupy10. Po-
trzeba tworzenia tego typu wspólnot wynika z konieczności właściwego rozłożenia 
ciężarów pokrycia kosztów ekonomicznych, będących następstwem zajścia określo-
nego zdarzenia losowego na ogół społeczeństwa lub co najmniej na liczną grupę osób 
w podobny sposób zagrożonych danym zdarzeniem losowym. Należy również mieć 
na uwadze, że wysokość opłacanej składki jest w pełni uzależniona od prawdopodo-
bieństwa zaistnienia określonego zdarzenia losowego oraz stopnia ryzyka. W związku 
z powyższym solidarność przejawia się poprzez objęcie określonej grupy osób podob-
nym prawdopodobieństwie nastąpienia zdarzenia losowego, stopniem ryzyka oraz po-
dobną wysokością wypłacanego świadczenia. Sposób tworzenia funduszy jest dowolny 
i zależy przede wszystkim od jego inicjatora, który może nim objąć tylko określone 
grupy osób, bądź wybrane zdarzenia losowe, jak na przykład wypadek przy pracy, czy 
też niezdolność do wykonywania zawodu. 

Ostatnią zasadą składającą się na charakter społeczny ubezpieczeń jest tworzenie 
funduszy. Przede wszystkim fundusze powstają ze składek wpłacanych przez uczestni-
ków, ale źródłami finansowania są również wpłaty z budżetu oraz inne dotacje. Podsta-
wowym celem tworzenia funduszy jest wypłata świadczeń związanych z zaistnieniem 
określonego zdarzenia losowego. Omawiając istotę tworzenia funduszy niezmiernie 
ważna jest zasada wzajemności, która w doktrynie uważana jest za równoznaczną 
7  B. Hadyniak, Ubezpieczenie jako narzędzie gospodarcze [w:] J. Monkiewicz, Podstawy ubezpieczeń, t. I – 
mechanizmy i funkcje, Warszawa 2000, s. 56.

8  U. Kalina-Prasznic, Uwagi do projektu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Sej-
mowych, Druk Sejmowy nr 339, s. 8, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_98/e-168.pdf, 09.04.2017.

9  Ibidem; K. Ślebzak [w:] Konstytucja RP…
10  J. Jończyk, Prawo Ubezpieczenia Społecznego, Warszawa 2006, s. 36‒39.
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z tzw. synalagmatycznością, polegającą na tym, że strony stosunku prawnego są zobo-
wiązane do świadczeń11. Szczególną rolę w ochronie praw emerytalno-rentowych za-
sady wzajemności podkreśla w swoim orzecznictwie również Trybunał Konstytucyjny. 
Podkreślając, iż ubezpieczenie społeczne jest formą zabezpieczenia społecznego opartą 
na zasadach przymusu, powszechności, wzajemności, na obowiązku płacenia składek 
i na roszczeniowym charakterze świadczeń. Warunkiem nabycia praw do świadczeń 
z ubezpieczenia społecznego jest bowiem odpowiedni staż pracy, z czym wiąże się 
fakt opłacania składek przekazywanych na fundusz ubezpieczeniowy. Więź między 
wkładem pracy pracownika a gromadzonym funduszem ubezpieczeń społecznych sta-
nowi podstawową przesłankę materialną prawa do świadczeń, a zarazem zasadniczy 
argument na rzecz ochrony tych praw. Z zasadą wzajemności wiąże się ściśle wymóg 
zachowania proporcjonalności między wysokością opłacanych składek a wysokością 
świadczeń. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego zasada proporcjo-
nalności nie wyklucza ograniczania rozpiętości wysokości świadczeń w porównaniu 
z rozpiętością wysokości zarobków i składek, wysokość świadczeń nie powinna jed-
nak nadmiernie odbiegać od wkładu ubezpieczonego w tworzenie funduszu ubezpie-
czeń społecznych. Zasada wzajemności uzasadnia ochronę zaufania ubezpieczonych 
w związku z określonym ryzykiem ubezpieczeniowym, związanym z utratą zdolności 
do pracy lub powstaniem nadmiernych kosztów utrzymania rodziny. Uzasadnione 
oczekiwania ubezpieczonego w przypadku ubezpieczenia emerytalnego dotyczą sytu-
acji, w której nie tylko osiągnął on określony wiek, ale również zaprzestał dotychczaso-
wej działalności zawodowej12. Należy również podkreślić szczególną rolę państwa przy 
realizacji zasady wzajemności, gdyż jest ono gwarantem wypłaty świadczeń w przypad-
ku niewypłacalności wykonawców zabezpieczenia społecznego. Gwarancja ta wynika 
w głównej mierze z funkcji społecznej ubezpieczenia społecznego. Tego typu gwarancje 
przybierają różny charakter, jak na przykład powierzenie wypełniania zadań z zakresu 
ubezpieczenia społecznego właściwym, do tego celu utworzonym, w różnym stopniu 
autonomicznym instytucjom publiczno-państwowym albo też pod całkowitym nad-
zorem państwa, jak również formę gwarantowanej wypłaty świadczeń, w przypadku 
spełnienia ustawowych warunków nabycia prawa do określonego świadczenia13. 

Nie ulega wątpliwości, że jednym z takim funduszy są Otwarte Fundusze Emerytal-
ne, które przed wprowadzonymi zmianami stanowiły drugi z trzech filarów polskiego 
systemu emerytalnego. Na przestrzeni lat zarówno w Polsce jak i Europie stworzo-
no szereg instytucji stanowiących inne metody realizacji zabezpieczenia społeczne-
go. W Niemczech świadczenia z systemu odszkodowawczego w Niemczech zastąpi-
ły świadczenia zaopatrzeniowe. Polski prawodawca również implementował szereg 
technik wspierających, które stanowiły odpowiedź na wyjątkowe sytuacje wymagające 
interwencji i pomocy ze strony państwa. Zaliczyć do nich można m.in. zasiłki ro-
dzinne, macierzyńskie, opiekuńcze, wychowawcze, które można zaliczyć do świadczeń 
mających na celu poprawę sytuacji bytowej rodziny. Do grupy technik wspierających 
11  T. Zieliński, Ubezpieczenia Społeczne Pracowników, Warszawa 1994, s. 130. 
12  Zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2006 r., sygn. akt 45/04.
13  Ibidem; K. Ślebzak [w:] Konstytucja RP…
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można także zaliczyć świadczenia służące wspieraniu walki z bezrobociem (zasiłki, 
renty szkoleniowe, pożyczki szkoleniowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne itp.)14. 

