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Uwaga: Wartości procentowe zostały zaokrąglone do pełnych wartości. Zaokrąglenie do najbliższej liczby 

całkowitej może sprawiać, że na niektórych wykresach suma poszczególnych wyników będzie wynosić 

nieco poniżej lub powyżej 100%.



Ankieta Przygotowania Emerytalnego Aegon 2017  | 1

Przedmowa 2

Słowo wstępne i streszczenie 3

Ankieta 2017

Część 1: Perspektywy globalne: Indeks Przygotowania Emerytalnego Aegon (Aegon Retirement Readiness Index – ARRI) 6

Część 2: Aspiracje związane z emeryturą uwzględniają odpoczynek i pracę  8

Część 3: Zabezpieczenie finansowe 10

Część 4: Zdrowe starzenie się 16

Część 5: Związek między stanem zdrowia a przygotowaniami do emerytury 22

Część 6: Udana emerytura – dobre zdrowie i zabezpieczenie finansowe 25

Część 7: Ważna rola pracodawców 31

Zalecenia 37

Glosariusz 38

Informacje o Centrum Badań Długowieczności i Emerytur Aegon, Centrum Badań Emerytalnych Transamerica, 

Instituto de Longevidade Mongeral Aegon oraz Cicero  40

Podziękowania  41

Źródła i przypisy 42

Załączniki

Załącznik 1 – Metodologia indeksu ARRI 43

Załącznik 2 – Tabele aktuarialne 44

Załącznik 3 – Systemy emerytalne i systemy opieki zdrowotnej w 15 państwach uczestniczących w ankiecie  45

Załącznik 4 – Zestawienie państw 51

Spis treści



2 | Ankieta Przygotowania Emerytalnego Aegon 2017 

Przedmowa

Jest mi niezmiernie miło, że Centrum Badań Długowieczności  

i Emerytur Aegon publikuje wyniki szóstej już dorocznej Ankiety 

Przygotowania Emerytalnego Aegon. Zwiększanie świadomości 

wyzwań związanych z emeryturą to kluczowy element misji spółki 

Aegon, jaką jest pomaganie ludziom w zabezpieczaniu się na całe 

życie. Będąc dużą międzynarodową organizacją, możemy wiele 

zdziałać, by zarówno dzielić się naszą wiedzą z innymi, jak i samemu 

się od nich uczyć. Nasi partnerzy – organizacje non-profit: Centrum 

Badań Emerytalnych Transamerica ze Stanów Zjednoczonych 

oraz Instituto de Longevidade Mongeral Aegon z Brazylii – mają 

ogromny wkład w nasze działania.

W sześciu ankietach przeprowadzonych od 2012 r. 86 000 

pracowników i emerytów opowiedziało, co dla nich znaczy 

emerytura, jakie poczynili do niej przygotowania i jakie mają 

perspektywy, by cieszyć się nią w komfortowych warunkach.  

Kiedy przeprowadzano pierwszą ankietę w 2012 r. w wielu krajach 

debata publiczna koncentrowała się na nadchodzącym „kryzysie 

emerytalnym” czy „emerytalnej bombie z opóźnionym zapłonem”, 

jednocześnie społeczeństwa starzały się, a ludziom nie udawało się 

odłożyć wystarczającej ilości pieniędzy na emeryturę.

Od naszej pierwszej ankiety debata ta poszerzyła swój zakres  

i większy nacisk kładzie się na całkowity koszt starzenia się ludzi 

– obejmujący nie tylko obawy o stabilność emerytur, lecz także 

większe koszty związane z dbaniem o starzejące się społeczeństwo. 

W rezultacie wzrosło zapotrzebowanie, by poszczególne osoby 

same opłacały większość przyszłej emerytury w związku  

z potrzebą potencjalnego pokrycia dużej części wydatków na 

opiekę zdrowotną na starość. Oczywiście, by cieszyć się życiem  

na emeryturze, trzeba koniecznie dbać o zdrowie.

Nasza nowa ankieta potwierdza tezę, że rozdźwięk między 

oczekiwaniami związanymi z emeryturą a rzeczywistością nadal jest 

niezwykle wyraźny. Co więcej, jej wyniki pokazują, że zdrowie  

i dobrobyt na emeryturze są ze sobą blisko powiązane, a osoby, 

które dziś prowadzą zdrowy tryb życia, mają większe szanse spełnić 

swoje emerytalne aspiracje – czy będzie to podróżowanie, spędzanie 

czasu z rodziną i przyjaciółmi, czy może praca na niepełny etat.

Zabezpieczenie finansowe na emeryturze to żaden luksus, ale też 

nie coś, co można uważać za pewnik. Wymaga wyrobienia dobrych 

nawyków, które pozwolą przygotować się na przyszłość, jak również 

prowadzenia zdrowego trybu życia. Potrzeba też współpracy między 

decydentami, pracodawcami a spółkami takimi jak Aegon, by usunąć 

przeszkody i wdrożyć niezbędne rozwiązania.

Mamy nadzieję, że ważne wnioski i zalecenia płynące z niniejszego 

raportu i z wyników ankiety pozwolą lepiej zrozumieć te wyzwania,  

a czytelnicy pomogą je nagłośnić. Razem możemy zachęcić możliwie 

najwięcej osób do zastanowienia się nad wspomnianymi problemami 

i podjęcia próby rozwiązania ich, promując w ten sposób lepsze 

zabezpieczenia emerytalne.

Alex Wynaendts
CEO Aegon
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Słowo wstępne i streszczenie

Centrum Badań Długowieczności i Emerytur Aegon z dumą 

prezentuje wyniki szóstej dorocznej Ankiety Przygotowania 

Emerytalnego, Udana emerytura – dobre zdrowie  
i zabezpieczenie finansowe. Ankieta jest wynikiem współpracy  

z dwiema organizacjami non-profit: Centrum Badań 

Emerytalnych Transamerica (z siedzibą w Stanach 

Zjednoczonych) oraz Instituto de Longevidade Mongeral Aegon 

(z siedzibą w Brazylii). Sprawozdanie z wyników ankiety wiele 

wnosi do dyskusji o tym, w jaki sposób ludzie przygotowują się do 

emerytury. Dodatkowo po raz pierwszy w historii naszej ankiety, 

analizuje ona rolę, jaką w planowaniu emerytury  

i przygotowaniach do niej odgrywa zdrowie.

W świecie, gdzie jedna na pięć osób może doczekać 90. urodzin1, 

władze wielu państw z coraz większym trudem radzą sobie  

z kosztami wynikającymi ze starzenia się społeczeństwa. 

Zmieniają się także tradycyjne poglądy na emeryturę. Uważa 

się ją za aktywny etap życia, kiedy człowiek nadal pragnie 

uczestniczyć w życiu społecznym, utrzymać więzi i wciąż  

w pewnym zakresie pracować. Zmiany te otwierają nas na 

rozmowę o dwóch niezbędnych elementach przygotowań do 

emerytury: majątku i zdrowiu.

Z ankiety wynika, że pracownicy cieszący się doskonałym lub 

dobrym zdrowiem bardziej optymistycznie patrzą na przyszłą 

emeryturę niż ci, których stan zdrowia można określić jako 

przeciętny lub zły. Ukazuje to pewien rozdźwięk między troską  

o stan zdrowia w wieku starszym, a obecnymi zachowaniami  

w sprawach ze zdrowiem związanych.

Dowiadujemy się też, że poprawa w kwestii finansowego 

przygotowania do emerytury przebiega powoli. W dalszej 

części badania wypunktowano znaczenie rozpisanego planu 

emerytalnego, wczesnego rozpoczęcia oszczędzania i wyrobienia 

sobie takiego nawyku.

Emeryturę można uznać za ostateczne skrzyżowanie 

zabezpieczenia finansowego i przebiegającego w zdrowiu 

procesu starzenia. Aby zapewnić sobie przyjemną emeryturę, 

należy ją starannie zaplanować pod kątem finansowym i dbać 

o zdrowie. Głównym wnioskiem, jaki płynie z ankiety, jest teza, 

że posiadanie planu finansowego i zachowanie dobrego stanu 

zdrowia zwiększają prawdopodobieństwo, że dana osoba 

będzie przygotowana do przejścia na emeryturę. W promocji 

zdrowej starości i długofalowego bezpieczeństwa finansowego 

uczestniczą poszczególne osoby, pracodawcy, sektor emerytalny 

i władze państwowe.

Ankieta 2017
Wnioski zawarte w niniejszym sprawozdaniu są oparte na 

wynikach ankiety przeprowadzonej wśród 14 400 pracowników 

i 1600 emerytów z 15 państw: Australii, Brazylii, Kanady, 

Chin, Francji, Niemiec, Węgier, Indii, Japonii, Holandii, Polski, 

Hiszpanii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. 

Ankietę przeprowadzono przez internet między 6 a 8 lutego 

2017 r. Więcej na temat jej zakresu i użytej metodologii można 

dowiedzieć się pod adresem: aegon.com/thecenter.

Streszczenie
Ankieta Udana emerytura – dobre zdrowie i zabezpieczenie 
finansowe bada stosunek do emerytury u osób z 15 krajów  

z całego świata. W ten sposób sprawdza zmiany w przygotowaniu 

do przejścia na emeryturę w odniesieniu do poprzednich ankiet,  

a także bada aspiracje i przygotowania poczynione w związku  

z emeryturą.

Sprawozdanie ocenia finansowe przygotowania pracowników. 

Sprawdza, czy podejmują odpowiednie kroki, by zachować zdrowie 

i w pełni cieszyć się emeryturą.

W raporcie uwzględniono również rolę, jaką pracodawca odgrywa 

w zwiększaniu gotowości do przejścia na emeryturę oraz 

zalecenia dla poszczególnych osób, pracodawców i decydentów.

Perspektywy globalne: Indeks Przygotowania Emerytalnego 
Aegon (ARRI)
Indeks Przygotowania Emerytalnego Aegon (ARRI) mierzy 

przygotowanie do emerytury w skali od 0 do 10, przy czym wynik 

8 lub wyżej uważa się za dobre przygotowanie. Wynik między  

6 a 7,9 uważa się za przygotowanie średnie, a poniżej 6 – za niskie. 

Indeks stworzono na podstawie odpowiedzi na sześć zawartych 

w ankiecie pytań, dotyczących osobistej odpowiedzialności, 

świadomości, zrozumienia kwestii finansowych, zaplanowania 

emerytury, przygotowań finansowych i alternatywnych źródeł 

dochodów.

•     W 2017 r. globalny indeks ARRI wyniósł 5,92. Choć wciąż 

oznacza to niski poziom przygotowania, nastąpiła nieznaczna 

(0,11) poprawa względem 2016 r.

•     Po raz pierwszy w sześcioletniej historii ankiety nieco ponad 

połowa państw (8 z 15) osiągnęła średni wynik 6,0 lub wyżej.

•     Zwiększenie ARRI wynika z kombinacji różnych czynników:

–   ludzie czują się lepiej przygotowani do emerytury, ponieważ 

wiele gospodarek cały czas wychodzi z kryzysu finansowego 

z 2008 r.;
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–     dobre wyniki na giełdzie w wielu krajach pomogły 

programom oszczędnościowym, które zazwyczaj mocno 

inwestują w akcje;

–     marginalny wzrost udziału pracowników, którzy twierdzą, 

że „ciągle odkładają na emeryturę”; oraz

–    bardziej pozytywne odczucia pracowników odnośnie do ich 

własnego planu finansowego.

Aspiracje związane z emeryturą uwzględniają odpoczynek  
i pracę
Emerytura stała się aktywnym etapem życia, co dla wielu osób 

ma znaczenie pozytywne. Przykładowo przyszli emeryci pragną 

utrzymywać więzi społeczne, uczestniczyć w życiu społeczności  

i pozostawać aktywni ekonomicznie.

•    W skali globalnej większość (72%) ma pozytywne skojarzenia 

z emeryturą, obejmujące odpoczynek (46%), wolność (41%) 

i radość (31%). Osoby w wieku 65 lat i starsze mają bardziej 

pozytywne skojarzenia z emeryturą niż osoby między 18. a 24. 

rokiem życia.

•    Najpowszechniejszymi aspiracjami emerytalnymi wśród 

respondentów są podróżowanie (62%) oraz spędzanie czasu  

z przyjaciółmi i rodziną (57%). Interesujące, że 26% wspomina 

o jakiejś formie płatnej pracy.

Zabezpieczenie finansowe
W skali globalnej respondenci oczekują, że 46% ich dochodu na 

emeryturze będzie pochodzić od państwa, 24% od pracodawcy,  

a 30% z własnych oszczędności i inwestycji.

Gdy coraz więcej wkładu w emeryturę przenosi się na samych 

emerytów, coraz ważniejsze staje się, by brali oni większą 

odpowiedzialność za długofalowe zabezpieczenie finansowe.

•    Konsekwentne oszczędzanie od 20. roku życia może 

zwiększyć przychód na emeryturze aż o 64% w porównaniu 

z oszczędzaniem od 30. roku życia. W skali globalnej ludzie 

zaczynają oszczędzać z różnych powodów, począwszy 

od osiągnięcia pewnego etapu życia (47%) czy kwestii 

związanych z zatrudnieniem (41%).

•    Tylko 39% pracowników z całego świata opisuje siebie jako 

osoby regularnie oszczędzające (tj. cały czas odkładające 

na emeryturę). Grupę tę cechuje najbardziej pozytywne 

spojrzenie na emeryturę spośród pięciu typów2. Jest też osiem 

razy bardziej prawdopodobne, że osoby takie będą miały 

wyższy wskaźnik ARRI niż osoby z przeciwległego spektrum 

oszczędzania (38% w porównaniu z 5%).

•    Jedynie 14% pracowników ma rozpisaną strategię na 

emeryturę. Pracownicy z takim planem znacznie częściej 

zmieniają dobre zamiary na działania. Aż 74% twierdzi, że 

nieustannie odkłada na emeryturę – to znacznie wyższy wynik 

niż wśród osób, które mają strategię niespisaną (48%) lub  

w ogóle nie mają strategii (19%).

•    W skali globalnej tylko jeden na trzech pracowników ma plan 

awaryjny na wypadek, gdyby nie mógł pracować do momentu 

osiągnięcia wieku emerytalnego. Wiele z takich osób będzie 

polegać na zasobach, które mogą się szybko wyczerpać, jak np. 

oszczędności, a nie na specjalnie zaprojektowanych produktach 

ubezpieczeniowych.

Zdrowe starzenie się
Spełnienie aspiracji związanych z emeryturą wymaga czegoś 

więcej niż oszczędzanie, inwestowanie i planowanie; zależy 

również od zachowania dobrego stanu zdrowia.

•    W skali globalnej 68% respondentów pozytywnie określa swój 

ogólny stan zdrowia: 51% jako dobry, 16% jako doskonały. 

Jedna trzecia uważa swój stan zdrowia za przeciętny (29%) lub 

zły (3%).

•    Uczestnicy ankiety wyrażają obawy w związku ze zdrowiem 

w starszym wieku – 43% twierdzi, że zdrowie to ich główna 

troska, a 39% zgłasza niewielkie obawy.

•    Istnieje rozdźwięk między obawami o przyszłe zdrowie  

a prowadzeniem zdrowego trybu życia. Przykładowo jedynie 

43% respondentów zgadza się z twierdzeniem:  

„Przy dokonywaniu wyborów dotyczących stylu życia myślę  

o moim zdrowiu w przyszłości”, a 57% twierdzi, że „odżywia się 

zdrowo”.

Związek między stanem zdrowia a przygotowaniami do 
emerytury
Pracownicy, którzy cieszą się znakomitym lub dobrym zdrowiem, 

podejmują więcej pozytywnych działań w związku z przyszłą 

emeryturą i bardziej pozytywnie na nią patrzą niż osoby  

o przeciętnym lub złym stanie zdrowia.

•    Pracownicy z doskonałym zdrowiem (78%) częściej twierdzą, 

że mają dużą/pewną świadomość konieczności finansowego 

zaplanowania emerytury w porównaniu z tymi o złym stanie 

zdrowia (63%). Również siedem razy częściej twierdzą, że są 

wyjątkowo/bardzo pewni tego, że będą cieszyć się wygodą na 

emeryturze (49% w porównaniu z 7%).

•    W skali globalnej i spośród 15 krajów biorących udział  

w ankiecie pracownicy, którzy uważają swój stan zdrowia za 

doskonały, osiągają wyższy wskaźnik ARRI niż ogólny wskaźnik 

dla ich państwa.

•    Zdrowy styl życia i przygotowanie do emerytury idą 

ręka w rękę. Pracownicy, którzy podejmują wiele działań 

prozdrowotnych, mają wyższy wskaźnik przygotowania do 

emerytury niż ci, którzy tego nie robią.
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Udana emerytura – dobre zdrowie i zabezpieczenie finansowe
Obecnie wielu pracowników przewiduje przejście na pełną 

emeryturę w późniejszym wieku. Emerytura stała się zmianą,  

która obiecuje możliwość dalszej pracy, ale w nieco 

spokojniejszym tempie, z większą ilością czasu na cieszenie się 

życiem. Jednak osiągnięcie tego w dużej mierze zależy od zdrowia 

danej osoby i jej możliwości finansowych.

•    Aż 57% pracowników przewiduje, że na emeryturze nadal 

będzie w jakiś sposób pracować. Uwzględnia się tu pracę 

na część etatu przed przejściem na pełną emeryturę (31%), 

zmianę sposobu pracy, lecz dalsze pracowanie na emeryturze 

(16%), a także przewidywania, że emerytura nie wpłynie na 

sposób pracy (10%).

•    Osoby, które przewidują pracę na emeryturze w pewnym 

zakresie, robią to z powodów finansowych i tych związanych  

z zachowaniem zdrowia w późniejszym wieku. W skali globalnej 

56% osób pragnie zachować aktywność/czujność umysłu,  

a 38% lubi swoją pracę. Równocześnie 73% wspomina  

o obawach związanych z dochodami i oszczędnościami.

•    Pracownicy, których stan zdrowia jest zły, częściej planują 

pracę do 70. roku życia lub dłużej, albo że w ogóle nie przejdą 

na emeryturę (23%), w porównaniu z osobami cieszącymi się 

doskonałym zdrowiem (17%).

•    Otrzeźwiającym faktem dla wszystkich pracowników jest to,  

że 39% osób, które przeszły na pełną emeryturę, twierdzi,  

że zrobiło to wcześniej, niż planowało. Najczęściej wymieniane 

powody to zły stan zdrowia lub utrata pracy (odpowiednio 29% 

i 25%).

Ważna rola pracodawców
Pracodawcy odgrywają ważną rolę, jeśli chodzi o stworzenie 

środowiska pracy, które zachęca do odkładania większych sum, 

dokonywania zdrowszych wyborów życiowych i daje pracownikom 

okazję do stopniowego przechodzenia na emeryturę.

