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Streszczenie
System emerytalny obowiązujący obecnie w Polsce podlega wielu szczegóło-

wym regulacjom, jak na przykład sposób inwestowania środków zgromadzonych 
na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE), sposób oceny 
działalności Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, maksymalna wysokość opłat 
pobieranych od członków OFE. Regulacje te mają bezpośredni wpływ na politykę 
inwestycyjną zarządzających OFE, co z kolei bezpośrednio wpływa na stan środków 
finansowych ich członków. Opracowanie przybliża tę tematykę, występujące zależ-
ności i ich skutki dla członków II filaru systemu emerytalnego w Polsce. 

Wprowadzenie

System emerytalny funkcjonujący obecnie w Polsce został wprowadzony 
w 1999 roku jako element reformy finansów publicznych. Dotychczasowy, trady-
cyjny system repartycyjny został zmodyfikowany i przybrał tym samym cechy 
systemu kapitałowego. Do 1999 roku system emerytalny w Polsce oparty był na 
zasadzie solidarności pokoleń – pokolenie osób aktywnych zawodowo finanso-
wało dochody ówczesnych emerytów. Po reformie system emerytalny składa 
się z trzech filarów: I filar wciąż oparty jest na zasadzie repartycji, solidarności 
pokoleń – są to składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
finansujące wypłatę bieżących emerytur, II filar to otwarte fundusze emerytalne 
(OFE), zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE), w ramach 
których osoby aktywne zawodowo oszczędzają środki na przyszłą emeryturę na 
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indywidualnych kontach, środki te są inwestowane przez PTE w taki sposób, aby 
zapewnić maksymalne zyski przy akceptowalnym poziomie ryzyka. Zarówno 
I, jak i II filar są obowiązkowe (przy wyłączeniu wybranych grup zawodowych 
oraz przy spełnieniu kryterium wieku: osoby urodzone po 31 grudnia 1968 roku 
obligatoryjnie należą do II filaru, osoby urodzone między 1 stycznia 1948 a 31 
grudnia 1968 roku mogły w momencie wejścia reformy podjąć decyzję, czy będą 
należeć tylko do I filaru, czy do filaru I i II, osoby urodzone przed 1 stycznia 1948 
nie mogły zapisać się do II filaru). Filar III systemu emerytalnego w Polsce jest 
nieobowiązkowy, stanowią go przede wszystkim indywidualne konta emerytalne 
(IKE) – o posiadaniu ich decydują sami zainteresowani. 

W związku z faktem, że pieniądze w II filarze systemu emerytalnego 
są zarządzane przez prywatne przedsiębiorstwa, a odprowadzanie do nich 
składek jest obowiązkowe, ustawodawca określił szczegółowo zasady jego 
funkcjonowania. Celem opracowania jest analiza wpływu poszczególnych 
regulacji na sytuację członków OFE z perspektywy 11 lat funkcjonowania 
obecnego systemu emerytalnego w Polsce.

1. Podstawowe obszary regulacji funkcjonowania II filaru systemu 
emerytalnego w Polsce

Podstawowe źródło prawnych regulacji funkcjonowania II filaru systemu 
emerytalnego w Polsce stanowi Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu fundu-
szy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 roku oraz jej późniejsze nowelizacje 
i wynikające z nich rozporządzenia. Główne obszary jej regulacji to:
 – zasady tworzenia i działalności OFE, 
 – zasady działalności PTE,
 – zasady prowadzenia rachunków i obliczania wartości jednostek rozrachun-

kowych,
 – zasady finansowania działalności OFE,
 – zasady dotyczące działalności lokacyjnej OFE,
 – sposób wyceny aktywów OFE i obliczania stopy zwrotu,
 – postępowanie w przypadku wystąpienia niedoboru,
 – funkcjonowanie rachunku premiowego,
 – zasady prowadzenia Funduszu Gwarancyjnego,
 – obowiązki informacyjne OFE,
 – sposób nadzoru nad działalnością OFE.
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Ustawa precyzyjnie określa przedmiot działalności OFE oraz zasady 
tworzenia nowych funduszy. To samo dotyczy PTE, które działają w formie 
spółek akcyjnych, w związku z czym „w sprawach dotyczących towarzystwa 
emerytalnego nieuregulowanych w Ustawie o organizacji i funkcjonowaniu 
funduszy emerytalnych znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
spółek handlowych”1. Dokładnie określono, kto może zostać członkiem 
OFE, wytyczne wskazują również sposób obliczania wartości jednostki 
rozrachunkowej oraz prowadzenia rachunków członków funduszu. Zapis 
dotyczący maksymalnej wysokości opłat, jakie fundusze mogą pobierać od 
swoich członków, został zmieniony Ustawą z dnia 26 czerwca 2009 roku 
o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz 
niektórych innych ustaw, w wyniku czego począwszy od 1 stycznia 2010 roku 
OFE mogą pobierać od swoich członków opłaty na maksymalnym poziomie 
niższym niż do końca 2009 roku. 