2.2. Charakter prawny Otwartych Funduszy Emerytalnych 

Z perspektywy omawianego problemu należy rozważyć czy tworzenie Otwartych 
Funduszy Emerytalnych można również zaliczyć do technik umożliwiających reali-
zację zabezpieczenia społecznego. W opinii autora na tak postawione pytanie należy 
udzielić odpowiedzi negatywnej. OFE należy w pierwszej kolejności zaliczyć do me-
tod finansowania tego typu świadczeń. Podobne stanowisko wyrażone zostało w pi-
śmiennictwie15. Oczywiście przeciwnicy takich twierdzeń mogą zwrócić uwagę na fakt, 
że w art. 3 ust. 1 pkt. 2 SysUbSpołU16 ustawodawca wskazał, że fundusze emerytalne 
są wykonawcami ubezpieczenia społecznego, a w konsekwencji mogłoby to oznaczać, 
że jednak wykonują one zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego, ale doktryna 
w większości podkreśla, że nie jest to ubezpieczenie społeczne, ale forma przymusowego 
oszczędzania na emeryturę17. 

OFE były tworzone, zarządzane oraz reprezentowane w stosunkach z osobami 
trzecimi przez powszechne towarzystwa emerytalne (PTE). Uznawane były jednak 
za odrębne podmioty posiadające osobowość prawną nieposiadające natomiast zdol-
ności upadłościowej tzn. nie mogły ogłosić bankructwa, z tego względu, że dyspo-
nowały majątkiem odrębnym od majątku towarzystwa. Przedmiotem działalności 
funduszy co do zasady było gromadzenie i inwestowanie środków zebranych na indy-
widualnych kontach członków OFE z celem przeznaczenia ich na świadczenie emery-
talne. Otwarte fundusze emerytalne podlegały nadzorowi państwa, który do tej pory 
wykonywany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. W sytuacji, gdy dochodziło 
do połączenia towarzystw lub nabycia towarzystwa przez inne PTE, fundusz ulegał 
likwidacji. Nie oznaczało to jednak likwidacji indywidualnych kont członków fundu-
szu – ich środki były wtedy przenoszone do innego OFE. Ubezpieczony mógł dokonać 
zmiany funduszu przenosząc zgromadzony dotąd kapitał do innego wybranego przez 
siebie funduszu emerytalnego – dotychczasowy fundusz nie miał prawa ograniczać 
jego woli do zmiany funduszu18.

2.3. Kontrowersje związane z ideą utworzenia OFE

Sama idea stworzenie drugiego filaru wzbudziła wiele kontrowersji. Uważano, 
że utworzenie może potencjalnie naruszać podstawowe standardy wprowadzone przez 

14  Ibidem.
15  Ibidem.
16  Art. 3 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU: 1. Zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych określone ustawą 
wykonują: Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 2) otwarte fundusze emerytalne, określone w przepisach 
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w zakresie gromadzenia i lokowania składki 
na ubezpieczenie emerytalne; 3) płatnicy składek.

17  K. Kolasiński, Konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego a nowy system ubezpieczeń spo-
łecznych, PiP 1999, s. 19. 

18  KNF, OFE- słownik pojęć podstawowych, https://www.knf.gov.pl/dane_wspolne/OFE.html, 12.08. 2016.
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Międzynarodową Organizację Pracy, która szczególną uwagę zwraca na realizację pod-
stawowych funkcji prawa do zabezpieczenia społecznego, wyrażonych także w Kon-
stytucji RP, w przepisie art. 67 ust. 1. Podnoszone były zarzuty podkreślające, że OFE 
naruszają konstytucyjną zasadę sprawiedliwości społecznej. Tendencje do prywatyzacji 
sfery ubezpieczeń społecznych mogły skutkować osłabieniem idei solidarności spo-
łecznej na rzecz realizacji celów ekonomicznych i gospodarczych państwa. Szczegól-
ną uwagę zwracano również na fakt, że w polskich warunkach gospodarczych, gdzie 
wciąż występują stosunkowo niskie płace, a także wysoki procent bezrobocia, system 
ten może nie przynieść pozytywnych skutków19. Podkreślano, że Otwarte Fundusze 
Emerytalne mogą spowodować rażące naruszenie dystrybucyjnej funkcji ubezpieczeń 
społecznych, których głównym celem miała być pomoc różnym grupom społecznym, 
ku zapewnieniu dobra wspólnego dla wszystkich obywateli. Krytykowano również 
pomysł wprowadzenia przymusowości oszczędzania w OFE, gdyż część wynagrodzenia 
uzyskanego za wykonywaną pracę było potrącane i przeznaczane do OFE. Pracownik 
nie miał prawa odmówić potrącenia na rzecz OFE. Jego jedynym uprawieniem był 
wybór funduszu. Przepis ten w ocenie autora budził duże wątpliwości z perspektywy 
konstytucyjnego prawa do własności, gdyż w świetle art. 21 państwo ma chronić wła-
sność, jaką niewątpliwie jest wynagrodzenie za pracę. Natomiast OFE w znacznym 
stopniu ograniczało prawo do swobodnego dysponowania uzyskanym zarobkiem. 
Oczywiście bardziej szczegółowe rozważania w tej materii mogłyby być przedmiotem 
odrębnej analizy. W szczególności mając na uwadze, iż ustawodawca odstąpił zasady 
przymusowego uczestnictwa w OFE. 