•    Połączenie delikatnego zachęcania, przy którym w miejscu 

pracy stwarza się okazję do wyrobienia nawyku oszczędzania 

dzięki przygotowanym komunikatom i wskazówkom, 

ma kluczowe znaczenie, kiedy mówimy o wspomaganiu 

pracowników w osiąganiu aspiracji emerytalnych.

•    Automatyczna rejestracja do planu emerytalnego pracodawcy 

przynosi szeroko zakrojone rezultaty: w skali globalnej 66% 

pracowników uznaje taką perspektywę ze składką w wysokości 

6% rocznych zarobków za dość/bardzo atrakcyjną.

•    Aż 91% twierdzi, że byłoby zainteresowane udziałem w co 

najmniej jednym programie zdrowotnym, gdyby pracodawca 

taki oferował. Nawet niewielkie gesty, jak zapewnienie 

zdrowych posiłków i przekąsek w biurze, spotykają się  

z aprobatą 42% pracowników.

•    Jedynie 24% pracowników twierdzi, że pracodawca daje im 

możliwość przejścia od pełnego zatrudnienia do zatrudnienia 

częściowego w ramach pomocy w przystosowaniu się do 

emerytury.

„Tradycyjne poglądy na emeryturę 

zmieniają się coraz bardziej, teraz widzi 

się ją jako aktywny etap życia, gdy 

emeryci utrzymują więzi społeczne, 

biorą udział w życiu społeczności  

i w pewnym zakresie nadal pracują”.
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Jakie czynniki wpływają na wartość ARRI?

Osobista odpowiedzialność 
      W jakim stopniu czujesz się osobiście 
 odpowiedzialny za zapewnienie sobie 
 wystarczającego dochodu na emeryturze?

Planowanie emerytury
           Biorąc pod uwagę osobisty proces planowania

 emerytury, jak bardzo zaawansowane 
są obecnie twoje plany emerytalne?

Przygotowanie finansowe 
Biorąc pod uwagę ilość pieniędzy, jaką 
odkładasz na emeryturę, czy sądzisz,  
że oszczędzasz wystarczająco dużo?

Zastąpienie dochodu 
Czy sądzisz, że osiągniesz poziom dochodu,  .

jaki będzie dla Ciebie niezbędny na emeryturze?

Doroczna Ankieta Przygotowania Emerytalnego Aegon po raz szósty 

bada globalne perspektywy i przygotowania związane  

z emeryturą. W 2012 r. Aegon stworzył Indeks Przygotowania 

Emerytalnego Aegon (ARRI), by zmierzyć przygotowania do 

emerytury poczynione przez mieszkańców 10 państw. Od tamtej 

pory zakres ankiety został poszerzony i obejmuje obecnie 15 państw 

w Europie, obu Amerykach i w Azji, a także Australię. Co roku indeks 

ARRI jest liczony na podstawie odpowiedzi na sześć oddzielnych 

pytań: trzech dotyczących ogólnego podejścia (pytania 1, 2 i 3) oraz 

trzech dotyczących ogólnych kwestii behawioralnych (pytania 4,  

5 i 6). Pytania przedstawiono na diagramie poniżej.

Indeks ARRI ocenia przygotowanie do emerytury w skali od 0 do 10. 

Część 1
Perspektywy globalne: Indeks 
Przygotowania Emerytalnego Aegon  
(ang. Aegon Retirement Readiness  
Index, ARRI)

Za wysoki uznaje się wynik między 8 a 10, za średni – między  

6 a 7,9, a za niski – poniżej 6 (więcej informacji o indeksie ARRI i jego 

metodologii można znaleźć w załączniku 1).

Po niewielkim spadku w 2016 r. przygotowanie emerytalne 

osiągnęło nową rekordową wartość od pierwszej ankiety z 2012 r. 

Obecnie globalna wartość indeksu ARRI wynosi 5,92. Choć wciąż 

oznacza to niski poziom przygotowania, jest to niewielka poprawa 

względem poprzedniego wyniku – z 2016 r. – o 0,11 punktu. Po raz 

pierwszy w sześcioletniej historii ankiety nieco ponad połowa państw 

(8 z 15) osiągnęła średni wynik 6,0 lub wyżej.

Poziom świadomości 
Jak oceniłbyś swój poziom świadomości 
w zakresie potrzeby finansowego 
zaplanowania emerytury?

Zrozumienie kwestii finansowych 
Jak dobrze potrafisz zrozumieć kwestie finansowe, 
kiedy mowa o planowaniu emerytury?
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Wykres 1. Przygotowanie emerytalne w 15 państwach w latach 2016–2017

Osobista odpowiedzialność 
      W jakim stopniu czujesz się osobiście 
 odpowiedzialny za zapewnienie sobie 
 wystarczającego dochodu na emeryturze?

Zrozumienie kwestii finansowych 
Jak dobrze potrafisz zrozumieć kwestie finansowe, 
kiedy mowa o planowaniu emerytury?

Poprawa zaobserwowana w 2017 r. wynika z kombinacji różnych 

czynników. Ogólnie ludzie czują się lepiej przygotowani do emerytury, 

ponieważ wiele gospodarek cały czas wychodzi z kryzysu finansowego 

z 2008 r. Jednak gdzieniegdzie, jak np. w Brazylii, Francji  

i w Niemczech, zaobserwowano spadek wartości indeksu ARRI  

w danym roku. Największy spadek dotyczył Brazylii, której wartość 

indeksu ARRI zmalała z 6,71 w 2016 r. do 6,43 w 2017 r. Kraj 

znajduje się w drugim roku recesji gospodarczej, a Kongres Narodowy 

debatuje nad propozycją reformy systemu ubezpieczeń społecznych. 

Oba te czynniki mogły wprowadzić niepewność do rozważań 

Brazylijczyków odnośnie do ich przyszłych świadczeń emerytalnych.

W Stanach Zjednoczonych, gdzie popularniejsze są plany 401(k)  

i inwestowanie w akcje, wskaźnik indeksu ARRI wzrósł o 0,27  

w stosunku do 2016 r. (w porównaniu z globalnym wzrostem o 0,11). 

Podobnie w Australii, która ma ogólnokrajowy plan emerytalny  

o zdefiniowanej składce (tzw. Superannuation Defined Contribution 

Plan) połączony z większym nastawieniem na akcje, wskaźnik indeksu 

ARRI wzrósł o 0,34. Jest to największy wzrost ze wszystkich państw 

uczestniczących w ankiecie w 2017 r.

W wielu krajach powstają plany oszczędnościowe o zdefiniowanej 

składce, które zwykle mocno opierają się na inwestowaniu w akcje. 

W 2016 r. średnia ogólnoświatowa alokacja aktywów emerytalnych 

wyglądała następująco: 46% w akcje, 28% w obligacje, 24% w inne 

aktywa (w tym nieruchomości i inne) oraz 3% w gotówkę. Dobre 

wyniki giełdy w wielu krajach z całego świata odzwierciedlały ten 

podział, wywierając bezpośredni wpływ na pewność przyszłych 

emerytów co do zabezpieczenia emerytury. To właśnie państwa, 

gdzie programy emerytalne o zdefiniowanej składce są bardziej 

powszechne, prowadzą w kwestii poprawy stopnia przygotowań 

emerytalnych, szczególnie jeśli kraje te mają też większą alokację  

w akcje w porównaniu z innymi rynkami3.

Nieznaczna poprawa przygotowania emerytalnego mierzonego 

za pomocą indeksu ARRI wynika również z większej liczby 

pracowników określających siebie jako osoby regularnie 

oszczędzające, które cały czas odkładają na emeryturę 

(marginalny wzrost z 38% w 2016 r. do 39% w 2017 r.). 

W Stanach Zjednoczonych, gdzie osoby regularnie oszczędzające 

stanowią obecnie większość (57%) ze wszystkich podgrup 

osób oszczędzających, zaobserwowano największy wzrost 

wskaźnika indeksu ARRI w 2017 r. (o 0,27 punktu względem 

2016 r.). W Wielkiej Brytanii, być może za sprawą wprowadzenia 

automatycznych rejestracji w 2013 r., liczba osób regularnie 

oszczędzających wzrosła z 40% w 2012 r. do 49% w 2017 r. 

Stany Zjednoczone i Wielka Brytania plasują się odpowiednio na 

drugim i piątym miejscu skali indeksu ARRI.

Wreszcie, pracownicy mają bardziej pozytywne odczucia co do 

swoich planów finansowych, przy czym nieco ponad jedna trzecia 

(34%) oczekuje, że ulegną one poprawie w ciągu następnych 

12 miesięcy, co jest najwyższym do tej pory wynikiem od czasu 

przeprowadzenia pierwszej ankiety w 2012 r.
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Tradycyjna wizja emerytury, kiedy emeryt całkowicie rezygnował z pracy w określonym momencie, zanika wraz ze zmianą stosunku do 

pracy i odpoczynku. Większość osób (72%) ma pozytywne skojarzenia z emeryturą, przy czym najczęściej wspominane to odpoczynek 

(46%), wolność (41%) i rozrywka (31%). Niektórzy jednak mają negatywne skojarzenia, takie jak brak bezpieczeństwa i zły stan zdrowia 

(odpowiednio po 17%).

Część 2
Aspiracje związane z emeryturą 
uwzględniają odpoczynek i pracę

Wykres 2. Pracownicy z całego świata mają ogólnie pozytywne skojarzenia z emeryturą

 

46%

41%

31%

19%

17%

17%

13%

12%

11%

11%

9%

8%

8%

2%

2%

72%

48%

62%

52%

43%

33%

39%

44%

30%

29%

16%

20%

17%

20%

16%

Holandia

Chiny

Stany Zjednoczone

Niemcy

Węgry

Polska

Węgry

Francja

Indie

Japonia

Węgry

Indie

Turcja

Odpoczynek

Wolność

Rozrywka

Możliwości

Brak bezpieczeństwa

Zły stan zdrowia

Ubóstwo

Oddalenie

Samotność

Nuda

Zależność od innych

Podekscytowanie

Zmęczenie

Żadne z powyższych

Nie wiem

OGółEM: Pozytywnie

OGółEM: Negatywnie

Najwięcej w:
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Co więcej, emerytura stała się aktywnym etapem życia, w którym emeryci pragną utrzymywać więzi społeczne, uczestniczyć w życiu 

społeczności i zachować aktywność ekonomiczną. W skali globalnej najpowszechniejszymi aspiracjami wśród respondentów są 

podróżowanie (62%), spędzanie czasu z przyjaciółmi i rodziną (57%), rozwijanie nowych hobby (48%) i wolontariat (26%).

Godne uwagi, że 26% wspomina o jakiejś formie płatnej pracy, w tym o kontynuowaniu pracy w tej samej branży (15%), kontynuowaniu 

pracy, ale w innej branży (11%) lub o rozpoczęciu działalności gospodarczej (10%).

Wykres 3. Ludzie pragną aktywnej emerytury

62%

57%

48%

26%

15%

12%

12%

11%

10%

3%

3%

26%

Brazylia 77%

Chiny 65%

Turcja 60%

Indie 39%

Indie 24%

Indie, Brazylia i Turcja 18%

Indie 20%

Indie 20%

Indie 31%

Indie 46%

Japonia 40%

Japonia 38%

USA 39%

Polska 11%

Hiszpania 7%

Japonia 6%

Niemcy 4%

Hiszpania 3%

Niemcy 2%

Francja, Hiszpania 14%

Podróżowanie

Spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi

Rozwijanie nowych hobby

Wolontariat

Dalsza praca w tej samej branży

Zamieszkanie za granicą

Nauka

Dalsza praca, ale w innej branży

Własny biznes

Żadne z powyższych

Nie wiem

OGółEM: Biznes/płatna praca

Najwięcej w:            Najmniej w: 

Najczęściej wymienianym pragnieniem (w 11 z 15 państw uczestniczących w ankiecie) było podróżowanie. Najwięcej respondentów,  

77%, wskazało je w Brazylii, najmniej w Japonii, gdzie zaznaczone zostało tylko przez 40% osób. W Indiach respondenci najczęściej 

wskazywali dalszą pracę, zarówno w tej samej branży (24%), jak i w innej (20%).

W następnych częściach sprawozdania omawiane są obserwacje dotyczące przygotowań do emerytury, w tym przygotowań finansowych, 

planów zdrowotnych i powiązań między nimi.
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Część 3
Zabezpieczenie finansowe

Przewidywane źródła dochodu na emeryturze
W wielu państwach systemy emerytalne od dawna charakteryzuje 

się jako model „trzech filarów”. Obejmuje on świadczenia 

państwowe (1. filar), emerytury ze składek odprowadzanych 

przez pracodawcę (2. filar) oraz oszczędności własne (3. filar). 

Respondenci oczekują, że źródłem ich dochodu emerytalnego 

będzie połączenie tych trzech filarów, w większym lub mniejszym 

stopniu zależące od systemu emerytalnego danego państwa, przy 

czym często najbardziej polega się na świadczeniach rządowych, 

mimo powszechnych obaw o ich stabilność.

Z ankiety wynika, że w skali globalnej świadczenia państwowe 

stanowić będą niemal połowę (46%) dochodu emerytalnego 

obywateli. W 6 z 15 państw uczestniczących w ankiecie 

respondenci oczekują, że połowa lub więcej ich dochodu 

emerytalnego zostanie sfinansowana przez państwo: w Hiszpanii 

(65%), Niemczech (55%), na Węgrzech (55%), w Polsce (54%), Turcji 

(53%) i Japonii (50%). Warto zauważyć, że wszystkie te kraje plasują 

się w okolicy środka lub najniższego miejsca globalnego rankingu 

ARRI. Pokazuje to, że poleganie na emeryturach państwowych nie 

przekłada się na poczucie bycia przygotowanym do emerytury.

W skali globalnej respondenci oczekują, że wypłaty ze składek 

odprowadzanych przez pracodawcę pokryją 24% dochodu 

emerytalnego, przy czym największy oczekiwany udział (38%) 

odnotowano w Holandii.

Pozostałe 30% dochodu emerytalnego ma pochodzić z osobistych 

oszczędności i inwestycji, przy największym ich udziale (43%) 

odnotowanym w Indiach.

Wykres 4. Oczekiwany udział dochodu emerytalnego wg źródła
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38%

46%

43%

Własne oszczędności  

i inwestycje, w tym IKE

Pracodawca/poprzedni 

pracodawcy (zakładowe 

plany emerytalne)

Państwo (ubezpieczenia 

społeczne i inne 

świadczenia państwowe)
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31%

16%

10%

5%

17%

15%

12%

11%

9%

13%

10%

5%

46%Chiny

30%Indie

20%Indie

8%USA

27%Indie

30%Holandia

24%USA

18%Indie

21%Turcja

21%Polska

13 %Turcja

11%Polska, USA,
Indie

15%Holandia

8%Japonia

4%Francja

2%Chiny

6%Japonia

4%Japonia

3%Japonia

4%Japonia

6%Japonia

3%Japonia

2%Francja

5%Japonia, 
Francja

Należy zaznaczyć, że pojawia się czwarty filar, gdyż coraz więcej osób spodziewa się, że w pewnym zakresie będzie pracować dalej  

w trakcie dłuższego okresu przejściowego przed emeryturą.

Coraz ważniejsze staje się, by pracownicy brali większą odpowiedzialność za długofalowe zabezpieczenie finansowe. Mogą to osiągnąć 

dzięki wczesnemu rozpoczęciu oszczędzania, uczynieniu go swoim nawykiem i opracowaniu spisanej strategii emerytalnej.

Jak wczesne rozpoczęcie oszczędzania może opłacić się w dłuższej perspektywie
Konsekwentne oszczędzanie zaczęte w młodym wieku może zwiększyć dochód na emeryturze aż o 64%. Przedstawiona poniżej tabela 

aktuarialna obrazuje efekt wczesnego rozpoczęcia oszczędzania na emeryturę, podkreśla też, jak ważnym jest, by pracownicy zrozumieli 

długoterminowe korzyści płynące z wczesnego wyrobienia sobie nawyku oszczędzania.

Wykres 5: Korzyści płynące z wczesnego rozpoczęcia oszczędzania

Wiek, w którym rozpoczęto  

oszczędzanie (lata)

Oszczędności emerytalne  

(% oszczędności w wieku 30 lat)

Dochód na emeryturze  

w % obecnej pensji

20 164% 71%

25 129% 56%

30 100% 43%

35 76% 33%

40 57% 25%

45 40%  18%

Wykres ma cel wyłącznie ilustracyjny, nie odzwierciedla konkretnych okoliczności. Zakłada przejście na emeryturę w wieku 65 lat  

i roczną pensję w trakcie pracy rzędu 21 700 USD przed opodatkowaniem. Więcej założeń zamieszczono w załączniku 2 na str. 44.

W skali globalnej ludzie zaczynają oszczędzać z różnych powodów, począwszy od osiągnięcia pewnego etapu życia (47%) czy innych 

kwestii związanych z zatrudnieniem (41%). Z powodów związanych z etapem życia najczęściej wymieniano osiągnięcie pewnego 

wieku (31%). Jeśli chodzi o powody związane z zatrudnieniem, najczęściej wskazywano rozpoczęcie wpłat na plan emerytalny przez 

pracodawcę (17%).

Wykres 6. Co skłania ludzi do rozpoczęcia oszczędzania 
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Przyczyny związane z etapem życia, jak osiągnięcie pewnego wieku, okazały się najsilniejszymi impulsami dla mieszkańców Chin (46%), 

a najsłabszymi dla Duńczyków (15%). Z drugiej strony przyczyny związane z zatrudnieniem, jak np. zaproponowanie przez pracodawcę 

dopłat do wpłat pracowników, były bardziej zachęcające dla Amerykanów (24%) niż dla Japończyków (3%), a rozpoczęcie nowej pracy 

bardziej zachęcało mieszkańców Indii (18%) niż Japonii (4%).

Potężny nawyk oszczędzania
Coroczna Ankieta Przygotowania Emerytalnego Aegon pozwoliła zidentyfikować różne typy osób oszczędzających. Niezmiennie dowodzi 

silnego związku między nawykami oszczędzania danej osoby, a jej poglądem na emeryturę. Ponad jedna trzecia (39%) pracowników  

z całego świata została określona jako osoby regularnie oszczędzające, które cały czas dbają o to, by odkładać na emeryturę. Inne typy to 

oszczędzający okazjonalnie, czyli osoby, które odkładają pieniądze raz na jakiś czas (24%), oszczędzający w przeszłości, którzy obecnie nie 

oszczędzają, ale robili to dawniej (12%), planujący oszczędzanie, czyli ci, którzy nie oszczędzają teraz, ale zamierzają to robić  

w przyszłości (19%), oraz osoby nieoszczędzające, które nigdy tego nie robiły i nie zamierzają (6%).