2. Limity inwestycyjne

Niezmienne pozostają zapisy dotyczące działalności lokacyjnej fundu-
szy. Ustawa określa nie tylko kategorie lokat, w które mogą być inwestowane 
środki członków OFE, ale również limity inwestycyjne dotyczące składu port-
fela funduszy. Najważniejsze limity inwestycyjne dotyczące poszczególnych 
kategorii lokat obejmują2:
 – akcje spółek – ich wartość (wraz z wartością akcji NFI) nie może przekro-

czyć 40% aktywów OFE,
 – depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe – ich wartość nie może 

przekroczyć 20% aktywów OFE,
 – inwestycje w zagraniczne papiery wartościowe – ich wartość  

nie może przekroczyć 5% aktywów OFE,
 – bony skarbowe, obligacje i inne papiery wartościowe emitowane przez 

skarb państwa – bez limitu – do 100% wartości aktywów OFE.

1 W. Rajchel, Powszechne towarzystwo emerytalne jako specyficzny rodzaj spółki 
akcyjnej, Oficyna Wydawnicza Branta Bydgoszcz–Kraków 2003, s. 17.

2 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych. 
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3. Sposoby oceny działalności OFE

Nadzór nad działalnością inwestycyjną funduszy prowadzony jest 
również poprzez obliczanie stopy zwrotu z inwestycji dla każdego funduszu, 
średniej ważonej stopy zwrotu oraz minimalnej stopy zwrotu. „Stopą zwrotu 
funduszu jest wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozra-
chunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego i wartości tej 
jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzają-
cego okres 36 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym 
miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy”3. Począwszy 
od 2004 roku miesiącami rozliczeniowymi są odpowiednio marzec i wrzesień 
(do roku 2004 stopy zwrotu były rozliczane w okresach 24-miesięcznych). 
„Średnią ważoną stopą zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres 36 
miesięcy jest suma iloczynów stopy zwrotu każdego z otwartych funduszy 
[…] i wskaźnika przeciętnego udziału w rynku danego otwartego funduszu”4. 
Porównanie wyników inwestycyjnych z innymi OFE działającymi na rynku 
stanowi jedyny element oceny działalności inwestycyjnej funduszy. Jeżeli 
fundusz nie wypracuje minimalnej stopy zwrotu, określanej jako: „stopa 
zwrotu niższa o 50% od średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych 
funduszy w okresie 3 lat lub o 4 punkty procentowe od tej średniej, w zależno-
ści od tego, która z tych wielkości jest niższa”5, wówczas powstaje niedobór, 
który musi być usunięty. „Niedobór jest pokrywany ze środków na rachunku 
rezerwowym funduszu […], a po ich wyczerpaniu ze środków własnych towa-
rzystwa. […] Niedobór, którego nie zdołano pokryć w ten sposób, pokrywany 
jest przez Fundusz Gwarancyjny i Skarb Państwa”6. PTE są nie tylko „karane” 
za wyniki poniżej średniej, ale również nagradzane za dobre wyniki. W tym 
celu tworzony jest rachunek premiowy, który tworzą comiesięczne wpłaty 
dokonywane przez otwarty fundusz w wysokości nie wyższej niż 0,005% war-
tości zarządzanych aktywów netto OFE. Środki te przypadają na rzecz PTE, 
jeżeli fundusz, którym zarządza, osiągnął najwyższą stopę zwrotu spośród 

3 Ibidem.
4 M. Dybał, Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych, CeDeWu, Warszawa 2008, 

s. 67.
5 Słownik rynku finansowego, www.knf.gov.pl.
6 R. Pacud, Oczekiwanie prawne na emeryturę dożywotnią II filar, Oficyna Wydawnicza 

Branta, Bydgoszcz–Katowice 2006, s. 289–290.