2.4. Geneza i główne założenia reformy OFE

Ostatecznie system OFE powstał w 1999 r. i przez bardzo długi czas nie był poddawany 
żadnej ocenie. Wskazać należy, stary system był zupełnie niezbilansowany. Do dziś 
obsługuje znaczną liczbę osób. Trudno to wiązać z nowym systemem. Niezbilansowany 
jest również system rentowy. To skutek nieprzemyślanej decyzji o obniżeniu składki bez 
obniżenia wydatków. Do tego dokładają się koszty generowane w częściach systemu 
ubezpieczeń społecznych, które nie mają nic wspólnego z nowym systemem emery-
talnym20. Próba gruntownej reformy została podjęta przez partię Platformy Obywatel-
skiej, która szybkim wzrostem gospodarczym i szeregiem zmian w polskiej gospodarce 
usprawiedliwiała potencjalną reformę emerytalną. W ostateczności partia rządząca 

19  Należy podkreślić pomysł stworzenia OFE pojawił pod koniec XX w. W tamtym okresie w Polsce 
występowało bardzo wysokie bezrobocie spowodowane trwającym okresie transformacji po ustroju 
komunistycznym. Obecnie problem bezrobocia nie jest już tak duży, ale należy w tym miejscu zwrócić 
uwagę, że stan nie jest spowodowany szczególnie skuteczną polityką państwa, lecz otwarcie dla Polski 
strefy Schengen, wyjazdem dużej liczby polskich obywateli zagranicę w celu poszukiwania pracy, a także 
znacznym spadkiem liczby osób w wieku produkcyjnym spowodowany demograficznymi aspektami 
starzejącego się społeczeństwa. 

20  M. Góra, BAS, Dyskusja dotycząca systemu emerytalnego, błędna identyfikacja problemów, błęd-
na diagnoza, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/3FA012A597471189C12578B100430CEC/$file/ 
Analiza_BAS_2011_46%20 (3).pdf, 09.04.2017.
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zdecydowała się na dokonanie reformy21. Po przeprowadzeniu kompleksowej analizy, 
eksperci zajmujący się reformą postawili jednoznaczną tezę – korzyści z odkładania 
pieniędzy do OFE wcale nie są większe aniżeli z odkładania do ZUS. Zdaniem rządu 
nie tylko nie przynosi to pozytywnych efektów dla przyszłych emerytów, ale i zwięk-
sza wydatki państwa, przez co zwiększa deficyt budżetowy oraz obniża relację długu 
publicznego w stosunku do PKB. Na pewno należy uznać, iż przedstawiona teza oraz 
ukazane perspektywy nie były pozytywne. Przedstawione wyniki były bardzo zaska-
kujące, gdyż po powstaniu OFE trudno było znaleźć opinie potwierdzające wadliwość 
ekonomiczną systemu. Oczywiście niemożliwa jest obrona tezy, że OFE to zdecydo-
wanie najlepsze rozwiązanie na to, aby świadczenia emerytalne były na odpowiednim 
poziomie. Wystarczy wskazać przykład Szwecji. System emerytalny tego państwa zo-
stał wskazany jako jeden z czterech najlepszych w Melbourne Mercer Global Pension 
Index. Dlaczego akurat ten system jest tak skutecznym? Swoboda obywatela. Tym 
samym możemy znaleźć odniesienie do podstawowego zarzutu, jaki stawiano OFE 
przed ich powstaniem, a więc ograniczenie swobody obywatela w dysponowania swoją 
własnością. Szwedzi od 2000 r. mogą na emeryturę odkładać w każdym z 650 fundu-
szy inwestycyjnych, które otrzymały pozwolenie na działanie w Szwecji. Większość 
z nich to fundusze inwestujące tylko w akcje, a połowa działa głównie na rynku mię-
dzynarodowym. Tylko nieliczne szwedzkie fundusze prowadzą politykę inwestycyjną 
odpowiednią dla osób oszczędzających na emeryturę, czyli długoterminowo. Oczekuje 
się, że obywatele sami stworzą sobie portfel inwestycyjny, odpowiedni dla ich wieku, 
poziomu zarobków oraz skłonności do ryzyka. Oczywiście można w tym miejscu po-
stawić tezę, że nadmierna inwestycja w akcje niesie za sobą zbyt wysokie ryzyko utraty 
wszystkich oszczędności, ale każdy obywatel może przy pomocy doradcy finansowego 
odpowiednio zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny. Poza tym na rynku istnieje 
szereg instrumentów bardziej bezpiecznych, które co prawda przynoszą niższą stopę 
zwrotu, ale wciąż mogą powodować wzrost przyszłej emerytury. Blisko 4,5 mln Szwe-
dów, którzy mają konta w nowym systemie emerytalnym, posiada portfel inwestycyjny 
„skrojony na miarę”. Władze kraju zadbały też o obywateli którzy nie zdecydowali się 
na taki wybór (było ich około 32 proc.). Dla nich powołano jeden państwowy fundusz 
tzw. Premiesparfonden, do którego można także w dowolnym momencie przenieść 
pieniądze z pozostałych kont inwestycyjnych, jeżeli obywatel nie jest zadowolony, bądź 
też chętny do podejmowania własnych wyborów22.

Niestety polski rząd wybrał inną drogę reformy systemu emerytalnego. Oczywiście 
w polskim systemie obywatel również otrzymał możliwość „wyboru”. Pierwsza to dzie-
lenie składki emerytalnej między ZUS a OFE, druga – oszczędzanie tylko w ZUS. 
W ramach reformy całkowicie przebudowano II filar emerytalny. Przed reformą fun-
dusze kupowały przede wszystkim obligacje i akcje. W konsekwencji powodowało to, 
iż państwo pożyczało od OFE własne pieniądze, a to z kolei zwiększało dług publiczny, 

21  Oficjalna strona Premiera RP, Wszystko o reformie OFE, https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/
aktualnosci/wszystko-o-reformie-ofe.html, 12.08.2016.