Wykres 7. Różne rodzaje oszczędzających 

W państwach, gdzie programy emerytalne o zdefiniowanej 

składce są powszechniejsze, zwykle więcej osób twierdzi, że 

dba o to, żeby cały czas odkładać na emeryturę. Udział osób 

z nawykiem oszczędzania jest największy w Indiach (59%), 

Stanach Zjednoczonych (57%) i Wielkiej Brytanii (49%), 

zaś najniższy na Węgrzech (27%), w Polsce (27%) i w Turcji 

(28%). Plany takie są tam niemal nieobecne, a mieszkańcy 

tych państw bardziej polegają na świadczeniach państwowych. 

Faktycznie mieszkańcy Węgier, Polski i Turcji bardziej liczą na 

zinstytucjonalizowane kanały oszczędzania, jak np. system opieki 

społecznej. Prowadzą skuteczny „outsourcing” w tym zakresie, 

tj. przenoszą zadanie odkładania na emeryturę na innych (np. 

na państwo, przez podatki). Dla odmiany mieszkańcy takich 

państw, jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Indie otrzymują 

silniejsze komunikaty dotyczące potrzeby samodzielności, gdzie 

podstawowym wymogiem jest osobista odpowiedzialność za 

oszczędzanie.

Najlepsze perspektywy na emeryturę mają osoby regularnie 

oszczędzające. W porównaniu tej grupy z osobami, które nie 

oszczędzają, czyli tymi na przeciwległym krańcu spektrum 

oszczędzania, ankieta odkryła, że osoby mające nawyk odkładania 

pieniędzy niemal osiem razy częściej uzyskują wysoki wynik na skali 

indeksu ARRI (38% w porównaniu z 5%).

Świadomość potrzeby finansowego zaplanowania emerytury jest 

również największa u osób, które wyrobiły sobie nawyk oszczędzania; 

83% twierdzi, że jest dość lub bardzo tego świadoma, w porównaniu  

z 42% nieoszczędzających.

Trzynaście razy częściej niż nieoszczędzający osoby regularnie 

oszczędzające mają spisaną strategię emerytalną (26% w porównaniu 

z 2%). Co więcej, 70% z nich dość lub bardzo zgadza się ze 

stwierdzeniem, że mają dobre pojęcie o całkowitej wartości swoich 

oszczędności emerytalnych. Ich działania faktycznie mogą przekładać 

się na większą pewność, przy czym ponad jedna trzecia tych osób 

(38%) twierdzi, że jest pewna, że zapewni sobie wygodną emeryturę.
 

19%

12%

6%

24%

39%

Nieoszczędzający
Nigdy nie odkładałem  

na emeryturę i nie zamierzam

Planujący oszczędzanie
Obecnie nie odkładam,  

ale zamierzam

Oszczędzający  
w przeszłości
Obecnie nie odkładam,  

ale kiedyś to robiłem

Regularnie oszczędzający
Cały czas dbam o to,  

żeby odkładać na emeryturę

Oszczędzający okazjonalnie
Odkładam na emeryturę 

okazjonalnie, od czasu do czasu
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38%

4%

44%

14%

>20%

<10%

Stany zjednoczone 32%

Indie 31%

Chiny 9%

Holandia 9%

Turcja 9%

Francja 7%

Węgry 6%

Polska 6%

Japonia 4%

83% 66% 61% 51% 42%

26% 9% 7% 2% 2%

70% 47% 45% * 4 * 4

 
38% 19% 18% 12% 12%

14 | Czas na emerytalne przebudzenie

Wykres 7. Osoby mające nawyk oszczędzania w centrum uwagi 

Regularnie 
oszczędzający

Okazjonalnie 
oszczędzający

Oszczędzający  
w przeszłości

Planujący 
oszczędzanie

Nieoszczędzający

Bardzo/dość świadomi potrzeby finansowego 

zaplanowania emerytury (%)

Mają spisany plan emerytalny (%)

Bardzo/dość zgadzają się, że mają bardzo dobre 
pojęcie o całkowitej wartości wszystkich swoich 
oszczędności na emeryturę (%)

W najwyższym stopniu/bardzo pewni, że będą 

mieli wygodną emeryturę (%)

⁴ Bardzo mała podstawa

Pracownicy mający spisany plan to „stratedzy”
Elementem niezbędnym, aby osiągnąć długofalowe zabezpieczenie finansowe, jest opracowanie dobrej strategii. Jednak na pytanie  

o strategię emerytalną tylko 14% respondentów z całego świata odpowiedziało, że ma w tej chwili spisany plan. Kolejne 44% twierdzi, 

że ma plan, ale niespisany. Dwie piąte (38%) w ogóle nie ma planu.

Wykres 9. Strategie planowania emerytury

Nie wiem Mam spisany plan

Nie mam planu

Mam plan, ale  
nie jest on spisany

Państwa z większym i mniejszym udziałem pracowników mających spisany plan
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Ankieta wskazała grupę pracowników mających wysoki 

wskaźnik indeksu ARRI i cechę wspólną, czyli spisany plan 

emerytalny lub bycie strategami. Stratedzy bardziej pozytywnie 

patrzą na emeryturę w porównaniu z osobami bez planu, 

jeśli uwzględnimy różne czynniki miarodajne. Mają większą 

świadomość konieczności finansowego zaplanowania emerytury 

(88%) w porównaniu z osobami bez planu (53%). Częściej też 

zamieniają zamiary na czyny: 74% twierdzi, że cały czas odkłada 

na emeryturę, to dużo więcej niż wśród osób, które mają plan 

niespisany (48%) lub w ogóle nie mają planu (19%).

Ze wszystkich grup przedstawionych na wykresie 10. (poniżej), 

stratedzy najczęściej twierdzą, że mają dobre pojęcie o wartości 

swoich oszczędności emerytalnych. Być może świadomość tego, 

na którym etapie planowania emerytury się znajdują i na którym 

powinni się znaleźć, przyczynia się do tego, że ponad połowa  

z nich (53%) ma pewność, że ich emerytura będzie wygodna.  

Udział strategów jest największy w Stanach Zjednoczonych (32%)  

i Indiach (31%).

Choć stratedzy stanowią zaledwie 14% wszystkich pracowników  

na świecie, mogą być źródłem inspiracji dla innych, jeśli chodzi  

o planowanie emerytury.

Wykres 10. Stratedzy w centrum uwagi 

 

1/3

88% 76% 53%

74% 48% 19%

78% 63% 42%

53% 29% 11%

Mający spisany 
plan

Bardzo/dość świadomi potrzeby zaplanowania 

strategii finansowej na emeryturze

Mający niespisany 
plan

Niemający  
żadnego planu

Regularnie oszczędzający – zawsze odkładają  

na emeryturę

Bardzo/dość zgadzają się, że mają bardzo  
dobre pojęcie o całkowitej wartości wszystkich 
swoich oszczędności na emeryturę 

Nadzwyczaj/bardzo pewni, że będą mieli 

wygodną emeryturę (%)

Dobra strategia emerytalna powinna uwzględniać plan awaryjny
Nawet jeśli ktoś wysłucha namów i spisze plan, wciąż może się zdarzyć, że jego stan zdrowia ulegnie pogorszeniu lub wystąpią nieprzewidziane 

okoliczności, które zniweczą nawet najlepszą strategię. Pracownik niezdolny do pracy przez dłuższy okres z powodu złego stanu zdrowia, lub 

który będzie musiał całkowicie zrezygnować z pracy i przejść na wcześniejszą emeryturę, może musieć się posłużyć oszczędnościami  

i pieniędzmi na inwestycje, które wcześnie przeznaczył na emeryturę. Najlepsza strategia emerytalna to taka, która uwzględnia plan awaryjny.  

W tej kwestii wyniki ankiety uwypuklają kilka kluczowych spraw.

W skali globalnej jeden na trzech pracowników ma plan awaryjny na wypadek sytuacji, gdyby nie mógł kontynuować pracy, zanim osiągnie 

planowany wiek emerytalny; 57% nie ma w ogóle planu awaryjnego; 10% nie ma na ten temat wiedzy.

pracowników 
ma plan awaryjny
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pracowników 
ma plan awaryjny

Wykres 11. Jedna trzecia pracowników ma plan awaryjny 

10%

57%

71%

71%

69%

Węgry

Holandia

Japonia

33%

Tak

Nie

Nie wiem

Indie

Stany Zjednoczone

Chiny

68%

47%

45%

57%

21%

30%

19%

19%

17%

16%

16%

15%

13%

10%

10%

10%

2%

2%

8%

1%

Najwięcej w:

Najwięcej w:

Najwięcej pracowników ma plan awaryjny w Indiach (68%), Stanach Zjednoczonych (47%) i Chinach (45%), z kolei najwięcej osób bez planu 

znajdziemy na Węgrzech (71%), w Holandii (71%) i w Japonii (69%).

Niewykluczone, że wiele osób twierdzących, że ma taki plan, polega na strategiach dających ograniczoną ochronę. Przykładowo rezerwy 

finansowe mogą się szybko wyczerpać dla 57%, które w takiej sytuacji polegałoby na oszczędnościach. Plan awaryjny może się okazać 

niewystarczający, jeżeli w danym gospodarstwie domowym polega się na dochodach dwóch osób (30% twierdzi, że polegałoby na pracy 

małżonka/partnera) lub aktywach płynnych (19% kupiłoby mniejszy dom/sprzedało drugi dom). Respondenci wspominają również, że polegają 

na produktach ubezpieczeniowych zaprojektowanych specjalnie, by pomóc osobom, które nie są w stanie dalej pracować, np. ubezpieczeniu na 

wypadek poważnej choroby (21%), ochronie dochodu (19%) i ubezpieczeniu na wypadek niepełnosprawności wykupywanym indywidualnie lub 

za pośrednictwem pracodawcy (17%).

Wykres 12. Plany awaryjne na emeryturę obejmują... 

Własne oszczędności

Pracę małżonka/partnera

Ubezpieczenie na wypadek poważnej choroby

Ochronę dochodu

Zamianę domu na mniejszy/sprzedaż drugiego domu

Ubezpieczenie na wypadek niepełnosprawności  
od pracodawcy/wykupione samodzielnie

Państwowe ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Spadek

Państwowe ubezpieczenie na wypadek niepełnosprawności

Ubezpieczenie na wypadek zwolnienia z pracy

Ubezpieczenie spłaty hipoteki

Pożyczki z banku itp.

Darowizny/pożyczki od rodziny/przyjaciół

Wcześniejsze wyjęcie środków z konta emerytalnego

Żadne z powyższych

Inne

Nie wiem

Przeprowadzane w niektórych państwach reformy obejmujące obniżenie świadczeń społecznych w zakresie zasiłków dla osób 

niepełnosprawnych, publicznej opieki zdrowotnej i opieki społecznej mogą sprawić, że stworzenie planu awaryjnego stanie się jeszcze pilniejsze. 

Reformy te mogą również skłonić ludzi do zastanowienia się, czy wystarczająco dbają o zdrowie.
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Część 4
Zdrowe starzenie się

Spełnienie aspiracji związanych z emeryturą wymaga czegoś więcej niż oszczędzanie, inwestowanie i planowanie; zależy również od zachowania 

dobrego stanu zdrowia. Dlatego ankieta badała też, jak respondenci określają swój stan zdrowia i jakie podejmują kroki, by go utrzymać lub 

poprawić.

W sumie 68% respondentów określa swój ogólny stan zdrowia jako dobry (51%) lub doskonały (16%). Jedna trzecia uważa swój stan zdrowia 

za przeciętny (29%) lub zły (3%).

Wykres 13. Większość badanych twierdzi, że cieszy się dobrym lub doskonałym zdrowiem

 

 

 

 
 

 

51%

29%

16%
3%

Overall
Health

39%

12%

43%

6%

Zły
Doskonały

Przeciętny

Dobry

Ogólny
stan 

zdrowia

Samodzielna ocena własnego stanu zdrowia najlepiej wypada w Stanach Zjednoczonych, gdzie 87% respondentów twierdzi, że cieszy się dobrym 

lub doskonałym zdrowiem. Ponad cztery piąte respondentów w Brazylii (85%) i Indiach (82%) również tak się ocenia. Mieszkańcy Europy oscylują 

wokół średniej światowej, a z kolei tylko 38% respondentów z Japonii i 55% z Chin twierdzi, że ich stan zdrowia jest dobry lub doskonały.

W ankiecie zapytano również, w jakim stopniu respondenci troszczą się o zdrowie na starość. W skali globalnej jest ono przedmiotem troski 

wielu ludzi, 43% respondentów twierdzi, że to ich główna troska, a 39% – że pomniejsza.

Wykres 14. Troska o zdrowie na starość

Moja główna troska – regularnie myślę o moim stanie zdrowia w późniejszym wieku  

i aktywnie pracuję nad jego zachowaniem

Pomniejsza troska – czasem myślę o zdrowiu na starość, ale priorytetem są dla mnie inne 

rzeczy, jak np. wystarczający dochód na życie na emeryturze

Uznaję je za coś pewnego – po prostu zakładam, że na emeryturze moje zdrowie będzie  

w porządku. To nie jest coś, czym powinienem się przejmować

Gdzieś z tyłu głowy – tak naprawdę o tym nie myślałem
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51%

29%
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Overall
Health

39%
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43%

6%

W 10 z 15 państw biorących udział w ankiecie ponad cztery piąte respondentów wskazuje zdrowie w późniejszym wieku jako główny lub 

pomniejszy przedmiot troski. Najbardziej o zdrowie troszczą się mieszkańcy Chin (94%), a najmniej mieszkańcy Holandii (63%).

Rozdźwięk między obawami o przyszłe zdrowie a prowadzeniem zdrowego trybu życia
Choć 82% respondentów twierdzi, że interesuje się swoim stanem zdrowia w późniejszym wieku, to jednak większość z nich powinna robić 

więcej, by zagwarantować sobie dobre zdrowie w przyszłości. W ankiecie zapytano o podejmowane działania związane ze zdrowiem. Okazało 

się, że zaskakująco niewiele osób robi tyle, ile by mogło. Jedynie 43% respondentów zgadza się z twierdzeniem: „Przy dokonywaniu wyborów 

dotyczących stylu życia myślę o moim zdrowiu w przyszłości, np. staram się unikać sytuacji stresujących”. Tylko 57% procent respondentów 

twierdzi, że „odżywia się zdrowo” (np. spożywa pięć porcji warzyw i owoców dziennie) i „unika szkodliwych zachowań” (np. nadużywania 

alkoholu i palenia tytoniu). Połowa respondentów twierdzi, że regularnie ćwiczy.

Wykres 15. Postawy i zachowania związane ze zdrowiem

Unikam szkodliwych zachowań 
(np. nadużywania alkoholu i palenia)

Odżywiam się zdrowo 
(np. jem pięć porcji owoców i warzyw dziennie)

Regularnie ćwiczę

Podejmując decyzje związane ze stylem życia, myślę o moim zdrowiu  
w przyszłości. Na przykład staram się unikać stresujących sytuacji

Poważnie podchodzę do kwestii zdrowotnych 
(np. badam się regularnie u lekarza i wykonuję samobadania)

Regularnie praktykuję tzw. mindfulness 
(np. ćwiczenia medytacyjne i relaksacyjne)

Żadne z powyższych

Nie wiem

Najwięcej w:          Najmniej w: 

 

1%

57% 66%Indie
Chiny

41%Japonia

57% 73% 34%Indie Węgry

50% 64% 24%Indie Węgry

43% 56% 26%JaponiaIndie

42% 52% 31%JaponiaNiemcy

17% 41% 5%JaponiaIndie

7% 14% 2%Indie
Chiny

Japonia

5%
9%

15%

23%
20%20%

8%

Wykres 16. Niewiele osób podejmuje działania związane ze zdrowiem 

Żaden z 6    1 z 6  2 z 6 3 z 6      4 z 6       5 z 6        6 z 6

Zachowania wspomniane w wykresie 15 (powyżej)
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Studium przypadku
Japonia: perspektywy w zakresie zdrowia i emerytury  
w starzejącym się społeczeństwie
Spośród 15 państw uczestniczących w Ankiecie 

Przygotowania Emerytalnego Aegon Japonia ma najwyższą 

przewidywaną długość życia wynoszącą 84 lata6. Faktycznie, 

Japończycy są jednym z najstarszych społeczeństw na świecie, 

ponad jedna czwarta mieszkańców (26,3%7) ma ponad  

65 lat. Przewiduje się, że do 2030 r. liczba ta zwiększy się  

do 30,4%. Mimo tych pozytywnych wiadomości okazało się, 

że ze wszystkich przebadanych to właśnie mieszkańcy Japonii 

najrzadziej czują się zdrowi i przygotowani do emerytury. 

Zaledwie 38% respondentów z tego kraju określa swój 

ogólny stan zdrowia jako dobry lub doskonały. W porównaniu 

z innymi państwami uczestniczącymi w ankiecie, Japończycy 

najrzadziej (26%) myślą o swoim zdrowiu w długoterminowej 

perspektywie przy podejmowaniu decyzji związanych ze 

stylem życia, jak np. unikanie sytuacji stresujących. Dodatkowo 

18% (największy odsetek spośród przepytanych) uważa, 

że ich zachowanie i wybory dokonywane teraz będą miały 

niewielki lub żaden wpływ na zdrowie na starość.

Dlaczego więc Japończycy mają tak negatywny obraz 

własnego zdrowia i perspektyw emerytalnych?

Ryoji Noritake, dyrektor japońskiego Instytutu Zdrowia 

i Polityki Globalnej, tłumaczy, że jednym z powodów są 

zagadnienia kulturowe. „Japończycy, oprócz skromności, 

wykazują często niską samoocenę”, twierdzi. Pomimo 

zdrowego stylu życia, niskiego zazwyczaj wskaźnika BMI 

(Body Mass Index, indeks masy ciała) i jednej z najwyższych 

oczekiwanych długości życia, biorąc pod uwagę standardy 

ogólnoświatowe, Japończycy „nie przykładają uwagi do 

zdrowia i mogą sobie nie zdawać sprawy, jak zdrowi naprawdę 

są”, dodaje. „Dla porównania przydatne byłby dalsze badania 

nad definicją zdrowia i subiektywnym stanem zdrowia”.

Drugą ważną kwestią jest doskonała japońska infrastruktura 

zdrowotna i wynikające z niej samozadowolenie. Publiczne 

ubezpieczenie zdrowotne zapewnia pełną opiekę obejmującą 

coroczne badania lekarskie, dobry dostęp do szpitali, porady 

żywieniowe itd. Ryoji dodaje: „Japończycy nie uważają, żeby 

potrzebowali dodatkowych programów prozdrowotnych  

w miejscu pracy ani żeby musieli prowadzić zdrowszy tryb 

życia niż obecnie”.

Po trzecie, jego zdaniem Japończycy mogą „za dobrze” znać 

swój wywiad medyczny. „Coroczne badania lekarskie dają 

wiele informacji na temat np. ciśnienia krwi, poziomu glukozy, 

kwasu moczowego itd. Taka szczegółowa wiedza o własnym 

zdrowiu może wpędzać w obawy dotyczące obecnego  

i przyszłego stanu zdrowia”, twierdzi.