449Regulacje ustawowe z punktu widzenia członów II filaru…

wszystkich funduszy działających na rynku. „PTE zarządzające funduszem 
o najniższej stopie zwrotu środki z rachunku premiowego przekazuje do fun-
duszu. Pozostałe towarzystwa emerytalne korzystają ze środków na rachunku 
premiowym w części proporcjonalnej do osiągniętych stóp zwrotu. Środki na 
rachunku premiowym stanowią więc rodzaj premii mającej motywować towa-
rzystwa emerytalne do osiągania jak najlepszych wyników inwestycyjnych”7. 
W celu zapewnienia członkom OFE informacji o zgromadzonych środkach 
oraz ich wartości fundusze są zobowiązane minimum raz w roku przesyłać do 
klientów pisemną informację o środach znajdujących się na rachunku członka, 
terminach dokonanych w tym okresie wpłat składek i wypłat transferowych 
oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachun-
kowe, a także o wynikach działalności lokacyjnej funduszu. Ponadto na każde 
żądanie członka fundusz jest zobowiązany udzielić mu pisemnej informacji 
określającej pieniężną wartość środków zgromadzonych na jego rachunku. 
Fundusze są również zobowiązane do udzielania organowi nadzorującemu 
informacji dotyczących struktury swojego portfela inwestycyjnego. Obecnie 
wiele funduszy daje swoim klientom możliwość wglądu w stan rachunku 
w OFE za pośrednictwem Internetu. Działania te mają na celu jak najprostszą 
kontrolę nad przepływem składek z ZUS-u do OFE.

Niektóre z opisanych powyżej obszarów były modyfikowane w ostatnich 
latach, inne funkcjonują w niezmienionej formie od momentu wprowadzenia 
reformy. Z punktu widzenia autorki są one kluczowe dla interesu członków 
OFE, co zostało dokładnie opisane w dalszej części niniejszej pracy.

4. Wpływ rozwiązań systemowych na interes członków II filaru systemu 
emerytalnego w Polsce

System emerytalny ma kilka podstawowych grup interesariuszy, są 
to między innymi jego członkowie, akcjonariusze PTE, finanse publiczne 
i wynikające z dalszych podziałów podgrupy. Każda z tych grup ma swoje 
cele, własne kryteria efektywności i priorytety. Tematem niniejszej pracy jest 
interes członków II filaru, czyli mówiąc wprost członków OFE. 

Najbardziej istotne z punktu widzenia członków OFE są: zyski z inwesty-
cji prowadzące do wypracowania jak najwyższego kapitału na przyszłą eme-
ryturę oraz wysokość opłat, jakie pobiera od nich PTE. Oczywiście najtańszy 