22  A. Piński, Więcej za mniej czyli co oferują w świecie systemy emerytalne, https://www.obserwatorfinan 
sowy.pl/forma/rotator/wiecej-za-mniej-czyli-co-oferuja-w-swiecie-systemy-emerytalne/, 12.08.2016.
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co z kolei przybliżało nas do naruszenia art. 216 ust. 5 Konstytucji RP i przekroczenia 
limitu 3/5 długu publicznego w stosunku do PKB. Zgodnie z założeniami reformy 
środki przeniesione i zapisane w ZUS podlegały dziedziczeniu. Dzięki tej zmianie bez-
pieczeństwo emerytur miało wzrosnąć, a świadczenia emerytalne nie były powiązane 
z rynkiem finansowym. Konstrukcja nowego systemu miała spowodować, że zobowią-
zania tworzone w nim na skutek wpłacania składek odpowiadałyby zdolności systemu 
do realizacji tych zobowiązań23.

W konsekwencji system gospodarczy nie uległby zachwianiu. Głównym filarem 
emerytur miał zostać ZUS, a sama reforma miała być dwuetapowa: 
1.  Najpierw pieniądze z OFE, które wpływają na zadłużenie państwa obligacje, miały 

zostać przeniesione do ZUS, gdzie cała ich wartość zostanie zapisana na indywidu-
alnych kontach emerytalnych. Miało to oznaczać, że żaden ubezpieczony nie straci 
ani złotówki ze swoich emerytalnych oszczędności.

2.  Następnie dług państwa, który wynikał z „pożyczenia” pieniędzy do OFE, zostanie 
umorzony. Oczywiście nie miało to wpłynąć w żaden sposób na wysokość oszczęd-
ności obywateli. Zapis na kontach w ZUS miał być gwarancją, że suma odłożonych 
składek się nie zmieni, a ich wartość będzie rosła dzięki waloryzacji.

2.5. Główne zarzuty stawiane reformie OFE

Ostatecznie ustawę uchwalono w grudniu 2013 r.24 Prezydent podpisał ją 27 grudnia, 
jednakże zakwestionował m.in. zakaz inwestowania funduszy w obligacje, nakaz inwe-
stowania w akcje i zakaz reklamy OFE. Rzecznik Praw Obywatelskich, Irena Lipowicz 
zarzuciła natomiast tym przepisom naruszenie zasady wyrażonej w art. 2 Konsty-
tucji RP tj. zasady demokratycznego państwa prawa oraz zasad, które bezpośrednio 
są wywodzone z art. 2 tj.: zaufania obywateli do państwa oraz niedziałania prawa 
wstecz w przepisach dotyczących przeniesienia do ZUS i umorzenia 51,5 proc. aktywów 
OFE oraz ponownego wyboru między OFE a ZUS. Szereg zastrzeżeń do ustawy miała 
również Konfederacja Lewiatan25. Wskazując, iż obowiązek umorzenia 51,5% zgroma-
dzonych środków i przekazania ich wartości do ZUS stanowi ingerencję m.in. we wła-
sność OFE oraz ubezpieczonych. Niewątpliwie można dostrzec naruszenie najpełniej-
szego prawa konstytucyjnego zawartego w art. 21 Konstytucji RP – prawa własności. 
W szczególności mając na uwadze zarzuty, jakie stawiano OFE przed ich powstaniem, 
o których mowa była wcześniej. Jeżeli uznać, że środki zgromadzone w OFE miały 
charakter prywatny, to można dopatrywać się dokonania przez rząd ich wywłaszcze-
nia. W tym miejscu należy przypomnieć, że wywłaszczenie może nastąpić wyłącznie 
w celach publicznych i za słusznym odszkodowaniem. Cel (interes) publiczny należy 
rozumieć wyłącznie jako dobro ogółu, czyli całego narodu lub społeczności regionalnej, 

23  Ibidem; M. Góra, BAS, Dyskusja dotycząca…
24  Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty 
emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717).

25  Infor, Reforma OFE zaskarżona do TK, http://mojafirma.infor.pl/mala-firma/pracownik-i-zus/ 
326047,Reforma-OFE-zaskarzona-do-Trybunalu-Konstytucyjnego.html, 12.08.2016.
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a wywłaszczenie następuje w interesie uwłaszczanego podmiotu publicznego (bezpo-
średnio) oraz w interesie całego narodu lub społeczności regionalnej (pośrednio)26. Z ko-
lei słuszne odszkodowanie definiowane jest jako odszkodowanie związane z wartością 
przedmiotu własności. Należy zatem przyjąć, że mogą istnieć szczególne sytuacje, gdy 
inna ważna wartość konstytucyjna pozwoli uznać za „słuszne” również odszkodowa-
nie nie w pełni ekwiwalentne27. Biorąc pod uwagę te dwie definicje za cel publiczny 
można by niewątpliwie uznać fakt, iż ta reforma jest niezbędna w celu zapewnia sta-
bilności finansowej państwa, ale czy jest do tego rzeczywiście konieczna? W opinii 
autora nie, gdyż partia rządząca postanowiła zastosować relatywnie proste rozwiąza-
nie, które było związane z zastosowaniem zabiegu na kształt kreatywnej księgowości. 
Przeprowadzone działania miały charakter ściśle rachunkowy. Rząd postanowił nie 
szukać reform strukturalnych, które rzeczywiście mogły przynieść wzrost gospodarczy 
w Polsce w przyszłości. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że taki zarzut można 
postawić również obecnie rządzącym, ale należy się zastanowić z czego rząd będzie 
brać pieniądze po wyczerpaniu źródła jakim jest OFE? Ponadto trudno dopatrywać się 
odpowiedniej rekompensaty dla obywateli, którzy byli właścicielami swoich aktywów 
w OFE. Dlatego można mieć wątpliwości, czy ustawa jest zgodna z art. 31 ust. 3 Kon-
stytucji RP, który stanowi, iż ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych 
wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne 
w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź 
dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych 
osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Ustawodawca w tej 
materii mógł nadmiernie ingerować w prawo własności, naruszając jednocześnie zasadę 
proporcjonalności. Z pola widzenia nie można tracić także potencjalnego naruszenia 
zasady swobodnej działalności gospodarczej, która jest podstawowym fundamentem 
społecznej gospodarki rynkowej (art. 20 Konstytucji RP). 