Jeśli chodzi o przygotowanie emerytalne mierzone przy użyciu 

indeksu ARRI, Japonia plasuje się na dole rankingu  

z wynikiem 4,74 na 10. Takaoh Miyagawa, menedżer Aegon Sony 

Life, zaznacza, że od 2010 r. Japonia ma jeden z najniższych 

wskaźników oszczędności domowych8 spośród krajów G7. Dodaje, 

że „pracownicy w Japonii uzyskują najniższe na świecie wyniki, 

jeśli chodzi o pewność dochodu w przyszłości, jedynie 20% 

twierdzi, że są na drodze do osiągnięcia 75% lub więcej dochodu 

emerytalnego”.

Dodatkowym czynnikiem składającym się na konsekwentnie niskie 

wyniki Japonii na indeksie ARRI jest gospodarka. Choć Japonia to 

trzecia największa gospodarka świata, po Stanach Zjednoczonych 

i Chinach9, panuje tam zastój gospodarczy. Na przestrzeni 

ostatnich 35 lat wzrost PKB Japonii wynosił średnio 2,03%10,  

a stopa oprocentowania w kwietniu 2017 r. wynosiła -0,1%11,  

od początku lat 80. pozostając poniżej 5%12.

Studium przypadku
Przewodnik po starości – niech środowisko zrobi swoje
David van Bodegom to lekarz i badacz Leyden Academy on Vitality 

and Ageing (Akademia Witalności i Starzenia się w Lejdzie).  

W 2015 r. wraz z dr. Rudim Westendorpem z Uniwersytetu  

w Kopenhadze napisał książkę na temat wpływu środowiska na 

proces starzenia. Bodegom i Westendorp przebadali dwie duże 

grupy osób starszych z Holandii i z wiejskich obszarów Ghany.  

W książce przedstawiają wyniki swoich badań na przykładzie opisu 

przypadku dwóch osób.

Hans to 68-latek z Holandii. Jak wiele osób w jego wieku, ma 

nadciśnienie, podwyższony poziom cholesterolu i cukrzycę. Kwaku 

jest od Hansa 20 lat starszy i mieszka w małej wiosce  

w północnej Ghanie. Podczas pierwszego spotkania z Bodegomem 

Kwaku właśnie orał pole. Powitał lekarza silnym uściskiem dłoni. 

Natychmiast stało się jasne, że stan zdrowia obu mężczyzn był 

znacząco różny. Pytanie, czy była to sytuacja wyjątkowa, a jeśli 

nie, jak można by ją wytłumaczyć?

Odpowiedź jest taka, że starsi mieszkańcy wiejskich obszarów 

Ghany są zdrowsi i sprawniejsi niż mieszkańcy Zachodu, którzy 

zwykle mają lepszy dostęp do opieki zdrowotnej i zaawansowanej 

medycyny. „Skargi związane ze starością wynikają nie tylko  

z samego starzenia się, lecz także w dużej mierze ze stylu życia. 

Kilka pokoleń temu mieszkańcy Holandii i Ghany żyli  

w podobnych środowiskach, gdzie aktywność fizyczna była 

częścią życia codziennego, a jedzenia było mniej niż dzisiaj.  
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W krajach zachodnich nasze organizmy nie nadążyły za 

zmianami w środowisku, w wyniku czego jemy więcej, niż 

potrzebujemy, i ćwiczymy tylko wtedy, gdy jest to konieczne”, 

wspomina Bodegom.

Bodźce środowiskowe wysyłają nieprawidłowy komunikat: 

ilość ćwiczeń została drastycznie ograniczona przez 

współczesne wynalazki, takie jak samochody i pralki. 

Jednocześnie na półkach supermarketów znajdziemy mnóstwo 

wysokokalorycznych produktów. „Jesteśmy uwięzieni  

w ciałach, które wyewoluowały w taki sposób, by przyjmować 

jak najwięcej kalorii i zużywać ich jak najmniej”, mówi David, 

„a ponieważ nie możemy zmienić genów, musimy zmienić 

nawyki”.

Małe zmiany w otoczeniu, w którym żyjemy, mogą przynieść 

długofalowe korzyści w sposobie, w jaki będziemy się starzeć. 

„Jemy, aż talerz będzie pusty, zamiast do momentu odczucia 

sytości. Ludzie, którzy używają mniejszych talerzy, spożywają 

mniej kalorii, a nawet nie zdają sobie z tego sprawy”, 

dodaje Bodegom. Inne proste przykłady to: dojazd do pracy 

rowerem lub pójście na piechotę zamiast jazdy samochodem, 

organizowanie w pracy spotkań stojących zamiast siedzących  

i spisywanie listy zakupów przed pójściem do sklepu, ponieważ 

aż 60% zakupów żywieniowych jest nieplanowanych13.

Stworzenie środowiska, w którym proces starzenia 

przebiega w sposób stymulujący większą aktywność, zdrowe 

odżywianie i utrzymanie silnych więzi społecznych, wymaga 

zaadaptowania nie tylko miejsca zamieszkania, pracy i nauki, 

lecz także przestrzeni publicznych, sklepów i restauracji. Jeśli 

zdrowe wybory będą łatwiejsze i atrakcyjniejsze, zredukują 

ryzyko wystąpienia chorób związanych ze starością  

i umożliwią długie i zdrowe życie.

Studium przypadku
Wskaźnik długowieczności na obszarach miejskich (Índice 
de Desenvolvimento Urbano para Longevidade – IDL), 
Instituto de Longevidade Mongeral Aegon
Brazylijski Instituto de Longevidade Mongeral Aegon  

w porozumieniu z Getúlio Vargas Foundation (FGV) opracował 

wskaźnik długowieczności na obszarach miejskich. Wskaźnik 

ten sprawdza, jak 498 miast, małych i dużych, na całym 

obszarze Brazylii przygotowuje się do wyzwania, jakim jest 

rosnąca populacja osób powyżej 60. roku życia. Metodologia 

WDOM obejmuje 63 wskaźniki podzielone na siedem zmiennych: 

opiekę zdrowotną, dobrobyt, zakwaterowanie, finanse, kulturę  

i zaangażowanie, edukację i pracę oraz wskaźniki ogólne.

WDOM wykorzystuje publicznie dostępne dane z oficjalnych 

źródeł rządowych i innych organizacji, jak np. FGV, Program 

Rozwoju Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations 

Development Programme, UNDP), Krajowa Służba Handlowa  

i Brazylijski Instytut Planowania i Podatków.

„To coś więcej niż ranking. Chcemy, żeby WDOM było praktycznym 

narzędziem pomagającym osobom zarządzającym tworzyć polityki 

poprawiające jakość życia osób powyżej 60. roku życia. Wierzymy, 

że dziś jest to szczególnie ważne, gdy zwiększa się wskaźnik 

długowieczności w Brazylii. WDOM przedstawia, w sposób bardzo 

obiektywny, główne kwestie, którymi należy się zająć, by poprawić 

jakość życia. Należy zauważyć, że kiedy promujemy jakość życia 

dla danej grupy, korzystają na tym wszyscy; na przykład miasto 

staje się bardziej konkurencyjne i przyciąga inwestycje”, dowodzi 

Henrique Noya, dyrektor generalny Instituto de Longevidade 

Mongeral Aegon.

Na pierwszym miejscu na liście dużych miast, które uzyskały 

dobry wynik finansowy, plasuje się Santos (stan São Paulo), 

gdzie niewiele osób utrzymuje się z niskiego dochodu. Santos 

zdobyło też wysoki wynik, jeśli chodzi o kulturę i zaangażowanie, 

i jest jednym z najwyżej uplasowanych dużych miast, jeśli chodzi 

o dobrobyt. Drugie miejsce przypada Florianópolis, które także 

wyróżnia się w kwestii finansowej. „Magiczna wyspa” jest jednym 

z miast o najwyższych dochodach wśród seniorów. Trzecie miejsce 

zdobywa Porto Alegre prowadzące w tej grupie w kategorii 

zakwaterowania.

São João da Boa Vista (stan São Paulo) prowadzi w badaniu 

spośród małych miast. To jedna z gmin miejskich o najniższej 

liczbie zgonów w wyniku użycia broni palnej. Plasujące się na 

drugim miejscu Vinhedo (stan São Paulo) to jedno z miast  

o najwyższych dochodach wśród seniorów. Następne, Lins  

(stan São Paulo), wyróżnia się, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną.

„Główna idea polega na tym, by mieszkańcy mieli możliwość 

obiektywnego żądania od radnych i burmistrza poprawy 

konkretnych wskaźników, które źle wypadają w danym mieście”, 

mówi Nilton Molina, dyrektor Instituto de Longevidade Mongeral 

Aegon i przewodniczący Mongeral Aegon.

Więcej informacji o IDL i jego metodologii, jak również same 

rankingi miast, można znaleźć pod adresem (obecnie tylko  

w języku portugalskim) http://idl.institutomongeralaegon.org.

 



20 | Ankieta Przygotowania Emerytalnego Aegon 2017 

Brazylia

Stany Zjednoczone

Kanada
Holandia

Wielka Brytania

Francja Węgry

Niemcy

 

 

 

 
 

Hiszpania

Długoterminowe porady zdrowotne 
od emerytów dla młodszych pokoleń 
dotyczące przygotowań na starość

Codziennie podejmuj kroki, by 

zadbać o zdrowie  

fizyczne i psychiczne.

Ruszaj się, polub sport, zdrowy styl życia i odżywiania. 

Utrzymuj kontakty z przyjaciółmi.

Odżywiaj się zdrowo, odkładaj teraz, ile możesz, 

i zainwestuj w prywatną emeryturę.

Zacznij oszczędzać najwcześniej, jak to możliwe.  

Nie używaj wymówek, że nie możesz sobie na to pozwolić.

Odżywiaj się zdrowo, ćwicz  

i ciesz się z małych rzeczy.

Odżywiaj się zdrowo. Unikaj papierosów i używek. 

Staraj się pracować z pozytywnym nastawieniem. 

Zacznij oszczędzać najwcześniej, jak to możliwe.

Unikaj stresu i nie pozwól, by praca 
zagarnęła życie osobiste. Dodaj 
przyjemności do swoich działań.
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Australia

Indie

Japonia

Chiny

Turcja

Polska

Hungary

Germany

 

 

 

 Minimalizuj stres, regularnie znajduj możliwość 

do odpoczynku (hobby, podróże itp.).

Poświęcaj więcej czasu i pieniędzy na szeroko pojętą 

prewencję zdrowotną (już w przedszkolach, szkołach itp.).

Staraj się tworzyć środowisko wolne od stresu.  

Znajdź równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Zachowaj równowagę 

między życiem prywatnym 

a pracą.

Wykup długoterminowe ubezpieczenie na starość, może się przydać później; 

stosuj dietę wegetariańską, ćwicz regularnie, nie stresuj się.

Ćwicz regularnie, uprawiaj jogę, medytuj 

i oszczędzaj na przyszłość.

Dbaj o zdrowie od młodego wieku, 

oszczędzisz na późniejszych wydatkach 

medycznych.

Zachowaj umiar we wszystkim, co robisz; 

wiedz, kiedy przestać sobie nadmiernie 

dogadzać i naucz się mówić nie.
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Część 5
Związek między stanem zdrowia  
a przygotowaniami do emerytury

 

78% 68% 61% 63%

26% 12% 8% 12%

 
 51% 40% 32% 28%

69% 60% 50% 49%

49% 24% 13% 7%

Osoby cieszące się doskonałym lub dobrym zdrowiem mają znacznie większą zdolność zarabiania pieniędzy, odkładania ich na przyszłość  

i tworzenia długoterminowych planów niż osoby z gorszym zdrowiem. Jednak zdrowie wpływa nie tylko na finanse na emeryturze, jego obecny 

stan jest blisko związany z poczuciem przygotowania do przyszłej emerytury.

Zdrowi pracownicy podejmują więcej kroków, by się przygotować do emerytury. Wyniki ankiety obrazują ogromny wpływ stanu zdrowia na 

oszczędności i planowanie na emeryturę. W skali globalnej z ankiety wynika, że pracownicy cieszący się doskonałym lub dobrym zdrowiem 

podejmują więcej aktywnych działań pod kątem przyszłej emerytury i patrzą na nią bardziej pozytywnie niż ci, których stan zdrowia można 

określić jako przeciętny lub zły. Są też bardziej świadomi wartości swoich oszczędności.

Wykres 17. Profil emerytalny wg stanu zdrowia 

Choć podejście i zachowania związane z emeryturą poprawiają się wraz z poprawą zdrowia, należy podkreślić, że wszyscy przyszli emeryci mają 

możliwość zwiększyć stopień przygotowania emerytalnego.

Doskonały Dobry Przeciętny Zły

Bardzo/dość świadomi potrzeby finansowego 

zaplanowania emerytury (%)

Mają spisany plan emerytalny (%)

Regularnie oszczędzający – zawsze odkładają na 
emeryturę

Bardzo/dość zgadzają się, że mają bardzo dobre 
pojęcie o całkowitej wartości wszystkich swoich 
oszczędności na emeryturę (%)

Nadzwyczaj/bardzo pewni, że będą mieli wygodną 
emeryturę (%)
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W jaki sposób zdrowie i przygotowanie emerytalne są ze sobą związane?
Pogłębiając spojrzenie na zależności między majątkiem a zdrowiem, poniższy wykres pokazuje związek między odsetkiem pracowników w każdym 

państwie, którzy uważają się za idealnie zdrowych, z ich wskaźnikiem ARRI („Doskonałe zdrowie wg ARRI”), w porównaniu z ogólnym wynikiem 

indeksu ARRI danego państwa. W skali globalnej pracownicy, którzy uważają swój stan zdrowia za doskonały, osiągają wyższy wskaźnik indeksu 

ARRI niż ogólny wskaźnik dla ich państwa. W większości państwa, w których występuje większy odsetek (powyżej 20%) pracowników uważających 

swój stan zdrowia za doskonały, mają wyższy wskaźnik indeksu ARRI: Australia, Brazylia, Kanada, Indie i Stany Zjednoczone.

Wykres 18. Silny związek między doskonałym stanem zdrowia a przygotowaniem emerytalnym
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11%
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24%

8,0

% Doskonale zdrowych Indeks ARRI u osób cieszących się 

doskonałym zdrowiem

Ogólny indeks ARRI

Choć wskaźniki indeksu ARRI osób cieszących się doskonałym 

zdrowiem są wyższe niż ogólna średnia dla danego kraju, Indie 

są jedynym z 15 państw uczestniczących w ankiecie, w którym 

indeks ARRI osób deklarujących doskonałe zdrowie przekracza 

8,0, czyli próg „wysokiego przygotowania emerytalnego”.  

W większości państw wynik indeksu ARRI dla doskonałego 

stanu zdrowia mieści się z zakresie w zakresie między 6,0 a 7,9 

uznawanym za „średnie” przygotowanie emerytalne.

Te wyniki sugerują, że prozdrowotne działania podejmowane dziś 

w połączeniu z przygotowaniami do emerytury mogą zwiększyć 

przygotowanie emerytalne poszczególnych osób, jak również ich 

państw.

Zdrowy styl życia i przygotowanie emerytalne idą  
ręka w rękę
Pracownicy podejmujący prozdrowotne działania są zwykle 

lepiej przygotowani do emerytury w porównaniu z tymi, którzy 

tego nie robią. Osoby, które podejmują którekolwiek  

z wymienionych działań (np. zdrowo się odżywiają lub 

regularnie ćwiczą), osiągają wyższe wartości indeksu ARRI  

niż osoby, które tego nie robią.

Pracownicy, którzy podejmują wiele działań prozdrowotnych, 

mają wyższy wskaźnik przygotowania do emerytury. Dla 

przykładu osoby niewykonujące żadnego z wymienionych 

działań prozdrowotnych mają niski indeks ARRI rzędu 4,59. 

Z drugiej strony spektrum plasują się ci, którzy podejmują 

wszystkie pięć prozdrowotnych działań i uzyskują średnio 

indeks ARRI rzędu 7,44, czyli odrobinę poniżej 8, uznawanego 

za wysoki stopień przygotowania emerytalnego.
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Wykres 19. Poziom przygotowania do emerytury rośnie, jeśli dana osoba koncentruje się na działaniach prozdrowotnych
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6,39 5,31

 

5,834,59 5,37 6,31 6,70 7,44

Odżywiam się zdrowo (np. jem pięć 
porcji owoców i warzyw dziennie)

Podejmując decyzje związane  
ze stylem życia, myślę o moim 
zdrowiu w przyszłości,  
na przykład staram się unikać 
stresujących sytuacji

Codziennie praktykuję tzw. 
mindfulness (np. medytacja  
i ćwiczenia relaksacyjne)

Regularnie ćwiczę

Unikam szkodliwych zachowań  
(np. nadużywania alkoholu  
czy palenia papierosów)

Wynik ARRI osób, które to robią Wynik ARRI osób, które tego nie robią

Im więcej prozdrowotnych działań podejmuje dana osoba, tym wyższy jest jej indeks ARRI

Liczba podejmowanych  
działań prozdrowotnych

Indeks ARRI

0 z 5           1 z 5      2 z 5               3 z 5         4 z 5    5 z 5

To, czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy między podejmowaniem działań a przygotowaniem do emerytury, wymaga dalszych badań. 

Ostateczne przesłanie jest jednak takie, że podejmowanie starań, by zachować zdrowie i zabezpieczyć się finansowo, może zwiększać 

prawdopodobieństwo przygotowania do emerytury. Oczywiście wraz z rosnącą świadomością takiej możliwości wyzwaniem staje się 

przełożenie tej świadomości na działania w zakresie prozdrowotnym, planowania emerytalnego i ostatecznie osiągnięcia gotowości do 

emerytury.

Trzeba jeszcze rozważyć inne kwestie. Zabezpieczenie finansowe i zdrowe starzenie się są ze sobą blisko powiązane na każdym etapie 

życia. Z powodów zdrowotnych osoby gorzej wykształcone mogą mieć bardziej ograniczone możliwości znalezienia pracy i zrobienia 

kariery. Ankieta wykazała, że osoby, których zdrowie jest przeciętne, znacznie rzadziej idą na studia. 44% zdobywa dyplom licencjata 

lub wyżej, podczas gdy wśród osób cieszących się doskonałym zdrowiem jest to 68%. Aż 56% respondentów, którzy swój stan zdrowia 

określili jako zły, pracuje na pełny etat – wśród osób z doskonałym zdrowiem jest to 76%.

Ankieta pokazuje też, że osoby, których stan zdrowia jest zły, zarabiają tylko 15 000 USD rocznie (mediana), gdy osoby cieszące się 

doskonałym zdrowiem zarabiają 29 000 USD rocznie (mediana).

Jednocześnie dobra sytuacja majątkowa przynosi korzyści materialne i behawioralne, które ułatwiają zachowanie sprawności.  