7 OFE – słownik podstawowych pojęć, www.knf.gov.pl.
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fundusz nie musi być najlepszy, ważne są również, a może przede wszystkim 
zyski, jakie generuje dla swoich klientów. Pojęcie zysków z inwestycji jest 
dość dyskusyjne, bowiem sposób rozliczania działalności OFE uwzględnia 
3-letnie stopy zwrotu, podczas gdy horyzont oszczędzania tychże środków 
stanowi od 10 do kilkudziesięciu lat. Stosowana obecnie metoda rozliczania 
OFE na podstawie 3-letniej stopy zwrotu powoduje, że fundusze wybierają 
takie inwestycje, które zapewnią im zysk w krótkim okresie, zamiast inwe-
stować, mając na uwadze długoterminową politykę, która jak się wydaje, po-
winna być w tych instytucjach priorytetem. Ponadto stosowanie benchmarku 
wewnętrznego i obowiązek udostępniania informacji dotyczących struktury 
portfeli inwestycyjnych powodują, że fundusze prowadzą zbliżoną politykę in-
westycyjną, która daje im bezpieczeństwo osiągania stopy zwrotu zbliżonej do 
konkurencji. Z raportu Komisji Nadzoru Finansowego Konkurencja na rynku 
OFE wynika, że w latach 2000–2007 można było zaobserwować stopniowe 
zmniejszanie się różnic w wynikach osiąganych przez fundusze stóp zwrotu. 
„W roku 2000 różnica między stopami zwrotu najlepszego i najgorszego fun-
duszu przekroczyła 22 pkt proc. Średnia arytmetyczna wyniosła wtedy 14,2%. 
W kolejnych latach różnice w stopach zwrotu zmniejszyły się. W roku 2006 
przy średniej rynkowej stopie zwrotu na poziomie 17% różnica między najlep-
szym i najsłabszym funduszem wyniosła zaledwie 7,5 pkt proc., a w roku 2007 
przy niskich stopach spadła do bardzo niewielkiego poziomu 4,9 pkt proc.”8 
Teoretycznie z punktu widzenia członków OFE lepsze jest osiąganie przez 
fundusz wyższych stóp zwrotu przy niższej zmienności, w praktyce jednak 
sytuację tę można określić jako zachowanie stadne. Szczegółową analizę osią-
ganych przez OFE średnich stóp zwrotu, średnich ważonych stóp zwrotu oraz 
różnicy pomiędzy stopą największą i najmniejszą osiągniętą w danym okresie 
przedstawiono w tabeli 1. Analiza stóp zwrotu wskazuje na to, że wyniki 
inwestycyjne funduszy najbardziej różniły się od siebie w latach 2001–2004. 
Po 2004 roku różnice pomiędzy największą i najmniejszą wartością stopy 
zwrotu malały. Okresy rozliczeniowe obejmujące ostatni kryzys ekonomiczny 
to okresy, w których różnice są najmniejsze. Fundusze w tym okresie osiągały 
bardzo zbliżone wyniki inwestycyjne. 

8 Konkurencja na rynku OFE, KNF 2008, www.knf.gov.pl.
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Tabela 1

Stopy zwrotu OFE w latach 2000–2010

Okres rozliczeniowy
Średnia 

ważona stopa 
zwrotu [%]

Maksymalna 
stopa zwrotu 

[%]

Minimalna 
stopa zwrotu 

[%]

Różnica 
między 

maksymalną 
a minimalną 
stopą zwrotu

30.06.2000 - 29.06.2002 19,78 23,98 11,46 12,52
29.09.2000 - 30.09.2002 23,13 28,41 13,64 14,77
29.12.2000 - 31.12.2002 21,97 26,65 11,64 15,01
30.03.2001 - 31.03.2003 26,29 35,60 16,52 19,08
29.06.2001 - 30.06.2003 32,9 37,83 22,80 15,03
28.09.2001 - 30.09.2003 38,83 53,58 29,65 23,93
31.12.2001 - 31.12.2003 26,05 30,28 18,22 12,06
29.03.2002 - 31.03.2004 25,97 31,93 22,13 9,80
28.01.2001 - 01.09.2004 53,82 74,75 45,45 29,30
29.03.2002 - 31.03.2005 41,48 45,75 37,05 8,70
30.09.2002 - 30.09.2005 52,47 56,31 43,97 12,34
31.03.2003 - 31.03.2006 53,44 59,97 44,19 15,78
30.09.2003 - 29.09.2006 45,83 50,25 39,64 10,61
31.03.2004 - 30.03.2007 53,65 61,21 46,30 14,91
30.09.2004 - 28.09.2007 52,49 59,22 43,81 15,41
31.03.2005 - 30.03.2008 31,48 35,24 25,91 9,33
30.09.2005 - 30.09.2008 12,6 17,94 8,19 9,75
31.03.2006 - 31.03.2009 -2,93 -0,04 -5,54 5,50
31.09.2006 - 31.09.2009 7,91 10,39 5,37 5,02
31.03.2007 - 31.032010 2,90 4,82 0,00 4,82

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych www.knf.gov.pl.