Wiele zastrzeżeń można mieć także do samego procesu legislacyjnego, który został 
przeprowadzony w bardzo szybkim tempie, mając na uwadze skomplikowany charakter 
Otwartych Funduszy Emerytalnych, a także doniosłość społeczną regulowanej materii. 
Zasada przyzwoitej legislacji jest jednym z podstawowych elementów zasady demokra-
tycznego państwa prawa. Na przestrzeni lat Trybunał Konstytucyjny utorował pogląd, 
iż z zasady demokratycznego państwa prawa można wywieść takie wartości jak zasadę 
ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa i wynikający z niej obowią-
zek zapewnienia bezpieczeństwa prawnego, ochrony praw nabytych i interesów w toku, 
zakaz wstecznego działania prawa, nakaz przestrzegania reguł przyzwoitej legislacji, 
w tym przestrzeganie zasady dostatecznej określoności przepisów oraz ustanawiania 
odpowiedniej vacatio legis28. Trybunał Konstytucyjny podkreślał również, że zasada 

26  P. Śmiałek, Cel publiczny jako podstawowa przesłanka wywłaszczenia, http://kacelariecelsus.blogspot.
com/2016/08/cel-publiczny-jako-podstawowa-przesanka.html#more, 12.08.2016.

27  P. Śmiałek, Słuszne odszkodowanie za wywłaszczenie, http://kacelariecelsus.blogspot.com/2016/08/
suszne-odszkodowanie-za-wywaszczenie.html, 12.08.2016.

28  Zob. wyroki TK: z dnia 13 kwietnia 1999 r. sygn. akt K 36/98,OTK ZU 3/1999, poz. 40 i z dnia 
10 kwietnia 2006 r., sygn. akt SK 30/04, OTK ZU 4A/2006, poz. 42. 
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demokratycznego państwa prawa wyraża się w takim stanowieniu i stosowaniu prawa, 
„by nie stawało się ono swoistą pułapką dla obywatela i aby mógł on układać swoje sprawy 
w zaufaniu, iż nie naraża się na prawne skutki, których nie mógł przewidzieć w momencie 
podejmowania decyzji i działań oraz w przekonaniu, iż jego wszelkie czynności podej-
mowane zgodnie z obowiązującym prawem będą także w przyszłości uznawane przez 
porządek prawny”29. Bezpieczeństwo prawne jednostki jest przede wszystkim oparte 
na pewności prawa, a więc zespole cech przysługujących prawu, które zapewnia jednostce 
ochronę praw, umożliwiając jej podejmować decyzje o swoim postępowaniu na podstawie 
pełnej znajomości przesłanek działania organów państwowych oraz znajomości skutków 
prawnych, jakie postępowanie to może za sobą pociągnąć30.

Kolejnym podniesionym zarzutem, który został przedstawiony przez organizację 
Lewiatan, był całkowity zakaz reklamy OFE, a nie tylko zakaz reklamy wprowadzającej 
w błąd. W opinii Konfederacji ta regulacja prawna naruszała zasadę swobody działalno-
ści gospodarczej oraz społecznej gospodarki rynkowej, ograniczając tym samym prawo 
do wypowiedzi oraz rozpowszechniania informacji komercyjnej przedsiębiorców. OFE 
reklamowano jako sposób na zabezpieczenie obecnie pracującym osobom dostatniej 
emerytury w przyszłości. Dodatkowo, w odniesieniu do osób, które mogły wybrać czy 
zapisać się do OFE czy nie, w reklamach zastosowano swego rodzaju przynętę w postaci 
obietnicy nieograniczonego w czasie dziedziczenia zgromadzonych środków. Obietnica 
ta nie miała żadnych realnych podstaw ekonomicznych i posłużyła jedynie do przycią-
gnięcia do OFE dodatkowo wielu milionów osób31. 

2.6. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie OFE  
i jego argumentacja 

Trybunał Konstytucyjny dnia 3 listopada 2015 r. ostatecznie rozpoznał połączone wnio-
ski Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich 
Ireny Lipowicz orzekając, iż środki pochodzące ze składek ubezpieczeniowych, także 
te zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych, są – w sensie konstytucyj-
nym – środkami publicznymi, a nie prywatnymi oszczędnościami ubezpieczonych. 
Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż pochodzą z przymusowej i powszechnej 
składki emerytalnej, która ma charakter daniny publicznej. Na przestrzeni lat Try-
bunał wielokrotnie orzekał, że ustawodawca dysponuje stosunkowo szeroką swobodą 
rozporządzania takimi środkami w celu zapewnienia ubezpieczonym realizacji prawa 
do emerytury. To bowiem państwo odpowiada wobec obywateli za organizację systemu 
emerytalnego i wypłatę świadczeń. Nie można jednocześnie zakładać niezmienności 
unormowań określających warunki nabywania tego prawa, zwłaszcza jeśli zmieniają 
się warunki społeczno-ekonomiczne32.

29  Zob. wyrok TK z dnia 7 lutego 2001 r., sygn. akt K 27/00, OTK ZU nr 2/2001, poz. 29.
30  Zob. wyrok TK z dnia 14 czerwca 2000 r., sygn. akt P 3/00, OTK ZU 5/2000, poz. 138. 
31  L. Oręziak, BAS, OFE- Zagrożenie dla finansów publicznych i emerytur, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.
nsf/0/3FA012A597471189C12578B100430CEC/$file/Analiza_BAS_2011_46%20 (3).pdf, 09.04.2017.