W rzeczywistości 60% osób mających duże dochody w gospodarstwie domowym ćwiczy regularnie, a 64% zdrowo się odżywia, co można 

porównać z 39% i 48% odpowiednio dla osób z gospodarstw domowych o niskich dochodach.
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Część 6
Udana emerytura – dobre zdrowie 
i zabezpieczenie finansowe

Na całym świecie zmieniają się oczekiwania związane z emeryturą. 

Przy rosnącej długości życia i możliwości zachowania zdrowia  

w podeszłym wieku dzisiejsi pracownicy przewidują, że będą 

pracować dłużej i później przejdą na pełną emeryturę. Emerytura 

jest dla nich rodzajem zmiany, która obiecuje możliwość dalszej 

pracy, ale w nieco spokojniejszym tempie, z większą ilością czasu na 

cieszenie się życiem. Powodzenie jednak w dużym stopniu zależy od 

możliwości zdrowotnych i finansowych.

Emerytura postrzegana jako stopniowa zmiana
Wśród dzisiejszych pracowników tylko jedna osoba na trzy 

uważa emeryturę za moment, w którym od razu całkowicie 

przestanie pracować. Większość pracowników (57%) 

przewiduje, że na emeryturze nadal będzie wykonywać jakiś 

rodzaj pracy, w tym 31% planuje pracować przez jakiś czas na 

część etatu, zanim zupełnie przestanie pracować, 16% zmieni 

sposób pracy (np. na pół etatu, inny zakres obowiązków), ale 

będzie pracować przez całą emeryturę, a 10% jest zdania,  

że osiągnięcie wieku emerytalnego nie wpłynie w ogóle na ich 

sposób pracy.

Wykres 20. Jak pracownicy wyobrażają sobie emeryturę

43%

10%

9%

31%

33%

1%

16%

Od razu przestanę pracować i przejdę na pełną emeryturę

Zmienię sposób pracy (np. będę pracować na pół etatu lub na tymczasowym kontrakcie), 
ale tylko przez jakiś czas, w końcu zupełnie rzucę płatną pracę

Zmienię sposób pracy (np. zacznę pracować na pół etatu lub na tymczasowym kontrakcie)  
i będę kontynuować płatną pracę w jakimś zakresie przez całą emeryturę

Będę pracować jak do tej pory 

Osiągnięcie wieku emerytalnego nie zmieni mojego sposobu pracy

Nie wiem

Ogółem: kontynuowanie pracy / 
zmiana sposobu pracy – 57%
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W 15 państwach uczestniczących w ankiecie, z wyjątkiem pracowników z Hiszpanii i Francji, osoby planujące etap dalszej pracy  

i/lub stopniowego przejścia na emeryturę są znacznie liczniejsze od tych, które planują od razu przestać pracować.

Praca na emeryturze z powodów finansowych i związanych z zachowaniem zdrowia na starość
Pracownicy, którzy przewidują, że w jakimś zakresie będą nadal pracować na emeryturze, podają różne powody swojej decyzji, od troski  

o zdrowie po kwestie finansowe. W skali globalnej ponad połowa (56%) pragnie zachować aktywność/czujność umysłu,  

a 38% lubi swoją pracę. Ogółem 73% wyraziło obawy dotyczące dochodów i oszczędności.

Wykres 21.  Chęć pozostania aktywnym i lubienie swojej pracy to najważniejsze powody, dla których pracownicy decydują się nadal  

w jakimś zakresie pracować na emeryturze15
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Reasons for Working Longer

67

Chcę zachować aktywność/czujność umysłu

Lubię swoją pracę/karierę

Obawiam się, że świadczenia społeczne będą niższe, niż oczekuję

Ogólne obawy dotyczące dochodów na emeryturze i tego,  
czy moje oszczędności wystarczą

Obawiam się, że dochody z mojego planu emerytalnego będą niższe, niż oczekuję

Nie odkładałem regularnie wystarczającej ilości pieniędzy

Przewiduję, że zatrudnienie będzie moim głównym źródłem dochodu  
na etapie przejściowym do pełnej emerytury

Moja emerytura jest niższa, niż tego oczekiwałem, z powodu ostatniego kryzysu

Planuję przerwę w karierze/wypoczynek

Inne powody

Nie wiem

OGółEM: Obawy związane z dochodem i oszczędnościami

Spośród wszystkich biorących udział w ankiecie, mieszkańcy 

Brazylii (68%) najczęściej przewidują dalszą pracę na 

emeryturze, by utrzymać aktywność fizyczną/umysłową, 

a z kolei Japończycy (84%) najczęściej robią to z przyczyn 

związanych z dochodem i oszczędnościami.

Pracownicy planują pracować również po przekroczeniu 
tradycyjnego wieku emerytalnego
Obecnie wielu pracowników przewiduje przejście na pełną 

emeryturę jeszcze jakiś czas po osiągnięciu wieku emerytalnego. 

W skali światowej pracownicy oczekują, że przejdą na emeryturę 

średnio w wieku 65 lat ( z uwzględnieniem pewnych różnic 

między poszczególnymi przebadanymi krajami), często 

pokrywającym się z wiekiem emerytalnym w tych krajach. 

Przykładowo w Holandii, czyli w kraju, w którym wiek emerytalny 

został niedawno podniesiony do 67 lat, mediana oczekiwanego 

wieku przejścia na emeryturę wynosi obecnie 67 i jest najwyższą 

wartością występującą w ankiecie. Z kolei w Chinach, kraju, gdzie 

wiek emerytalny jest najniższy (60 lat dla mężczyzn i 55 dla 

kobiet urzędników państwowych i 50 dla pozostałych pracujących 

kobiet), respondenci przewidują, że przejdą na emeryturę w wieku 

56 lat (mediana). Co więcej, respondenci zazwyczaj przewidują, że 

będą żyć na emeryturze 20 lat (mediana).

Holandia ma najwyższy  
wiek oczekiwanego przejścia 
na emeryturę (mediana):  
67 lat
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Wykres 22. Oczekiwany wiek przejścia na emeryturę (w latach)
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Jednak samo przyjrzenie się medianie oczekiwanego wieku przejścia na emeryturę nie mówi wszystkiego. Godne odnotowania 17% 

respondentów planuje pracować do 70. roku życia lub dłużej, a 1% planuje „nigdy” nie przejść na emeryturę. Wyniki te bardzo różnią się 

w zależności od państwa. W Japonii 34% respondentów planuje pracować do 70. roku życia lub dłużej, a 1% planuje nigdy nie przejść na 

emeryturę. W Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i w Australii 29% planuje pracować do 70. roku życia lub dłużej, a między 2% a 3% 

nie planuje w ogóle przechodzić na emeryturę. Zupełnie inaczej jest w Chinach, gdzie tylko 2% pracowników planuje pracować do 70. roku 

życia lub dłużej, a nikt nie zaznaczył, że nigdy nie planuje przechodzić na emeryturę.

Wykres 23. Oczekiwane przejście na emeryturę w wieku 70 lat lub później albo nigdy

Nigdy

Powyżej 70. r.ż.
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Aspiracje i oczekiwania dotyczące dłuższej pracy i pełnej emerytury mogą przynieść możliwości zdobycia dochodu przy jednoczesnym 

pozostaniu aktywnym i zaangażowanym. Wymaga to jednak, by pracownicy zachowali wystarczająco dobry stan zdrowia, by móc dalej 

pracować.

Różnice w oczekiwaniach emerytalnych w zależności od stanu zdrowia
Rozsądne wydaje się założenie, że osoby, które uważają swój stan zdrowia za dobry lub doskonały, częściej przewidują, że będą pracować 

dłużej, a na pełną emeryturę przejdą w późniejszym wieku – ponieważ zdrowie daje im taką możliwość. Ankieta jednak wykazała 

paradoksalne rezultaty.

Na całym świecie pracownicy, którzy uważają swój stan zdrowia za dobry, przeciętny lub zły, przewidują, że przejdą na emeryturę  

w wieku 65 lat (mediana). Osoby cieszące się doskonałym zdrowiem przewidują, że przejdą na emeryturę w wieku 63 lat (mediana). 

Co więcej, pracownicy, których stan zdrowia jest zły, częściej planują pracę do 70. roku życia lub dłużej, lub że w ogóle nie przejdą na 

emeryturę, w porównaniu z osobami cieszącymi się doskonałym zdrowiem. W Japonii, kraju, w którym największy odsetek pracowników 

planuje pracować do siedemdziesiątki lub dłużej, osoby o złym (33%), przeciętnym (38%) lub dobrym (35%) stanie zdrowia planują 

pracować do 70. roku życia lub że w ogóle nie przejdą na emeryturę. To samo stwierdziło tylko 28% osób cieszących się doskonałym 

zdrowiem.

Wykres 24. Stan zdrowia i przewidywane przejście na emeryturę w wieku 70 lat, lub później albo nigdy
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Przy ustalaniu preferencji dotyczących długości pracy i terminu przejścia na pełną emeryturę pracownicy powinni zastanowić się nad swoim 

zdrowiem z dwóch perspektyw: jak długo spodziewają się, że będą żyć na emeryturze i w jaki sposób stan zdrowia może wpłynąć na ich 

zdolność do pracy do momentu przejścia na emeryturę i później.

Ankieta wykazała, że pracownicy cieszący się doskonałym lub dobrym zdrowiem przewidują, że będą żyć na emeryturze 20 lat (mediana), 

czyli dwa razy dłużej niż pracownicy ze złym zdrowiem (średnio 10 lat) i pięć lat dłużej niż osoby o przeciętnym stanie zdrowia. Wraz 

z przeniesieniem odpowiedzialności za fundusze na emeryturę na samego pracownika ważne jest, by osoby cieszące się dobrym lub 

doskonałym zdrowiem rozważyły wpływ długowieczności na finanse podczas planowania emerytury.

Wielu pracowników może też przeceniać swoją zdolność do dalszej pracy, bez względu na obecny stan zdrowia. Osoby, których zdrowie już 

teraz jest przeciętne lub złe, mogą być zmuszone przejść na emeryturę z powodu choroby lub niepełnosprawności.

Otrzeźwiająca rzeczywistość: konieczność przejścia na emeryturę
Otrzeźwiającym faktem dla wszystkich pracowników, bez względu na stan zdrowia, jest to, że 39% osób, które przeszły na pełną 

emeryturę, twierdzi, że zrobiło to wcześniej, niż planowało. Najczęściej podawanymi przyczynami były zły stan zdrowia lub utrata pracy.  

W Stanach Zjednoczonych 61% emerytów przeszło na emeryturę wcześniej niż planowało. To najwięcej spośród wszystkich 

ankietowanych.

Zły stan zdrowia

Bezrobocie/utrata pracy

Zobowiązania rodzinne

Odłożyłem wystarczająco dużo, żeby przejść na emeryturę

Nieoczekiwany przypływ gotówki

Nie wiem

Inne powody
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Wykres 25. Rzeczywisty moment przejścia na emeryturę
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W skali globalnej respondenci, którzy przeszli na emeryturę wcześniej, niż planowali, jako najczęstszy powód wskazywali ich własny zły 

stan zdrowia (29%), a później bezrobocie/utratę pracy (25%).

Wykres 26: Ważne powody, dla których pracownicy przeszli na emeryturę wcześniej, niż planowali
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Bez względu na to, co pracownicy sądzą o swoim stanie zdrowia, wyniki ankiety są ostrzeżeniem przed ryzykiem, jakim jest konieczność 

przejścia na emeryturę wcześniej, niż się planowało.

Koniecznością jest przyjęcie postawy proaktywnej w kwestii podnoszenia swoich kompetencji zawodowych, dowiadywania się, czy 

pracodawca oferuje możliwość stopniowego przechodzenia na emeryturę oraz, co najważniejsze, posiadania dobrego planu emerytalnego 

i planu awaryjnego, gdyby nastała sytuacja, że będziemy zmuszeni przejść na emeryturę wcześniej, niż planowaliśmy.
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Studium przypadku
Monitorowanie majątku i zdrowia: najlepsze wykorzystanie 
cyfrowej rewolucji
Przy rosnącej oczekiwanej długości życia przewiduje się, że 

wiele osób przeżyje na emeryturze ponad 20 lat. Kluczowe jest 

zachowanie sprawności finansowej i fizycznej, jeśli ktoś chce 

móc spełniać swoje aspiracje na tym coraz dłuższym etapie 

życia. Podczas gdy 58% pracowników ma zaplanowaną jakąś 

finansową strategię emerytalną, jedynie 14% ma ją spisaną.  

Co więcej, wyniki ankiety pokazują, że zaledwie 42% 

respondentów twierdzi, że poważnie podchodzi do swojego 

stanu zdrowia, regularnie się bada i przeprowadza samobadania. 

Ewidentnie należy monitorować zarówno swój stan zdrowia, jak 

i stan majątkowy, jeżeli pragniemy zmaksymalizować szanse na 

dostatnią i satysfakcjonującą emeryturę.

Dobra wiadomość jest taka, że postęp technologiczny  

w ostatnich latach umożliwił i rozpowszechnił monitorowanie 

stanu własnych finansów. Na przykład można teraz w większym 

stopniu śledzić stan inwestycji, używając różnych narzędzi online 

i kalkulatorów. W erze cyfrowej dostęp do informacji, które 

pozwalają ocenić, czy oszczędności i inwestycje radzą sobie tak 

dobrze, jak tego oczekiwaliśmy, nigdy nie był łatwiejszy.

Tak samo można monitorować swój stan zdrowia za pomocą 

smartfonów oraz aplikacji poświęconych zdrowiu i trybowi 

życia. Istnieje wiele urządzeń służących do monitorowania 

stanu zdrowia, które można nosić na sobie – od opasek na 

nadgarstek po zegarki i opaski do zapięcia na wysokości mostka 

– jednocześnie cały czas są opracowywane nowe modele 

umożliwiające umieszczenie takiego urządzenia w uchu (np.  

w postaci zintegrowanej ze słuchawkami) czy nawet połknięcie go.

Jedna nieco gorsza wiadomość jest taka, że ludzie nadal nie 

nadążają za rozwojem technologii. Zaledwie 19% respondentów 

korzysta ze stron internetowych do osobistego zarządzania 

finansami i z narzędzi do planowania emerytury dostępnych 

online, a tylko 16% odwiedza witryny dostawców usług 

finansowych, by znaleźć tam porady w kwestiach emerytalnych. 

Jeśli chodzi o zdrowie, sprawy nie wyglądają wcale lepiej. 

Przytłaczające 62% respondentów twierdzi, że nigdy nie 

korzystało z żadnego urządzenia lub smarftona, by monitorować 

swój stan zdrowia. Na szczęście 40% z nich powiedziało, że 

chętnie zacznie to robić.

Ale czy takie rozwiązania technologiczne są cudownym 

środkiem, który ulepszy sposób, w jaki ludzie dbają o zdrowie,  

a nie tylko przejściową modą? Pojawia się pytanie, jak 

bardzo taka technologia przekłada się na długotrwałą 

zmianę zachowania. Wyniki pewnego badania pilotażowego 

przeprowadzonego w 2016 r. pokazały, że około połowa 

pracowników, którzy zaczęli używać wspomnianych urządzeń, 

przestała to robić po 12 miesiącach16. Trochę jak z zapisaniem 

się na siłownię w styczniu: zaczyna się z dobrymi intencjami, ale 

w końcu i tak wraca do dawnych nawyków.

Wyniki Ankiety Przygotowania Emerytalnego Aegon 2017 pokazują, 

że jedna na osiem osób (12%), które korzystały z takich urządzeń, 

uważa siebie za „byłego użytkownika”, liczby te są wyższe u osób 

między 18. a 24. rokiem życia, gdzie jest to jedna na pięć osób (21%).

Tylko 5% respondentów powiedziało, że codziennie korzysta 

z urządzeń, które można nosić na sobie. Jednym z możliwych 

motywów używania takich technologii jest to, że osoby, które 

używają ich codziennie, częściej na pierwszym miejscu stawiają 

zdrowie, regularnie ćwiczą i zdrowo się odżywiają. Na wstępie cieszą 

się też lepszym zdrowiem. Technologie takie wydają się samorzutne 

– to osoby aktywnie zainteresowane lub przejmujące się swoim 

zdrowiem najczęściej je wybierają.

Czy używanie technologii cyfrowych w miejscu pracy może być 
kluczowe dla zwiększania przygotowania emerytalnego?
Miejsce pracy wydaje się naturalnym punktem wyjścia przy próbach 

zainicjowania starań w kierunku monitorowania majątku i zdrowia,  

a jednocześnie upowszechnienia zabezpieczenia emerytalnego.

Możliwe jednak, że pracodawcy nie robią wystarczająco wiele, 

by promować wykorzystanie narzędzi cyfrowych u pracowników: 

zaledwie 12% respondentów zaoferowano możliwość śledzenia 

oszczędności emerytalnych i zarządzania nimi, a tylko 10% 

zaproponowano narzędzia kształtowania emerytury. Zachęcając 

pracowników do korzystania z takich narzędzi, pracodawcy 

mogą znacząco przyczynić się do zwiększenia przygotowania 

emerytalnego.

O ile dla majątku i planowania emerytury działania potrzebne, 

by polepszyć perspektywy finansowe i emerytalne, są względnie 

proste, w przypadku zdrowia i monitorowania go istnieją istotne 

przeszkody dla wykorzystania technologii cyfrowych na szerszą 

skalę w miejscu pracy. W skali globalnej zaledwie 17% pracowników 

stwierdziło, że poparłoby pracodawcę w kwestii udostępnienia 

takich technologii (np. aplikacji, która pomogłaby ustalić cele 

zdrowotne, mierzyć postęp i zbierać informacje).

„Dobra wiadomość jest taka,  

że postęp technologiczny  

w ostatnich latach umożliwił  

i rozpowszechnił monitorowanie 

stanu własnych finansów”.
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Część 7
Ważna rola pracodawców

Pracodawcy odgrywają kluczową rolę w tworzeniu środowiska 

pracy, które zachęca do odkładania większych sum, dokonywania 

zdrowszych wyborów życiowych, jak również zwiększa świadomość 

co do bliskich związków między nimi. Miejsce pracy to naturalny 

punkt wyjścia do dyskusji o zależnościach między majątkiem, 

zdrowiem a długotrwałym dobrobytem.

Świadczenia oferowane w miejscu pracy
Pracodawcy mogą odgrywać ważną rolę, ucząc pracowników, 

jak istotne jest, by odkładać pieniądze na emeryturę. Dodatkowo 

mogą oferować różne świadczenia finansowe, które zagwarantują 

podstawowe zabezpieczenie pracownikom i ich rodzinom, jak 

również zachęcą pracowników do samodzielnego zatroszczenia się 

o bezpieczeństwo finansowe i emerytalne. W niektórych państwach 

pracodawcy często proponują plany emerytalne, które umożliwiają 

pracownikom odkładanie pieniędzy na emeryturę poprzez obniżenie 

pensji i często odpowiadają niektórym z wyżej wspomnianych 

składek. Pracodawcy mogą też oferować ubezpieczenia zdrowotne 

na życie i na wypadek niepełnosprawności.