Sytuacji tej nie sprzyjają również ograniczenia dotyczące struktury 
portfeli inwestycyjnych OFE. „Poluzowanie restrykcji dotyczących polityki 
inwestycyjnej OFE nie przyniesie jednak większych korzyści, jeżeli nie zmie-
ni się sposób rozliczania OFE z osiąganych stóp zwrotu. Benchmark obliczany 
na podstawie średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich OFE oznacza, że 
fundusze poświęcają więcej czasu na analizę działań konkurentów niż na 
dobór spółek […]”9. Agnieszka Chłoń-Domińczak, współtwórczyni reformy 
emerytalnej, twierdzi, że „przede wszystkim należy poprawić przepisy 
dotyczące efektywności funkcjonowania funduszy emerytalnych, chociażby 
nowego benchmarku. Teraz jest on wewnętrzny, co oznacza, że towarzystwa 

9 G. Uraziński, W stadzie bezpieczniej, „Forbes” 2009, nr 12, s. 165.
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emerytalne muszą swoje wyniki dostosowywać do wyników lidera”10. Nawet 
gdyby założyć, że PTE przyjmie strategię inwestycyjną inną niż konkurenci, 
osiągnięcie wyników znacznie lepszych niż średnia nie zachęca PTE do prowa-
dzenia oryginalnej polityki inwestycyjnej. Wypłata z rachunku premiowego, 
która stanowić ma nagrodę w takiej sytuacji, nie rekompensuje potencjalnych 
strat związanych np. z pokryciem niedoboru. Przykłady prowadzenia zbli-
żonej polityki inwestycyjnej zawiera tabela 2, przedstawiająca średni udział 
akcji i obligacji w portfelach poszczególnych OFE w IV kwartale 2009 roku. 
Wynika z niej, że fundusze inwestowały wówczas w akcje środki na średnim 
poziomie 31%, najmniejszy udział akcji w portfelu to 27%, największy 37%. 
W obligacje inwestowały średnio 66,6% wszystkich aktywów, najmniej 57%, 
najwięcej 71%. Te dwie kategorie lokat stanowią ponad 97% portfeli funduszy. 
Podobieństwa tego rodzaju widać również w innych badanych okresach.

Tabela 2

Udział akcji i obligacji w portfelach poszczególnych OFE w IV kwartale 2009 roku

Otwarty fundusz emerytalny Udział akcji 
w portfelu [%]

Udział obligacji 
w portfelu [%]

AEGON OFE 28,4 68,5
Allianz Polska OFE 31,6 66,9
Amplico OFE 29,9 62,1
Aviva OFE Aviva BZ WBK 29,8 67,6
AXA OFE 28,5 70,8
Generali OFE 28,8 64,9
ING OFE 32,1 66,1
Nordea OFE 29,8 67,2
Pekao OFE 33,3 65,0
PKO BP Bankowy OFE 29,9 67,2
OFE Pocztylion 27,3 65,9
OFE Polsat 37,0 56,9
OFE PZU „Złota Jesień” 31,0 67,1
OFE WARTA 30,2 67,2
Średnia 30,5 66,6

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych www.knf.gov.pl.

W tej sytuacji fundusz ze strategią inwestycyjną, która na przykład przynio-
słaby najlepsze wyniki inwestycyjne w okresie lat 10, mógłby w okresach rozlicze-
niowych wykazywać niedobory. Z jednej strony takie zapobiegawcze zachowania 

10 A. Chłoń-Domińczak, Trzeba skłonić OFE do konkurencji, www.polskatimes.pl.
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chronią interes przyszłych emerytów przez nadmiernym ryzykiem, z drugiej jednak 
strony, co potwierdzają liczne głosy ekspertów w tej dziedzinie, ze względu na 
sposób rozliczania ograniczają potencjalne możliwe zyski. Szczególnie wiele kon-
trowersji budzą ograniczenia dotyczące limitu akcji oraz inwestycji zagranicznych. 
Doświadczenia zagraniczne pokazują, że wiele krajów nie ogranicza w żaden 
sposób limitów inwestycyjnych otwartych funduszy emerytalnych, jak na przykład 
Australia, Irlandia, Japonia, Holandia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania czy USA. 

Uczestnicy systemu nie mają obecnie żadnego wpływu na politykę 
alokacyjną ich składek. Jednym ze sposobów optymalizacji ryzyka i dosto-
sowania go do indywidualnych preferencji oraz wieku ubezpieczonego może 
być wprowadzenie kilku subfunduszy funkcjonujących w ramach jednego 
OFE. W Chile, na którym wzorowana była polska reforma, w każdym 
z sześciu funduszy funkcjonuje 5 subfunduszy. W początkowym okresie pracy 
zawodowej wybrać można subfundusz agresywny, a w ostatnich latach przed 
przejściem na emeryturę fundusz stabilny, co złagodzi ewentualne skutki 
spadków giełdowych dla wysokości przyszłej emerytury. 