32  Wyrok TK z dnia z 3 listopada 2015 r., sygn. akt. K 1/14, OTK ZU 10A/2015, poz. 165.
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Punktem wyjścia w rozważaniach Trybunału było uznanie, że ustawodawca stwo-
rzył system emerytalny na podstawie modelu wielofilarowego. Działając w granicach 
swych kompetencji ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie segmentu kapita-
łowego w którym to podmioty prywatne będą mieć możliwość zarządzania środkami 
publicznymi, których źródłem są składki na ubezpieczenie emerytalne i w związku 
z prowadzoną działalności podmioty prywatne będą mogły osiągać korzyści. Trybunał 
Konstytucyjny zwrócił również uwagę na niezmiernie istotny aspekt, jakim jest powin-
ność ustawodawcy do stworzenia systemu emerytalnego, który zabezpiecza przyszłe 
pokolenia. Mając jednocześnie na uwadze zasadę zaufania do państwa i stanowionego 
przez nie prawa. 

Trybunał uznał wprowadzenie ograniczenia inwestowania aktywów OFE w instru-
menty skarbowe za mieszczące się w ramach kompetencji, jaka przysługuje ustawodaw-
cy przy określaniu zasad realizacji prawa do emerytury. W szczególność podkreślając 
prawo ustawodawcy do zmiany systemu emerytalnego w celu jego ochrony i zwiększe-
nia jego efektywności. W orzeczeniu Trybunał zwrócił uwagę, że obowiązujące wcze-
śniej zasady lokowania aktywów OFE nie były sprzyjające dla konkurencji między tymi 
podmiotami. Stanowiło to podważenie jednej z podstawowych zasad funkcjonowania 
kapitałowego filaru systemu emerytalnego. Ustawodawca stworzył model, w którym 
zarządzanie środkami publicznymi pochodzącymi z przymusowych składek powierzo-
no wyspecjalizowanym podmiotom prywatnym działającym na rynku finansowym. 
W związku z faktem, iż podmioty te powinny się specjalizować w realizacji powierzo-
nych zadań, inwestycja środków powinna zapewniać jak największą efektywność oraz 
być bezpiecznym sposobem generowania zysków z kapitału. Lokowanie większości 
zgromadzonych aktywów przez OFE w instrumenty skarbowe nie można było uznać 
za aktywne zarządzanie tymi środkami. Oczywiście zysk był generowany, ale kosztem 
zwiększonego i ciągle przyrastającego długu publicznego.

W opinii Trybunału Konstytucyjnego ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku 
z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych fun-
duszach emerytalnych została wprowadzona z zachowaniem odpowiedniego vacatio 
legis. Ustawodawca posłużył się szeregiem rozwiązań o charakterze przejściowym, 
które umożliwiały elastyczną zmianę polityki inwestycyjnej OFE, zachowując przy 
tym wymagania bezpiecznego inwestowania. Odnosząc się z kolei do zabiegów księ-
gowych związanych z reformą OFE Trybunał stwierdził, iż umorzenie 51,5 proc. jed-
nostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach członków OFE oraz przekazanie 
odpowiadających tym jednostkom aktywów do ZUS-u nie nosiły cech działania prawa 
wstecz. Przepisy stanowiące podstawę tej operacji modyfikowały na przyszłość warunki 
nabywania przez ubezpieczonych prawa do emerytury. Dotyczyły zatem stosunków 
prawnych zapoczątkowanych pod rządami poprzednich unormowań, ale trwających 
w czasie obecnym. Trybunał podkreślił również, że transfer aktywów odpowiadających 
umorzonym jednostkom rozrachunkowym nie wiązał się z obniżeniem wartości tych 
aktywów. Środki zarządzane uprzednio przez OFE zostały przeniesione do ZUS-u w tej 
samej wysokości. Przeprowadzona operacja rachunkowa nie pociągała za sobą nega-
tywnych skutków dla ubezpieczonych. 
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Ustawodawca wprowadził przepisy regulujące warunki nabywania emerytury 
na przyszłość, a więc odnosiły się do stosunków prawnych zapoczątkowanych pod 
regulacjami poprzednich unormowań, ale wciąż trwających w czasie. W uzasadnieniu 
podkreślono, że transfer aktywów odpowiadających umorzonym jednostkom rozra-
chunkowym nie był związany w żadnym stopniu ze spadkiem wartości tych aktywów. 
Środki zarządzane uprzednio przez Otwarte Fundusze Emerytalne zostały przeniesione 
do ZUS-u w tej samej wysokości. W związku z czym, zdaniem Trybunału, opera-
cja rachunkowa nie wiązała się z negatywnymi skutkami dla osób, które miały swoje 
składki odprowadzane do OFE. Trybunał zwrócił ponadto uwagę na fakt, że prawo 
do zabezpieczenia społecznego uzyskiwane z chwilą osiągnięcia stosownego wieku 
emerytalnego nie jest równoznaczne z prawem do uzyskania świadczenia o określonej 
wysokości, wyliczonego według jednego i niezmiennego modelu finansowania. Środki 
pochodzące z przymusowych składek są niewątpliwie środkami publicznymi, dlate-
go też ustawodawca dysponuje stosunkowo szeroką swobodą rozporządzania takimi 
środkami. Dysponent powinien jednak w pierwszej kolejności dążyć do zapewnienia 
ubezpieczonym realizacji prawa do emerytury. W związku z wciąż zmieniającymi się 
uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi nie można jednocześnie zakładać nie-
zmienności unormowań określających warunki nabywania tego prawa, które mogą 
wpływać na wybór sposobu zapewnienia obywatelom zabezpieczenia społecznego 
po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego. 

Za zgodny z Konstytucją RP, a w szczególności z zasadą demokratycznego państwa 
prawa, uznano mechanizm składania oświadczeń o przekazywaniu składek do OFE bądź 
na subkonto w ZUS-ie33. Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie wiąże się z przyzna-
niem ubezpieczonym prawa do współdecydowania o tym, w jakim wymiarze chcą uczest-
niczyć w zmienionej, kapitałowej części systemu emerytalnego. Pozwala ubezpieczonym 
samodzielnie kształtować swoją sytuację prawną. Trybunał podkreślił, że uprawnienia, 
jakie ustawodawca przyznaje ubezpieczonym w ramach wykreowanego przez siebie syste-
mu emerytalnego, nie mogą być jednak rozpatrywane w kontekście zasady wolności jed-
nostki, gdyż są związane z powszechnym i obowiązkowym systemie ubezpieczeniowego. 