Dostęp do planów emerytalnych oferowanych w miejscu pracy 

nie jest jeszcze powszechny. W skali globalnej jedynie 41% 

pracowników zaproponowano udział w planie z wkładem 

pracodawcy, a 26% bez takiego wkładu.

Potrzeba dalszych działań, by zachęcić pracodawców do 

wprowadzenia zakładowych planów emerytalnych, a pracowników 

do korzystania z takich planów i innych świadczeń finansowych  

w miejscu pracy. Wykres 6 pokazuje, że o ile powody związane  

z etapem życia (47%), jak osiągnięcie pewnego wieku czy założenie 

rodziny, były najczęstszymi powodami rozpoczęcia odkładania 

pieniędzy na emeryturę, to powody związane z zatrudnieniem 

(41%) również miały duże znaczenie.

Połączenie różnych rodzajów zachęt oferowanych w miejscu pracy 

pozwala zaangażować pracowników i wyrobić nawyk oszczędzania, 

ma to więc kluczowe znaczenie dla wspomagania pracowników  

w osiąganiu ich emerytalnych aspiracji.

Na przykład pracodawca może mieć sposobność, by dać 

pracownikom okazję do zwiększenia oszczędności emerytalnych  

w okresie zbliżonym do ich urodzin, gdy osiągną pewien wiek.

Zachęty, narzędzia do planowania i środki pomagające 
pracownikom oszczędzać pieniądze i przygotować się do 
emerytury
Automatyczna rejestracja do programu emerytalnego to bardzo 

skuteczna zachęta, którą pracodawca może wykorzystać, by 

jego pracownicy systematycznie odkładali pieniądze. Wśród 

pracowników taka możliwość zyskała szerokie poparcie: 

w skali globalnej 66% pracowników uznaje perspektywę 

automatycznego zapisania do planu emerytalnego pracodawcy 

ze składką w wysokości 6% rocznych zarobków za dość/bardzo 

atrakcyjną. Pracownicy ze słabszym zdrowiem należą do 

grupy będącej w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o przygotowania 

emerytalne, a mimo to ponad połowa z nich (55%) uważa 

możliwość automatycznego odkładania 6% rocznych zarobków 

za atrakcyjną. Poparcie to spada do 51%, kiedy składka wzrasta 

do 8%.

Pracodawca może też pomagać pracownikom przygotować się 

do emerytury przez cały okres pracy zawodowej, dostarczając 

im właściwe narzędzia i środki. Cyfrowy dostęp i możliwość 

zarządzania oszczędnościami emerytalnymi okazały się bardzo 

lub wyjątkowo przydatne dla niemal trzech czwartych (72%) 

osób, które miały taką okazję; jednak tylko 12% pracowników 

potwierdziło, że pracodawca zapewnił im takie narzędzia17. Inne 

sposoby, jak osobiste spotkania z doradcą ds. emerytalnych lub 

zawodowych i coroczne prognozy dochodów na emeryturze 

również okazały się przydatne.
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Wykres 27. Usługi mające pomóc pracownikom przygotować się do emerytury

 

67%

68%

61%

19%

14%

13%

13%
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12%

10%

7%

6%

63%

72%

69%

67%

64%

62%

16%

2%

37%

 

 

 

Doroczne oświadczenia dotyczące planu emerytalnego

Doroczna prognoza dochodów z planu emerytalnego

Materiały edukacyjne

Administracyjna strona internetowa pracodawcy/planu emerytalnego 

Osobiste spotkanie z doradcą ds. emerytalnych lub zawodowych

Cyfrowy wgląd w oszczędności emerytalne i możliwość zarządzania nimi

Internetowe narzędzia kształtowania emerytury

Internetowe spotkania/seminaria dotyczące emerytury/oszczędności emerytalnych

Blogi i/lub grupy online sponsorowane przez firmę

Nie wiem

Inne

Żadne z powyższych

Bardzo/wyjątkowo pomocne                 Oferowane

Wielu pracowników wykazuje zainteresowanie zakładowymi programami dbania o zdrowie
Podobnie: pracodawca ma do odegrania pewną rolę w zachęcaniu do prowadzenia zdrowego trybu życia, jak również w tworzeniu 

środowiska, które sprzyja regularnemu oszczędzaniu. Zwiększanie świadomości korzyści płynących ze zdrowego trybu życia i zapewnianie 

sprzyjających mu warunków może się okazać tym rodzajem zachęty, jakiego pracownicy potrzebują.

Pracodawcy szczególnie mogą wspomagać pracowników w dokonywaniu prozdrowotnych wyborów w miejscu pracy. W ankiecie 

zapytano pracowników, jakimi zakładowymi programami dbania o zdrowie byliby zainteresowani, gdyby zaproponował je im pracodawca. 

Nawet niewielkie gesty poczynione przez pracodawcę, jak zapewnienie zdrowych posiłków i przekąsek w biurze, spotykają się z aprobatą 

42% pracowników. Podobnie atrakcyjne okazały się programy fitness w miejscu pracy lub zniżki do pobliskich siłowni (42%).

Ofertę wellness można też wzbogacić, by dać jeszcze więcej możliwości polepszenia trybu życia. Spośród ankietowanych pracowników 

36% byłoby zainteresowanych prewencyjnymi badaniami i szczepieniami, podobny odsetek (35%) ma takie same odczucia, jeśli chodzi  

o dostęp do ergonomicznych stanowisk pracy.

„...pracodawcy mogą pomóc 
pracownikom dokonywać 
prozdrowotnych wyborów 
w miejscu pracy”.

Programy fitness – w miejscu pracy lub zniżki do pobliskich siłowni

Zdrowe posiłki lub przekąski do wyboru w biurze

Zachęty finansowe do dbania o zdrowie i sprawność

Prewencyjne badania i szczepienia

Ergonomiczne miejsca pracy (np. biurka do pracy na stojąco, regulowane sprzęty)

Ocena ryzyka zdrowotnego

Przychodnia w miejscu pracy, umożliwiająca regularne wizyty

Wydarzenia sponsorowane przez firmę (np. spacery, biegi, wyścigi rowerowe)

Narzędzia do monitorowania celów zdrowotnych/biometryki 
(np. BMI/utraty wagi, poziomu cholesterolu, ciśnienia krwi)

Trener wellness oferujący porady i zachęty, by pomóc osiągnąć cele zdrowotne

Programy, porady lub terapie pomagające poradzić sobie  
z problemami ze zdrowiem psychicznym

Edukacja w zakresie zdrowia  
(np. newslettery, komunikaty e-mail, wykłady w czasie lunchu)

Programy wspomagające rzucanie palenia

Konkursy i inne okazje do wygrania nagród za działania związane ze zdrowiem

Aplikacja, która pomaga ustanawiać cele wellness, 
mierzyć postępy i zdobywać informacje

Programy pomocy dla osób nadużywających alkoholu lub innych substancji

Nie wiem

Żaden
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Wykres 28. Pracownicy wykazują zainteresowanie zakładowymi programami wellness
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Programy fitness – w miejscu pracy lub zniżki do pobliskich siłowni

Zdrowe posiłki lub przekąski do wyboru w biurze

Zachęty finansowe do dbania o zdrowie i sprawność

Prewencyjne badania i szczepienia

Ergonomiczne miejsca pracy (np. biurka do pracy na stojąco, regulowane sprzęty)

Ocena ryzyka zdrowotnego

Przychodnia w miejscu pracy, umożliwiająca regularne wizyty

Wydarzenia sponsorowane przez firmę (np. spacery, biegi, wyścigi rowerowe)

Narzędzia do monitorowania celów zdrowotnych/biometryki 
(np. BMI/utraty wagi, poziomu cholesterolu, ciśnienia krwi)

Trener wellness oferujący porady i zachęty, by pomóc osiągnąć cele zdrowotne

Programy, porady lub terapie pomagające poradzić sobie  
z problemami ze zdrowiem psychicznym

Edukacja w zakresie zdrowia  
(np. newslettery, komunikaty e-mail, wykłady w czasie lunchu)

Programy wspomagające rzucanie palenia

Konkursy i inne okazje do wygrania nagród za działania związane ze zdrowiem

Aplikacja, która pomaga ustanawiać cele wellness, 
mierzyć postępy i zdobywać informacje

Programy pomocy dla osób nadużywających alkoholu lub innych substancji

Nie wiem

Żaden

Pracownicy wskazali w odpowiedziach, że cenią sobie takie 

rodzaje świadczeń. Niemal wszyscy (91%) twierdzą, że byliby 

zainteresowani udziałem w co najmniej jednym programie 

zdrowotnym, gdyby pracodawca taki oferował. Pracownicy  

w Indiach, Brazylii i Turcji generalnie są bardziej otwarci na 

zakładowe programy zdrowotne i programy wellness, a ci  

z Holandii i Japonii mniej.

Działania podejmowane dzisiaj, by poprawić swój stan zdrowia, 

prawdopodobnie będą miały wpływ na długoterminowe 

zabezpieczenie finansowe na emeryturze. Ci, którzy zachowują 

dobre zdrowie i są aktywni, mają nie tylko szanse pracować 

dłużej i zrealizować swoje aspiracje emerytalne, ale też ponosić 

mniejsze wydatki związane z opieką zdrowotną na emeryturze. 

Pracodawcy mogą również odnieść bezpośrednie korzyści, dzięki 

zmniejszeniu liczby dni spędzonych przez pracowników na 

zwolnieniach chorobowych i korzyści niebezpośrednie, jak większe 

zaangażowanie i produktywność pracowników.

„Działania podejmowane dzisiaj, 
by poprawić swój stan zdrowia, 
prawdopodobnie będą miały wpływ 
na długoterminowe zabezpieczenie 
finansowe na emeryturze”.

91%
pracowników twierdzi, że byłoby 
zainteresowane udziałem  
w co najmniej jednym programie 
zdrowotnym, gdyby pracodawca 
taki oferował
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 Studium przypadku
Działający program wellness w miejscu pracy, Centrum Badań Emerytalnych Transamerica

Wielu pracodawców wprowadza programy dbania o zdrowie 
w miejscu pracy, których zadaniem jest pomoc pracownikom 
w zachowaniu zdrowia i produktywności przy jednoczesnym 
ograniczeniu kosztów na opiekę zdrowotną związanych  
z chorobami przewlekłymi, którym można zapobiec, a także 
obniżanie kosztów opieki zdrowotnej na inne sposoby.  
Aby poznać najlepsze praktyki kierujące najskuteczniejszymi 
programami wellness w miejscu pracy, organizacja non-profit 
Centrum Badań Emerytalnych Transamerica wraz z Instytutem 
Badań nad Zdrowiem i Produktywnością (Institute for Health 
and Productivity Stucies, JHPS) w John Hopkins Bloomberg 
School of Public Health opublikowały raport Od dowodów do 
praktyki: skuteczny program wellness w miejscu pracy. Raport 
przedstawia serię kroków (określonych na podstawie dowodów), 
których zadaniem jest pomoc pracodawcom w stworzeniu  
i wprowadzeniu nowego programu wellness w miejscu pracy 
lub ocenienie już istniejącego programu. Poniżej przedstawiamy 
dziesięć kluczowych kroków do stworzenia skutecznego programu.

Plan i analiza
•     Przeprowadzenie ankiety wśród pracowników, aby ocenić 

ich odczucia odnośnie do wsparcia ze strony przełożonych. 
Pracownicy, którzy czują, że przełożeni ich wspierają, chętniej 
uczestniczą w programie.

•      Stworzenie rady pracowników i menedżerów, którzy będą 
doradzać, konsultować i podejmować decyzje związane  
z programem wellness, ułatwiać prowadzenie dyskusji między 
grupami i reprezentować potrzeby i interesy pracowników,  
by program jak najlepiej odpowiadał ich potrzebom.

Wprowadzenie programu
•     Poinformowanie o trosce firmy o zdrowie wszystkich pracowników 

poprzez wyznaczenie celów i określenie działań.
•     Dawanie przykładu, zachęcanie kierownictwa do udziału. 

Pracownicy chętniej biorą udział w działaniach na rzecz wellness, 
jeśli to samo robią przełożeni.

•     Edukacja pracowników w zakresie znaczenia troski o zdrowie 
za pośrednictwem e-maili, newsletterów, oznakowania i innych 
środków. Skoncentrowanie komunikatów na znaczeniu zdrowia  
i prozdrowotnych zachowań.
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•     Przeznaczenie odpowiednich środków gwarantujących 
skuteczność programu, w tym funduszy, personelu, 
przestrzeni i czasu.

•    Aktualizacja celów biznesowych, by uwzględniały 
zaangażowanie w ochronę zdrowia pracowników i pokazały 
związki między zdrowiem pracowników a celami biznesowymi.

•    Odpowiedzialność kierownictwa za powodzenie programu, 
w tym zapewnienie czasu bezpośrednim podwładnym na 
podjęcie prozdrowotnych działań.

Ocena skuteczności
•    Przeprowadzenie wśród pracowników ankiety dotyczącej 

programu, obejmującej też zagadnienia do poprawy. 
Zapytanie, czy ich zdaniem środowisko pracy uległo poprawie 
od momentu wprowadzenia programu.

Dzięki tym zaleceniom, mającym u podstaw dowody naukowe, 
pracodawca może się wykazać zaangażowaniem i wsparciem  
w sprawach ochrony zdrowia pracowników, co pomoże stworzyć  
i podtrzymać program ochrony zdrowia w miejscu pracy, wzmocni 
morale i więzi między firmą a współpracownikami.

Przykład
Program dbania o zdrowie jest ważną częścią kultury 

organizacji w firmie Honest Tea, będącej przedmiotem jednego 

ze studiów przypadków w badaniu CBET. Firma Honest Tea 

pomaga pracownikom w aktywności i dbaniu o zdrowie 

dzięki licznym indywidualnym i zorganizowanym inicjatywom 

ocenianym w badaniu jako skuteczne. Przykłady obejmują: 

umiejscowienie siedziby niedaleko szlaku rowerowego  

i spacerowego; zatrudnienie trenera wellness na pełny etat; 

ustanowienie pracowniczej „komisji kultury”, która pomaga 

organizować wydarzenia rozrywkowe, konkursy sportowe, 

spacery i happy hours; oferowanie warsztatów dbania  

o zdrowie i treningów sprawnościowych w miejscu pracy. 

Kierownictwo Honest Tea uważa zdrowie pracowników za 

integralny element misji spółki, nie po prostu za dodatkowe 

korzyści dla pracowników, a wyniki programu odzwierciedlają 

to poświęcenie.

„Dawaj przykład. Zachęcaj 
kierownictwo do udziału. 
Pracownicy chętniej biorą udział  
w działaniach na rzecz dbania  
o zdrowie, jeśli to samo robią  
przełożeni”.
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Rola pracodawcy w promowaniu elastycznej emerytury
Jak wspomniano w części 6, zdrowe starzenie się i zabezpieczenie finansowe stają się ważne w chwili przejścia na emeryturę.  

W oczekiwaniach pracowników podkreślane jest spersonalizowane i elastyczne podejście do emerytury. Jednak możliwość spełnienia tych 

oczekiwań w dużej mierze zależy od wsparcia ze strony pracodawcy. Wyniki ankiety ukazują niepokojący rozdźwięk polegający na tym, że 

niewielu pracowników twierdzi, że ich pracodawca stosuje praktyki biznesowe dające wsparcie w okresie przejściowym.

Wykres 29. Pracownicy, którzy twierdzą, że pracodawca oferuje wsparcie przy przejściu na emeryturę

 

24%

20%

19%

18%

15%

14%

16%

2%

29%

 

Możliwość zmiany pełnego etatu na częściowy

Dostosowanie pracy do osób starszych 
(np. mniej stresująca lub mniej wymagająca fizycznie)

Elastyczny plan emerytalny pozwalający pracować po przekroczeniu 
zwyczajowego wieku emerytalnego

Emerytalna opieka zdrowotna zapewniana przez pracodawcę

Możliwość przekwalifikowania lub kontynuowania nauki, 
by uaktualniać umiejętności

Doradztwo finansowe

Inne

Nie wiem

Żadne z powyższych

Jedynie 24% pracowników twierdzi, że pracodawca daje im możliwość przejścia od pełnego zatrudnienia do zatrudnienia częściowego. 

Jeszcze mniejszy odsetek (20%) ma możliwość dostosowania sposobu pracy do wieku (np. na mniej stresującą lub mniej wymagającą 

fizycznie) lub skorzystania z elastycznego planu emerytalnego, który pozwalałby im pracować po przekroczeniu zwyczajowego wieku 

emerytalnego (19%).

W zmieniającej się rzeczywistości okazja do przekwalifikowania się i zdobycia nowych umiejętności jest szczególnie cenna dla starszych 

pracowników, którzy chcieliby pracować po przekroczeniu normalnego wieku emerytalnego. Umiejętności niezbędne do nadążania za 

rynkiem pracy lub zmiany kariery to konieczność dla starszych pracowników, jeśli chcą dłużej utrzymać się na rynku pracy.  

To pokazując, ankieta wykazała, że jedynie 15% pracowników potwierdziło, że pracodawca oferuje im możliwość przekwalifikowania się 

lub dalszej edukacji, która umożliwiłaby im uaktualnienie umiejętności.

Widać wyraźnie, że gdy coraz więcej osób ma wizję elastycznego przejścia na emeryturę, pracodawcy zyskują okazję, by wesprzeć 

pracowników, którzy chcieliby nadal wnosić wkład w działalność organizacji, pozostać ekonomicznie aktywni i stopniowo przechodzić na 

emeryturę.
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Zalecenia

Obecnie wymaga się od pracowników wzięcia na siebie większej odpowiedzialności osobistej w zakresie przygotowań do emerytury.  

W dużej mierze jest to wynikiem zmian demograficznych i politycznych. Wszyscy – pracownicy, pracodawcy i państwo – odgrywają 

ważną rolę i mają interes w pomaganiu ludziom, aby ci przygotowali się do emerytury, m.in. poprzez ułatwianie odkładania pieniędzy przy 

jednoczesnym wprowadzeniu i utrzymywaniu zdrowego trybu życia.

Rola Zabezpieczenie finansowe Zdrowa starość

Pracownicy

1.    Opracuj strategię i spisz plan, w którym ustalisz cele emerytalne, aby odkładać 

pieniądze na te cele i tak zarządzać oszczędnościami emerytalnymi, by wystarczyły 

do końca życia. Zasięgnij przy tym rady przyjaciół, rodziny i specjalistów od kwestii 

finansowych, wykorzystaj też specjalne narzędzia i kalkulatory.

2.    Zacznij oszczędzać wcześnie i wyrób sobie taki nawyk. Skorzystaj z różnych 

możliwości, jak zakładowe plany emerytalne, szczególnie jeśli pracodawca oferuje 

dopłatę do składki. Zwiększaj oszczędności emerytalne, gdy pojawia się okazja 

dodatkowego dochodu lub gotówka, np. podwyżka lub nagroda.