W Polsce obserwuje się również brak walki cenowej o klienta. Do 31 grudnia 
2009 maksymalna opłata od składki, jaką PTE mogły pobierać od swoich klien-
tów, wynosiła 7% i jedynie 2 z 14 funkcjonujących wówczas funduszy pobierały 
od klientów opłatę niższą niż maksymalna. Od 1 stycznia 2010 maksymalna 
wysokość opłaty od składki wynosi 3,5%, wobec czego wszystkie fundusze po-
bierają od klientów opłatę na tym poziomie. Druga opłata pobierana od członków 
OFE – opłata za zarządzanie, jest potrącana przy ustalaniu wartości jednostki 
rozrachunkowej, każdy fundusz pobiera ją na maksymalnym dozwolonym po-
ziomie (zależnym od wielkości aktywów, jakimi zarządza). Obiektywnie można 
zatem stwierdzić brak jakichkolwiek przejawów walki cenowej PTE. 

Konkurencja na rynku OFE skupia się przede wszystkim na walce o po-
zyskanie kolejnych członków za pośrednictwem akwizycji. Świadomość społe-
czeństwa dotycząca funkcjonowania obecnego systemu emerytalnego w Polsce 
jest niska, w związku z czym przeciętny Polak nie zna zasad funkcjonowania 
OFE, tym samym nie potrafi ocenić jakości jego pracy. Optymalne ekonomicznie 
decyzje są trudne nawet dla osób znających ten system, obserwuje się bowiem 
brak zależności stóp przyszłych od historycznych. Rozwiązanie obecnej sytuacji 
powinno prowadzić w kierunku silniejszego uzależnienia przychodów PTE od 
ich wyników inwestycyjnych przy uwzględnieniu wyników długoterminowych. 
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Wydaje się, że stworzenie subfunduszy mogłoby w naturalny sposób doprowa-
dzić do sytuacji, w której obywatele wykazują większe zainteresowanie swoim 
kapitałem zgromadzonym w OFE, sposobem jego inwestowania, kosztami, 
jakie ponoszą z tytułu przynależności do danego funduszu. W dalszej perspek-
tywie wyeliminowałoby to pochopne decyzje o zmianie obecnego funduszu na 
inny czy też uleganie nieuczciwym praktykom akwizytorów. Dobra społeczna 
kampania informacyjna wydaje się nieodzowna. 

Podsumowanie

Z przeprowadzonych rozważań wynika, że funkcjonowanie II filaru systemu 
emerytalnego w Polsce wykazuje wiele obszarów, które można zmodyfikować 
w taki sposób, aby interes jego członków był lepiej chroniony. Obowiązujące obec-
nie regulacje powodują, że członkowie OFE, którzy obligatoryjnie muszą wybrać 
jeden z funduszy funkcjonujących na rynku, nie mają obiektywnych podstaw do 
dokonania racjonalnego wyboru. Nie występuje na rynku cenowa walka o klienta, 
polityka inwestycyjna funduszy jest bardzo zbliżona, dane historyczne nie przekła-
dają się na bieżące wyniki. Ustawa prowokuje PTE do zarządzania środkami ich 
klientów w taki sposób, aby przynosiły zyski w krótkim terminie, ograniczenia, 
które miały chronić przed nadużyciami, powodują, że system ten jest niedoskonały. 
Racjonalnym rozwiązaniem byłoby chociaż częściowe zniesienie limitów inwesty-
cyjnych oraz zmiana sposobu rozliczania funduszy z benchmarku wewnętrznego 
na zewnętrzny, uwzględniający na przykład sytuację na rynku czy PKB.

STATUTORY REGULATIONS FROM THE POINT OF SEEING MEMBERS 
OF THE II PILLAR OF THE PENSION SCHEME IN POLAND

Summary

The pension scheme in Poland is a subject to many detailed regulations, like 
for instance a way of investing financial measures in Open Pension Funds members 
accounts, manner of the evaluation of the operations of Universal Pension Funds, 
ceiling of payments taken from members Open Pension Fund. These Regulations have 
the direct effect for the investment policy managing the Open Pension Fund which 
directly influences the state of financial measures of their members. The study is 
bringing closer this subject matter, appearing relations and their effects for members 
of the II pillar of the pension scheme in Poland.
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