Trybunał odniósł się również do zarzutu zakazu reklamy Otwartych Funduszy Eme-
rytalnych uznając, że całkowity zakaz reklamy o OFE w okresach, w których ubezpie-
czeni mogą składać oświadczenia o sposobie przekazywania składki służy ochronie 
prawnej konsumentów, ale z punktu widzenia interesów OFE jest to środek nazbyt do-
legliwy. Do reklam OFE mają zastosowanie przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

33  Okno transferowe zostało ustalone na mocy ustawy z grudnia 2013 roku, która wprowadziła dobro-
wolność przekazywania części składki na ubezpieczenie emerytalne do otwartych funduszy emerytal-
nych. Wcześniej, dla osób urodzonych po 31 grudnia 1968 roku, ustawa przewidywała taki obowiązek. 
Od początku kwietnia do końca lipca 2014 r. uczestnicy funduszy mieli czas na podjęcie decyzji w spra-
wie składek emerytalnych. Przyszli emeryci mogli zdecydować, czy będą one ewidencjonowane na sub-
koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (4,38 proc.) i w części przekazywane do OFE (2,92 proc.), 
czy w całości znajdą się na subkoncie w ZUS (7,3 proc.). Warto jednak pamiętać, że pierwotne decyzje 
ubezpieczonych mogą być zmieniane w cyklach czteroletnich. Ubezpieczeni, którzy podjęli wcześniej 
decyzję o przekazywaniu części składki na ubezpieczenie emerytalne do OFE, mogą tę decyzję zmienić 
i zdecydować się na przekazywanie całości składki do FUS i odwrotnie. 
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konkurencji34, które regulują między innymi takie kwestie jak zakaz reklam wprowa-
dzających klienta w błąd i mogących przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia 
towaru lub usługi. Zastosowanie dalej idących zakazów, które będą dotyczyć każdej 
formy reklamy realizowanej za pomocą wszystkich nośników informacji mogłoby zo-
stać uznane za dopuszczalne jedynie wówczas, gdy istniejące rozwiązania prawne by-
łyby nieskuteczne. 

2.7. Ocena i konsekwencje związane z orzeczeniem 
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie OFE

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wzbudziło bardzo wiele kontrowersji i spo-
tkało się z negatywnym odbiorem społecznym. Uznając za zgodne z Konstytucją RP 
przeniesienie środków z OFE do ZUS Trybunał umożliwił rządowi sięganie po po-
zostałe środki w OFE, gdy rząd będzie mieć problemy ze zbilansowaniem budżetu. 
Reforma przeprowadzona przez ministra finansów Jacka Rostowskiego spowodowała 
obniżenie długu publicznego w stosunku do PKB z 57% do 49%, a tym samym odda-
liła perspektywę wprowadzenia postępowania sanacyjnego. Obecnie rządząca partia, 
Prawo i Sprawiedliwość, również w swoich planach ma wykorzystanie środków z OFE, 
które Trybunał uznał za legalne. Jak wynika z projektu informacji rządu i rekomen-
dacji po przeglądzie systemu emerytalnego, które przygotował resort rodziny i pracy, 
pozostałe środki z Otwartych Funduszy Emerytalnych mają trafić na Fundusz Rezerwy 
Demograficznej i zostać zapisane na indywidualnych kontach w ZUS. Zdaniem partii 
rządzącej środki w OFE tracą na wartości i powinny zostać przekazane realizację no-
wej polityki gospodarczej, która ma wspierać polskie gospodarstwa domowe35. Należy 
jednak poddać pod wątpliwość operacje finansowe o charakterze doraźnym. Środki 
zgromadzone w OFE nie są źródłem nieograniczonym. Biorąc pod uwagę plany rządu, 
mogą zostać wyczerpane już w 2018 r., a w chwili obecnej są podstawowym źródłem 
walki z wciąż rosnącym długiem publicznym, który w 2018 r. będzie wzrastać, a nie 
będzie już możliwości skorzystania z OFE. W związku z tym powstaje realne zagro-
żenie, że w najbliższej perspektywie możemy przekroczyć konstytucyjny limit 60% 
długu publicznego w stosunku do PKB. Trybunał Konstytucyjny w swoim orzeczeniu 
skoncentrował się przede wszystkim na krótkoterminowych skutkach reformy, zapomi-
nając całkowicie o długoterminowej perspektywie ekonomicznej państwa. Dając moż-
liwość ukrywania zobowiązań w ZUS-ie, TK umożliwił możliwość zadłużania się, ale 
nie zmniejszył obecnie istniejących długów. W konsekwencji skutki takiego działania 
mogą odczuć przyszłe pokolenia. Ponadto odebrano przyszłym emerytom możliwość 
dywersyfikacji źródeł ich emerytury, gdyż będą mogli liczyć wyłącznie na świadczenia 
wypłacane przez ZUS. 