3.    Opracuj plan awaryjny, żeby zrekompensować niedobory oszczędności lub pokryć 

wydatki na wypadek wcześniejszego przejścia na emeryturę. Ubezpieczenie 

to opłacalny sposób uchronienia się przed utratą dochodów w razie choroby, 

niepełnosprawności lub śmierci małżonka lub partnera.

4.    Zainwestuj w szkolenia, by zdobyć nowe umiejętności i uaktualniać te już 

posiadane, aby potrafić przystosować się do zmieniającego się rynku pracy.

1.    Opracuj strategię poprawy stanu zdrowia już teraz, jeśli to konieczne,  

i zdrowego trybu życia, by móc spełnić swoje cele emerytalne. Poradź się 

przy tym znajomych, rodziny i specjalistów (lekarzy, dietetyków i trenerów 

fitness).

2.    Niech zdrowe zachowania staną się twoim nawykiem i sposobem na 

życie. W tym celu zrób na nie miejsce w codziennym planie dnia. Korzystaj 

z okazji: zabieraj do pracy zdrowe przekąski i obiady, wchodź po schodach  

i chodź na piechotę, zamiast jeździć samochodem.

3.    Zainwestuj w zajęcia sportowe i warsztaty zdrowego gotowania, a także 

w technologie monitorujące cele zdrowotne i fitnessowe. Wykorzystuj to, 

czego się nauczyłeś.

Pracodawcy

1.    Uświadamiaj pracownikom konieczność oszczędzania na emeryturę. Zapewniaj 

materiały edukacyjne, które pomogą pracownikom zrozumieć zagadnienia 

finansowe i upewnić się co do potrzeby oszczędzania i inwestowania.

2.    Ustanów zakładowy program oszczędności emerytalnych, na który pracownicy 

będą mogli wpłacać składki poprzez potrącenie z pensji.

a.    Wprowadź automatyczne zapisy, by to ułatwić i umożliwić automatyczne 

zwiększenie składki w określonych wcześniej okolicznościach, jak podwyżki, 

przekroczenie pewnego wieku lub wydarzenia życiowe.

b.    Zapewnij dopłaty do składek, by zachęcić pracowników do udziału w programie.

c.    Daj osobom pracującym na niepełny etat możliwość uczestniczenia w programie.

3.    Umożliwiaj pracownikom zakup w miejscu pracy ubezpieczeń na życie, 

na wypadek niepełnosprawności i ciężkiej choroby, jak również zakup 

innych instrumentów zabezpieczenia finansowego, by uchronić się przed 

nieoczekiwanymi zdarzeniami przed przejściem na emeryturę.

4.    Stwórz miejsce pracy przyjazne osobom starszym, w którym opłaca się szkolenia 

dla starszych pracowników, ceni ich doświadczenie, umożliwia im wydłużenie 

okresu pracy i stopniowe przejście na emeryturę w odpowiednim momencie.

1.    Dokształcaj pracowników i uświadamiaj im korzyści dbania o zdrowie 

i powiązania między dobrym stanem zdrowia a przygotowaniem 

emerytalnym.

2.    Wprowadzaj w miejscu pracy programy dbania o zdrowie, na pierwszym 

miejscu takie, które przyniosą najwięcej korzyści firmie i pracownikom, 

rozważ takie czynniki, jak produktywność, zaangażowanie, nieobecności 

itp.

3.    Zachęcaj do zdrowych aktywności nagrodami finansowymi, jak np. 

dopłaty do chodzenia na siłownię, zniżki na ubezpieczenie zdrowotne itp.

4.    Stwórz środowisko pracy, które będzie promować zdrowy styl życia i dobre 

nawyki, np. oferuj pracownikom programy rzucenia palenia, biurka do 

pracy na stojąco i zdrowe posiłki. Kierownictwo powinno dawać osobisty 

przykład.

Państwo

1.    Uświadamianie potrzeby odkładania pieniędzy na emeryturę oraz dostarczenie 

narzędzi i wiedzy, dzięki którym pracownicy będą mogli podejmować świadome 

decyzje w zakresie oszczędzania i inwestowania.

2.    Zachęcanie pracodawców do wprowadzania oszczędnościowych programów 

emerytalnych dla pracowników i motywowanie ich do zapisywania się do takich 

programów. Metody zachęcania pracodawców: ulgi podatkowe pokrywające 

koszty wprowadzenia planu dopłat do składek pracowników; ochrona od 

odpowiedzialności za straty inwestycyjne itp. Metody dopingowania pracowników 

obejmują ulgi podatkowe na oszczędzanie w ramach planu pracodawcy.

3.    Zagwarantowanie, że składki pracowników wpłacane w ramach planu pracodawcy 

zostają odłożone na emeryturę poprzez m.in.

a.    zapobieganie ich wyciekaniu poprzez wprowadzenie kar finansowych za 

sytuacje wyjątkowe;

b.    umożliwienie wypłat oszczędności emerytalnych i ich dystrybucji w postaci 

dożywotniego dochodu.

4.    Stworzenie pracodawcom możliwości i zachęcanie ich do oferowania 

ubezpieczeń, by przenieść ciężar związany z osobami, które muszą radzić sobie 

z szokiem finansowym, jakim jest niepełnosprawność, ciężka choroba czy śmierć 

członka rodziny, z dala od państwa.

5.    Prowadzenie polityki firmy w taki sposób, by zachęcać do zachowania aktywności 

w starszym wieku i stopniowego przechodzenia na emeryturę poprzez 

wprowadzenie takiej możliwości i zachęcanie pracowników do dłuższej pracy.

1.    Promowanie wiedzy o korzyściach wynikających ze zdrowego stylu życia  

i jego związku z aktywną i bezpieczną emeryturą.

2.    Integracja systemów podatkowego, ubezpieczeń społecznych i opieki 

zdrowotnej, by umożliwić dzielenie kosztów edukacji finansowej i programów 

dbania o zdrowie w miejscu pracy z pracodawcami i pracownikami.

3.    Przeprowadzenie oceny skutków całkowitej wydajności kosztów wsparcia 

dla programów dbania o zdrowie, rekrutacji i przekwalifikowania wśród 

starszych pracowników.
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Glosariusz

Plan 401(k)
Plan emerytalny o zdefiniowanej składce dostępny dla pracowników w Stanach Zjednoczonych. Sponsorowany przez pracodawcę 

program emerytalny, który umożliwia osobom pracującym w USA odkładanie składek z pensji przed opodatkowaniem. Zob. też plan  

o zdefiniowanej składce.

Automatyczna rejestracja
Właściwość programu emerytalnego sponsorowanego przez pracodawcę polegająca na tym, że pracodawca może zapisać pracownika do 

programu emerytalnego bez jego potwierdzenia. Pracodawca określa, jaki procent pensji pracownika zostaje odłożony. Pracownik może 

zmienić ten procent i może też odmówić uczestnictwa w planie.

Automatyczna eskalacja
Właściwość programu emerytalnego polegająca na tym, że procent pensji odkładany na emeryturę wzrasta automatycznie w określonych 

wcześniej momentach. W takim programie zwykle stosuje się domyślny lub standardowy współczynnik eskalacji.

Poważna choroba
Choroba zagrażająca życiu.

Program określonych świadczeń
Rodzaj programu emerytalnego, w którym pracodawca/sponsor obiecuje comiesięczne świadczenia emerytalne w określonej wysokości, 

ustalone na podstawie historii zarobków pracownika, stażu pracy i wieku, a nie zależne bezpośrednio od zwrotów inwestycyjnych danej 

osoby. „Finalne wynagrodzenie” oraz „średnia pensja” to przykłady rodzajów określonych świadczeń emerytalnych.

Program określonych składek
Rodzaj programu emerytalnego, w którym pracodawca, pracownik lub pracodawca i pracownik odprowadzają regularne składki. 

Świadczenia związane są z wynikami inwestycyjnymi na przestrzeni czasu, a nie są określane na podstawie ustalonej formuły,  

jak w przypadku programu określonych świadczeń. Zwany również „funduszem emerytalnym z emeryturą uzależnioną od wysokości 

składek”.

Wiedza o finansach
Umiejętność zrozumienia kwestii związanych z finansami osobistymi, jak ubezpieczenia, inwestowanie, oszczędzanie (szczególnie na 

studia), planowanie podatkowe i emerytura. Obejmuje również znajomość pojęć finansowych, takich jak procent składany, planowanie 

finansowe, mechanizm działania kart kredytowych, korzystne metody oszczędzania, prawa konsumentów, wartość pieniądza w czasie itd.

Elastyczne sposoby przechodzenia na emeryturę
Sytuacja, w której pracownicy nadal pracują, ale w mniejszym zakresie, przed całkowitym zaprzestaniem pracy. Niekiedy nazywane 

„stopniowym przechodzeniem na emeryturę”.

Ubezpieczenie ochrony dochodów, zwane również ubezpieczeniem rentowym
Ubezpieczenie wypłacające świadczenia osobom, które straciły sprawność i nie mogą pracować z powodu choroby lub wypadku.

Ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie, z którego wypłaca się kwotę po śmierci osoby ubezpieczonej lub po upłynięciu określonego czasu.

Program równoważnych składek emerytalnych
System, w którym składki wpłacane na program emerytalny przez daną osobę, są podwajane przez składkę wpłacaną przez pracodawcę 

lub rząd.
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Zwyczajowy wiek emerytalny
Wiek, w którym nabywa się pełne prawo do świadczeń emerytalnych. Konkretny wiek jest różny w zależności od państwa, a czasem  

i w jednym państwie zostaje ustalony zależnie od roku urodzenia.

Teoria impulsów
Pojęcie z dziedziny nauk behawioralnych, politycznych i ekonomii, zgodnie z którym pozytywne motywowanie i niebezpośrednie sugestie 

mają wpływ na zachowanie. Wykorzystuje wiedzę z zakresu psychologii, by zrozumieć proces podejmowania decyzji ekonomicznych. 

Wykorzystywana przez decydentów, by zachęcać ludzi do odkładania większych kwot przez dłuższy czas.

Ubezpieczenie społeczne
Federalny program ubezpieczeń społecznych i świadczeń opracowany w Stanach Zjednoczonych w 1935 r. Świadczenia z programu 

obejmują dochód na emeryturze, rentę inwalidzką, programy Medicare i Medicaid oraz świadczenia rodzinne i na wypadek śmierci kogoś 

bliskiego. Ubezpieczenie społeczne to jeden z największych programów rządowych na świecie, z którego co roku są wypłacane setki 

miliardów dolarów. Podobne programy występują pod inną nazwą w innych krajach.

Zakładowy plan emerytalny
Udostępnia mechanizmy pozwalające odkładać na emeryturę (program o zdefiniowanej składce) lub na comiesięczne świadczenia 

(program o zdefiniowanych świadczeniach), by zasilić fundusze emerytalne pracownika. Program wypłaty świadczeń dla osób starszych 

zarządzany przez pracodawcę.
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Informacje o Centrum Badań 
Długowieczności i Emerytur Aegon, 
Centrum Badań Emerytalnych 
Transamerica, Instituto de Longevidade 
Mongeral Aegon oraz Cicero

Centrum Badań Długowieczności i Emerytur Aegon
Centrum Badań Długowieczności i Emerytur Aegon (CDEA) 

to miejsce współpracy dla grupy ekspertów zebranej przez 

Aegon, której członkowie wywodzą się z obu Ameryk, Europy 

i Azji. Misja CDEA polega na prowadzeniu badań, edukowaniu 

ludzi i udziale w międzynarodowej debacie na temat trendów, 

problemów i okazji związanych z długowiecznością, starzejącym 

się społeczeństwem i zabezpieczeniem emerytalnym. 

aegon.com/thecenter

O Aegon
Historia Aegon rozpoczęła się ponad 170 lat temu – w pierwszej 

połowie XIX w. Od tamtej pory Aegon rozwinął się  

w międzynarodowe przedsiębiorstwo z przedstawicielstwami  

w ponad 20 krajach w obu Amerykach, Europie i Azji. Dziś 

Aegon to jedna z czołowych organizacji świadczących usługi 

finansowe, oferujących ubezpieczenia na życie, emerytury i usługi 

zarządzania majątkiem. Celem Aegon jest pomoc ludziom  

w osiągnięciu zabezpieczenia finansowego na całe życie. Więcej 

informacji na stronie aegon.com.

W 2010 r. Aegon został członkiem-założycielem Światowej 

Koalicji na Rzecz Starzenia się, która zajmuje się podnoszeniem 

świadomości dotyczącej starzenia się wśród decydentów oraz 

społeczeństwa. Głównym celem koalicji jest wywołanie zmiany 

sposobu myślenia i rozmawiania o starzeniu się: zastąpienie 

słowa „problem” określeniami bardziej pozytywnymi, jak 

„możliwości” i „szanse”.

globalcoalitiononaging.com

Centrum Badań Emerytalnych Transamerica
Centrum Badań Emerytalnych Transamerica (CBET) jest 

oddziałem Instytutu Transamerica, prywatnej fundacji non-profit. 

Działalność CBET skupia się na prowadzeniu badań i edukowaniu 

amerykańskiej opinii publicznej w zakresie trendów, problemów 

i możliwości związanych z oszczędzaniem, planowaniem 

emerytury i osiągnięciem zabezpieczenia finansowego w okresie 

emerytalnym. Instytut Transamerica został ufundowany dzięki 

wkładowi Transamerica Life Insurance Company i jego jednostki 

stowarzyszone mogą otrzymywać fundusze od niezrzeszonych 

podmiotów zewnętrznych. CBET oraz jego przedstawiciele nie 

mogą udzielać porad w zakresie zabezpieczenia emerytalnego 

pracowników, podatków, inwestowania lub porad prawnych.

transamericacenter.org

Instituto de Longevidade Mongeral Aegon
Organizacja non-profit, której celem jest przetarcie szlaku, 

by umożliwić mieszkańcom Brazylii dłuższe i lepsze życie. 

Starania organizacji skupiają się na takich dziedzinach, jak praca, 

funkcjonowanie miast i edukacja; inicjatywach jak ustawa RETA, 

indeks długowieczności na obszarach miejskich oraz portal 

internetowy Instituto de Longevidade Mongeral Aegon.

institutomongeralaegon.org

Cicero Research
Wiodąca firma konsultingowa świadcząca usługi na rzecz klientów 

z sektora finansowego i usług profesjonalnych. Cicero specjalizuje 

się w doradztwie w zakresie zintegrowanej polityki publicznej  

i komunikacji, globalnych programów świadomego przywództwa  

i niezależnych badań rynkowych. Firma została założona w 2001 r. i obecnie 

ma siedziby w Londynie, Brukseli, Nowym Jorku i Singapurze. Jako 

lider rynku badań emerytalnych firma Cicero zaprojektowała  

i wykonała badania rynku, przeanalizowała wyniki tych badań  

i przyczyniła się do powstania niniejszego raportu.

cicero-group.com
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Oświadczenie

Niniejszy raport zawiera wyłącznie informacje ogólne i nie stanowi oferty. 

Z niniejszego raportu nie wynikają żadne uprawnienia. Aegon, jego 

partnerzy oraz żaden z jego podmiotów powiązanych lub pracowników nie 

gwarantują ani nie deklarują, że informacje zawarte w niniejszym raporcie 

są kompletne.

Źródła i przypisy

1 United Nations, Population Division, World Population Prospects, edycja 2015.
2 Opis pięciu różnych typów oszczędzających zamieszczono na wykresie 7.
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4 Bardzo niska podstawa.
5 „Żadne” obejmuje odpowiedzi „żadne z powyższych” i „nie wiem”.
6 Bank Światowy, 2.2 Światowe wskaźniki rozwoju: http://wdi.worldbank.org/table/2.21#World Bank.
7  ONZ, Departament Gospodarki i Polityki Społecznej – Oddział ds. Populacji: https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Probabilistic/

Population/.
8 OECD (2017), Wskaźnik oszczędności domowych, DOI: 10.1787/cfc6f499-en (stan na 15 maja 2017).
9 Wskaźniki ekonomiczne (Grupa Banku Światowego): http://www.tradingeconomics.com/japan/gdp.
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11 Wskaźniki ekonomiczne (Bank of Japan): http://www.tradingeconomics.com/japan/interest-rate.
12 Wskaźniki ekonomiczne (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komunikacji): http://www.tradingeconomics.com/japan/inflation-cpi.
13 Oud Worden in de Praktijk, s. 152.
14  Pytanie zawierało też szóstą możliwość: „Poważnie podchodzę do kwestii zdrowotnych (np. badam się regularnie u lekarza i wykonuję 

samobadania)”. Zaobserwowano, że korelacja między tą odpowiedzią a wskaźnikiem indeksu ARRI jest statystycznie nieistotna, więc 

odpowiedź została wyłączona z analizy.
15  Pytanie zadano pracownikom, którzy nie przeszli na pełną emeryturę i przewidują, że będą kontynuować pracę na emeryturze  

w pełnym zakresie.
16 Badanie Cicero dotyczące technologii możliwych do używania w miejscu pracy, luty 2016.
17 Pytanie zadano pracownikom ze wszystkich państw oprócz Chin, Węgier i Indii.
18 DB oznacza Defined Benefit, czyli plany ze zdefiniowanymi świadczeniami. Więcej informacji zamieszczono w glosariuszu.
19 DC oznacza Defined Contribution, czyli plany ze zdefiniowanymi składkami. Więcej informacji zamieszczono w glosariuszu.
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Załącznik 1
Indeks Przygotowania Emerytalnego 
Aegon (ARRI) – metodologia

Badanie indeksu ARRI 2017 powstało na podstawie próbki 
liczącej 14 400 pracowników i zostało opracowane, by ocenić 
postawy i zachowania związane z planowaniem emerytury. 
Wykorzystuje sześć pytań badawczych (nazywanych zmiennymi 
objaśniającymi – predyktorami), trzy ogólnie dotyczące postaw  
i trzy ogólnie behawioralne:
1.  Osobista odpowiedzialność za dochód na emeryturze;
2.   Poziom świadomości, jeśli chodzi o konieczność zaplanowania 

emerytury;
3.   Zdolności finansowe/zrozumienie kwestii finansowych  

w zakresie planowania emerytalnego;
4.   Planowanie emerytury – stopień zaawansowania planów;
5.  Finansowe przygotowanie do emerytury;
6.   Zastąpienie dochodów – poziom prognozowanego zastąpienia 

dochodów.