Trybunał w swoim orzeczeniu również jednoznacznie podkreślił, że środki zgroma-
dzone w OFE mają charakter publiczny, a nie prywatny, umożliwiając tym samym ich 

34  Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 nr 153 poz. 503).
35  PAP, Morawiecki: Rząd w sprawie OFE trzyma się wcześniejszych ustaleń, https://www.obserwatorfinan 
sowy.pl/dispatches/morawiecki-rzad-w-sprawie-ofe-trzyma-sie-wczesniejszych-ustalen/, 25.12.2016.
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transfer z OFE bez konieczności wypłaty słusznego odszkodowania ich właścicielom. 
Skarżący tę reformę podnosili, że tego typu działanie ma charakter nacjonalizacji, ale 
Trybunał odrzucił ten zarzut. Interpretacja zastosowana w orzeczeniu budzi pewne 
wątpliwości w świetle prawa cywilnego, gdyż pomimo publicznego charakteru ak-
tywów, OFE nabywają własność składki przekazanej im przez ZUS oraz uzyskanych 
za tę składkę aktywów. Z kolei członkowie OFE otrzymują prawa majątkowe o wartości 
odpowiadającej przypadających na nich części aktywów OFE – w postaci jednostek roz-
rachunkowych zapisywanych na ich rachunkach w OFE. Na gruncie prawa cywilnego 
mają one charakter praw majątkowych, które mogą być przedmiotem dyspozycji rozrzą-
dzenia testamentowego, a także wchodzą w skład małżeńskiej wspólności i mogą pod-
legać podziałowi w razie ustania małżeństwa w trakcie członkostwa w OFE36. Trybunał 
jednak skupił się w głównej mierze na fakcie, iż środki te mają charakter publiczny, 
dlatego też ustawodawca ma pełne prawo do dokonywania takich transferów finanso-
wych. W szczególności mając na uwadze normę programową wynikającą z art. 5 Kon-
stytucji RP37, która zobowiązuje władze państwowe do zapewnienia bezpieczeństwa 
obywatelom, a więc stanu dającego poczucie pewności i stabilności oraz gwarancji jego 
ochrony. Chodzi przy tym nie tylko o bezpieczeństwo o charakterze politycznym, czy 
militarnym, ale również bezpieczeństwo prawne, materialne, społeczne czy ekologicz-
ne38. Niewątpliwie zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia emerytalnego również 
należy do tej kategorii. 

3. Podsumowanie

Podsumowując niniejsze rozważania należy podkreślić, że od początku pomysł wpro-
wadzenia drugiego filaru w postaci Otwartych Funduszy Emerytalnych budził wiele 
wątpliwości ekonomicznych i gospodarczych, jednakże ostatecznie zdecydowano się 
na ich wprowadzenie. Od 1999 roku Polacy mogli wybierać między ZUS-em i OFE, 
a także między samymi OFE, których na polskim rynku było około dwudziestu. Przez 
wiele lat system ten funkcjonował bez większych zastrzeżeń. Dopiero minister finan-
sów Jacek Rostowski postanowił dokonać zmiany tego systemu. Oczywiście należy 
zwrócić uwagę na fakt, że polski system emerytalny jest na bardzo niskim poziomie 
i nie zapewnia obywatelom odpowiedniego zabezpieczenia finansowego po osiągnięciu 
wieku emerytalnego. W szczególności w porównaniu z innymi państwami europej-
skimi, jak chociażby Szwecja. Nie ulega jednak wątpliwości, że dokonana reforma nie 
miała na celu wsparcia przyszłych emerytów. Jej głównym celem było przeprowadzenie 
transferu finansowego, który umożliwił ukrycie zobowiązań państwa w ZUS-ie, a tym 
36  P. Pelc, Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie OFE, http://www.stefczyk.info/blogi/okiem- 
prawnika/po-wyroku-trybunalu-konstytucyjnego-w-sprawie-ofe,15290657967, 25.12.2016.

37  Art. 5 Konstytucji RP: Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego tery-
torium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dzie-
dzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. 

38  M. Florczak-Wątor [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 5, red. M. Safjan, L. Bosek, War-
szawa 2016, https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogizdkmjsha2tsmroobq 
xalrsgu4dmmy, 25.12.2016.
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samym obniżenie długu publicznego z 57% do 49%. W krótkiej perspektywie przy-
niosło to pozytywne efekty, gdyż Komisja Europejska zdjęła z Polski procedurę nad-
miernego deficytu. Z przeprowadzonej reformy korzysta również obecny rząd, który 
wykorzystując środki z OFE może realizować swoje obietnice wyborcze, w tym sztanda-
rowy program socjalny „500+”. Niestety są to rozwiązania krótkoterminowe, niemające 
charakteru strukturalnego. Mając na uwadze fakt, iż w Polsce z roku na rok zmniejsza 
się liczba osób w wieku produkcyjnym należy wyrazić obawę, że w najbliższych latach 
Polska gospodarka może bardzo negatywnie odczuć działania rządu w ostatnich la-
tach. Trybunał Konstytucyjny uznając reformę za zgodną z Konstytucją RP pozwolił 
na tego typu działania. Uznanie środków zgromadzonych w OFE za aktywa prywatne 
uniemożliwiłoby dokonanie reformy i zmusiło rząd do znalezienia innego rozwiązania, 
które być może w krótkiej perspektywie zmusiłoby rząd do zmniejszenia wydatków 
socjalnych, ale biorąc pod uwagę długoterminową perspektywę finansową mogłoby 
pomóc polskiej gospodarce. Trybunał jednak uznał inaczej, stawiając na pierwszym 
miejscu solidarność społeczną, która jest jedną z podstawowych zasad systemu eme-
rytalnego, a także bezpieczeństwo finansowe państwa, ale istnieje duże niebezpieczeń-
stwo, że w rzeczywistość wyrok TK w przyszłości spowoduje zwiększenie zagrożenia 
dla bezpieczeństwa finansowego państwa, a nie jego poprawę.

*  *  *

Reform of the Open Pension Funds – Constitutional Issues 

The subject matter of this article is the reform of the Open Pension Funds which was ex-
ecuted in the 2013. Due to the fact that the issue in question relates to the vast majority 
of the population in the text author will discuss the social, economic and constitutional 
aspects of this reform.
First of all, the term „social security” as well as the essence of creating Open Pension Funds 
will be examined. Then the main principles of the reform and the main charges against 
the reform of the Open Pension Funds related primarily to non-compliance with the Con-
stitution of the Republic of Poland will be discussed. The Constitutional Court’s judgment 
in this case will be presented, its main thesis, as well as the motives and the consequences 
of the issued judgment.

Key words: Polish Constitution, Open Pension Funds, social security, pension, retirement