Oprócz tych pytań zadawane jest także jedno dotyczące zmiennej 
zależnej, czyli podejścia do oszczędzania, dla którego określono 
pięć typów osób oszczędzających: oszczędzający regularnie, 
oszczędzający okazjonalnie, oszczędzający w przeszłości, 
oszczędzający aspirujący oraz nieoszczędzający.
Do określenia wyniku służą predyktory skorelowane ze zmienną 
zależną w celu uzyskania miary oddziaływania (wartość „R”). 
Oblicza się średnią wartość zmiennych objaśniających, a każdą 
z tych wartości mnoży przez jej wartość „R”. Wyniki sumuje się 
i dzieli przez sumę korelacji, która pozwala określić wartość 
indeksu ARRI.
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Informacje o efekcie zwiększającej się z roku na rok liczby 
krajów biorących udział w ankiecie
Wyniki pierwszej Ankiety Przygotowania Emerytalnego, 
opublikowane w 2012 r., zostały oparte na ankiecie 
przeprowadzonej w dziewięciu państwach. Osobną ankietę 
przeprowadzono i opisano w Japonii później tego samego roku. 
Dlatego też uważa się ankietę z 2012 r. za badanie obejmujące 
10 państw. W 2013 r. dodano dwa nowe kraje (Kanadę i Chiny), 
więc iczba państw uczestniczących wyniosła 12. W 2014 r. 
dołączono kolejne trzy kraje (Brazylię, Indie i Turcję), więc łączna 
liczba państw uczestniczących wyniosła 15. W 2015 r. ankietą 
było objętych 15 państw, jednak do badania dołączyła Australia, 
a zrezygnowano ze Szwecji. W 2017 r. nie wprowadzono żadnych 
zmian w stosunku do 2016 r.

       * Kraj dołączył w 2013. 
     ** Kraj dołączył w 2014. 
  *** Suma ankietowanych w Chinach – 2000. 
**** Kraj dołączył w 2015. na pełnej emeryturze
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Załącznik 2
Tabele aktuarialne
Założenia
Kwoty w dolarach amerykańskich (USD)

21 700 
Pensja

8%
Oszczędzony 
procent pensji

1 736 
Roczne 

oszczędności

4%
Rzeczywisty 

zwrot

0%
Inflacja

4%
Nominalny 

zwrot

0%
Wzrost
pensji

85%
Oczekiwana 

długość życia

Kwota zgromadzona w momencie przejścia na emeryturę (w tys. dolarów)

 

 

65 66 67 68 69 70

20 210 220 231 242 253 265

25 165 173 182 191 200 210

30 128 135 142 149 157 165

35 97 103 109 115 121 128

40 72 77 82 87 92 97

45 52 55 59 64 68 72

65 66 67 68 69 70

20 15 17 18 20 22 24

25 12 13 14 16 17 19

30 9 10 11 12 13 15

35 7 8 9 9 10 11

40 5 6 6 7 8 9

45 4 4 5 5 6 7

65 66 67 68 69 70

20 71% 77% 84% 92% 100% 110%

25 56% 61% 66% 72% 79% 87%

30 43% 47% 52% 57% 62% 68%

35 33% 36% 40% 44% 48% 53%

40 25% 27% 30% 33% 36% 40%

45 18% 19% 22% 24% 27% 30%

W
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Wiek przejścia na emeryturę
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Wiek przejścia na emeryturę

W
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k 
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zp
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zę
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a 
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zę
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ia

Wiek przejścia na emeryturę

Roczny dochód (w tys. dolarów) po przejściu na emeryturę w warunkach rzeczywistych (dolar o dzisiejszej wartości)

Dochód na emeryturze jako % obecnej pensji (w pierwszym roku emerytury)
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Załącznik 3
Systemy emerytalne i systemy 
opieki zdrowotnej w 15 państwach 
uczestniczących w ankiecie 

Zabezpieczenie emerytalne Zabezpieczenie zdrowotne

Państwo Wiek emerytalny Państwowe Zawodowe Osobiste Państwowe Osobiste

Holandia W Holandii wiek 

emerytalny wynosi 

obecnie 67 lat, ale 

w 2018 r. wzrośnie 

do 68.

Obowiązkowy plan 

ubezpieczeniowy 

finansowany na 

bieżąco.

Są to głównie DB18, 

choć popularność 

DC19 i programów 

hybrydowych (jak 

np. kolektywne 

plany DC) rośnie. 

Mimo że nie są one 

obowiązkowe, plany 

emerytalne w całym 

sektorze przewidują 

obowiązkowe 

członkostwo. Ponad 

90% pracowników 

należy do planu 

emerytalnego  

w miejscu pracy.

Emerytury prywatne 

uzupełniające 

inne świadczenia 

zazwyczaj są 

oferowane przez 

banki i towarzystwa 

ubezpieczeń. 

Niedobory 

gotówki można 

zrekompensować 

rentą, a składki 

można odliczyć od 

podatku.

Wieloletnią opiekę 

nad przewlekle 

chorymi, w tym 

pokrycie kosztów 

związanych 

z niepełnosprawnością, 

jak koszt wózka 

inwalidzkiego, 

gwarantuje 

obowiązkowe 

ubezpieczenie 

państwowe.

Podstawowa  

i zasadnicza opieka 

medyczna, od wizyt 

u lekarza pierwszego 

kontaktu do krótkich 

pobytów w szpitalu  

i wizyt u specjalisty, 

są opłacane  

z obowiązkowego 

prywatnego 

ubezpieczenia 

zdrowotnego.

Niemcy Wiek emerytalny 

wynosi 65 lat dla 

kobiet i mężczyzn, 

ale ma wzrosnąć 

do 67 lat w okresie 

przejściowym od 

2012 r. do 2029 r.

Obowiązkowy system 

bieżących składek 

finansowanych 

przez pracowników, 

pracodawców  

i z dotacji rządowych. 

Składka dzielona 

po równo między 

pracownika  

i pracodawcę.

Pracodawcy mogą 

wybrać między 

bezpośrednią 

obietnicą emerytury 

DB fundowanej  

przez rezerwy  

z odpisów 

księgowych, 

schematy 

ubezpieczeniowe 

lub fundusze 

emerytalne.

Liczne dostępne 

możliwości emerytur 

prywatnych, w tym 

dożywotni plan rent 

finansowany przez 

rząd (Riester) lub 

bardziej elastyczny 

model dostosowany 

do potrzeb 

przedsiębiorców  

i freelancerów 

(Rürup).

Niemiecka opieka 

zdrowotna jest 

fundowana przez 

ustawowy system 

składek, który 

gwarantuje darmową 

opiekę dla wszystkich 

za pośrednictwem 

funduszy 

ubezpieczeń 

zdrowotnych, 

opłacany przez 

procent dochodu 

rozłożony między 

pracownika  

i pracodawcę.

Prywatne plany 

opieki zdrowotnej 

świadczą pełne 

usługi zdrowotne dla 

osób, które wypiszą 

się z państwowego 

systemu lub 

uzupełniające dla 

osób, które w nim 

zostaną.
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Zabezpieczenie emerytalne Zabezpieczenie zdrowotne

Państwo Wiek emerytalny Państwowe Zawodowe Osobiste Państwowe Osobiste

Wielka 
Brytania

Wiek emerytalny 

wynosi obecnie 65 

lat dla mężczyzn 

i stopniowo 

wzrasta dla kobiet 

z 60 do 65 lat. 

W październiku 

osiągnie 66 lat. Są 

plany podniesienia 

go do 67 lat między 

2026 a 2028 r.

Emerytura 

państwowa ma 

u podstawy 

państwowe składki 

ubezpieczeniowe,  

a dzięki reformom  

z 2015 r. obywatele 

mają bardziej 

elastyczny dostęp 

do swoich emerytur 

w postaci ryczałtu, 

stopniowego 

wypłacania pieniędzy 

czy zakupu renty.

Od 2012 r. Wlk. 

Brytania stopniowo 

wprowadza 

automatyczną 

rejestrację do 

emerytalnych 

programów 

pracodawcy 

dla wszystkich 

uprawnionych 

pracowników,  

z których wypisać 

trzeba się na własne 

życzenie. Wszyscy 

pracodawcy muszą 

zapewniać emeryturę 

od ustalonej daty. 

Poza sektorem 

publicznym emerytury 

DC są najczęściej 

stosowanymi.

Emerytury osobiste 

to programy DC, 

często najlepiej 

dopasowane do 

potrzeb osób 

nieuprawnionych do 

programu  

z automatyczną 

rejestracją, osób 

samozatrudnionych 

lub niepracujących. 

Funkcjonują również 

samodzielnie 

opłacane emerytury 

osobiste, dające 

wolność wyboru 

i zarządzania 

inwestycjami.

Uniwersalne pokrycie 

kosztów w miejscu 

ich powstania za 

pośrednictwem 

Narodowej Służby 

Zdrowia fundowanej 

z podatków  

i w mniejszej części 

z państwowych 

składek 

ubezpieczeniowych.

Ok. 10% 

społeczeństwa 

ma dodatkowe 

dobrowolne 

prywatne 

ubezpieczenie 

zdrowotne, zwykle 

oferowane przez 

pracodawców.

Francja Obecnie 60 lat, ale 

wiek uprawniający do 

pobierania emerytury 

państwowej będzie 

stopniowo wzrastał 

do 62 lat. Wiek 

uprawniający do 

pobierania pełnej 

stawki emerytalnej 

będzie stopniowo 

wzrastał z 65 do 

67 lat.

We Francji emerytury 

niemal w całości 

opłaca państwo 

w systemie 

finansowanym na 

bieżąco.

Emerytury prywatne 

niemal w całości 

są oparte na 

obowiązkowych 

programach 

towarzyszących 

podstawowemu 

programowi 

społecznemu. 

AGRIC (dla kadry 

kierowniczej) i ARRCO 

(dla pozostałych) 

mają u podstaw 

umowy zbiorcze  

i oferują plany DB.

Dobrowolne plany 

w miejscu pracy 

stanowią niewielką 

część rynku  

i funkcjonują głównie 

na zasadzie pakietów 

ubezpieczeń na życie 

lub wieloletnich 

firmowych planów 

oszczędzania 

(PERCO).

Pacjenci płacą z góry, 

a państwo zwraca 

im 70–80% opłat. 

Do końca 2017 r. 

lekarze muszą znieść 

pobieranie opłat  

z góry.

Uzupełniające 

prywatne 

ubezpieczenie 

zdrowotne może 

pokryć resztę kwoty 

niezwróconej przez 

państwo. Często 

organizowane 

przez towarzystwa 

ubezpieczeń 

wzajemnych lub 

towarzystwa 

ubezpieczeniowe.

Hiszpania Wiek emerytalny 

wynosi obecnie 

65 lat, ale do 

2027 r. wzrośnie 

do 67 lat, a wiek 

przedemerytalny 

wzrośnie z 61 do 

63 lat.

Składkowy system 

emerytur zależnych 

od wysokości pensji 

jest obowiązkowy 

dla wszystkich 

pracowników i osób 

samozatrudnionych. 

Istnieje też 

emerytura 

przyznawana na 

podstawie dochodów 

dla osób, które 

nie zgromadziły 

wystarczającej ilości 

składek.

Zazwyczaj 

przypominają DB 

i w większości są 

oferowane tylko 

przez większych 

lub zagranicznych 

pracodawców. Nie są 

bardzo rozwinięte, 

ponieważ emerytury 

państwowe 

zapewniają dobre 

zabezpieczenie.

Emerytury prywatne 

ogólnie składają 

się z emerytur 

indywidualnych 

i zbiorczych, 

podzielonych na 

programy asocjacyjne 

i firmowe. Programy 

te korzystają z ulg 

podatkowych za 

składki.

Wszyscy mieszkańcy 

Hiszpanii mają 

dostęp do 

publicznego systemu 

opieki zdrowotnej, 

fundowanego 

ze składek na 

ubezpieczenie 

społeczne.

Z osób, które 

nie płacą na 

ubezpieczenie 

społeczne, niektóre 

wykupują prywatną 

opiekę, by uniknąć 

długich kolejek. Tak 

samo jest z osobami 

wymagającymi 

długiego leczenia.
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Zabezpieczenie emerytalne Zabezpieczenie zdrowotne

Państwo Wiek emerytalny Państwowe Zawodowe Osobiste Państwowe Osobiste

Polska Wiek emerytalny 

będzie wynosić 65 lat 

dla mężczyzn i 60 dla 

kobiet po wycofaniu 

się z planowanego 

w 2016 r. 

podwyższenia wieku 

emerytalnego do 

67 lat.

Opłacanie składek 

na państwową 

emeryturę jest 

obowiązkowe dla 

pracowników i osób 

samozatrudnionych. 

Rząd planuje zmienić 

system funduszy 

emerytalnych  

w 2018 r., a Polacy 

będą zachęcani 

do wybierania 

długoterminowych 

inwestycji  

w celu zwiększenia 

oszczędności.

Pracownicze 

Programy Emerytalne 

wprowadzono  

w 1999 r., ale nie 

są szczególnie 

popularne, obejmują 

jedynie 2% 

społeczeństwa.

Indywidualne Konta 

Emerytalne  

i Indywidualne Konta 

Zabezpieczenia 

Emerytalnego 

dostępne jako 

ubezpieczenie na 

życie, wzajemny 

fundusz inwestycyjny, 

konta maklerskie, 

(specjalne) obligacje  

i depozyty terminowe 

lub dobrowolne 

fundusze emerytalne 

(tylko IKZE).

Świadczone za 

pośrednictwem 

opłacanego 

państwowo systemu 

opieki zdrowotnej, 

darmowego 

dla wszystkich 

obywateli, o ile 

mają ubezpieczenie 

zdrowotne.

Prywatna opieka 

zdrowotna często 

jest uzupełnieniem 

sektora publicznego, 

by uniknąć długiego 

oczekiwania na 

wizytę w placówkach 

publicznej służby 

zdrowia.

Węgry Dla osób urodzonych 

w 1951 r. wiek 

emerytalny wynosi 

62 lata. Od 2010 r. 

dla osób urodzonych 

w 1952 r. i później 

wiek emerytalny 

wzrośnie do 65 lat 

do 2022 r.

Jednofilarowy 

państwowy system 

emerytalny. Jest 

to obowiązkowy 

jednolity system 

DB, w którym 

emerytura zależna 

jest od zarobków 

przy jednocześnie 

określonej 

minimalnej kwocie 

emerytury.

Obowiązkowy drugi 

filar był systemem 

DC z indywidualnymi 

kontami 

emerytalnymi.  

Po krótkim okresie 

zawieszenia 

płatności, podejmując 

decyzję o pozostaniu 

w programie 

lub powrocie do 

wypłacanej na 

bieżąco emerytury 

publicznej, pozostało 

w nim tylko 3%.

Węgry ograniczyły 

obowiązkowy 

prywatny system 

emerytalny po ciosie, 

jaki oszczędnościom 

emerytalnym 

zadano w wyniku 

światowego kryzysu 

finansowego.

System opieki 

zdrowotnej 

finansowany  

z podatków, 100% 

społeczeństwa 

objęte uniwersalnym 

ubezpieczeniem 

zdrowotnym, choć 

w całym kraju 

występują luki  

w zabezpieczeniu.

Wiele osób korzysta 

z usług prywatnych 

firm oferujących 

dodatkową opiekę 

zdrowotną, którą 

uznaje się za lepszą  

i wygodniejszą.

Stany 
Zjednoczone

Świadczenia 

emerytalne są 

dostępne już od 

62. r.ż., jednak są 

niższe od kwoty 

pełnego świadczenia, 

przysługującej od 

66. r.ż. osobom 

urodzonym  

w latach 

1943–1954. 

Wiek emerytalny 

stopniowo wzrośnie 

do 67 lat dla osób 

urodzonych w 1960r. 

i później.

Rządowy system 

emerytalny USA 

(OASDI) działa na 

zasadzie zapłat 

na bieżąco i jest 

finansowany 

głównie z podatków 

na ubezpieczenie 

społeczne 

opłacanych przez 

pracodawców  

i pracowników.

60% pracowników 

sektora prywatnego 

ma dostęp do planów 

emerytalnych, 

wśród których 

dominują plany DC, 

najpopularniejszym 

jest plan 401(k) 

pozwalający 

pracownikom  

i pracodawcom 

wpłacać z pensji 

składki zwolnione  

z podatku.

Oprócz programów 

jak plan 401(k) 

popularne 

są korzystne 

podatkowo plany 

oszczędnościowo-

-emerytalne, jak 

Indywidualne Konta 

Emerytalne.

Nie jest dostępna 

powszechna 

państwowa opieka 

zdrowotna. Państwo 

funduje dwa 

rodzaje programów 

opieki zdrowotnej: 

Medicare i Medicaid, 

przeznaczone dla 

osób starszych, 

niepełnosprawnych, 

biednych i młodych.

Wielu Amerykanów 

ma ubezpieczenie 

zdrowotne za 

pośrednictwem 

pracodawcy, 

koszty są dzielone 

między pracodawcę 

i pracownika. 

Ubezpieczenie 

zdrowotne można 

też wykupić 

prywatnie. Osoby 

nieubezpieczone 

otrzymają po 

leczeniu fakturę.
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Zabezpieczenie emerytalne Zabezpieczenie zdrowotne

Państwo Wiek emerytalny Państwowe Zawodowe Osobiste Państwowe Osobiste

Kanada W marcu 2016r. 

ogłoszono plan 

obniżenia wieku 

wejścia do 

państwowego 

sytemu 

emerytalnego  

z 67 do 65 lat, co 

stanowi odwrócenie 

wcześniejszej 

polityki.

Dwupoziomowy 

publiczny system 

emerytalny 

składający się ze 

zryczałtowanej 

emerytury  

z programu Old Age 

Security (uzależniona 

od dochodów 

zryczałtowana 

emerytura 

finansowana  

z podatków) oraz 

uzależnionej od 

zarobków emerytury 

(składkowy 

program emerytur 

społecznych).

Połączenie planów 

DB, DC i hybrydowych 

oferowane 

pracownikom 

na zasadzie 

dobrowolnych 

składek lub w wyniku 

układów zbiorowych. 

Produkty umożliwiają 

ulgi podatkowe do 

momentu wypłacenia 

emerytury.

System składający 

się z dobrowolnych 

oszczędności 

emerytalnych, które 

należy zarejestrować 

w Kanadyjskim 

Urzędzie Skarbowym, 

by otrzymać ulgi 

podatkowe.

Dotowany publicznie 

system opieki 

zdrowotnej,  

w dużej mierze 

bezpłatny w miejscu 

wykorzystania, nie 

pokrywa jednak 

kosztów leków 

na receptę, opieki 

domowej/wieloletniej 

ani stomatologicznej.

Większość 

Kanadyjczyków 

ma dodatkowo 

wykupione prywatne 

ubezpieczenie 

zdrowotne, często 

za pośrednictwem 

pracodawcy, które 

jest przeznaczane 

głównie na usługi 

nieopłacane przez 

system państwowy.

Chiny Obecnie wynosi 60 

lat dla mężczyzn 

i 55 dla kobiet 

pracujących 

umysłowo oraz 

50 dla kobiet 

pracujących fizycznie, 

jednak planowane 

jest podwyższenie 

wieku emerytalnego.

Na obszarach 

miejskich podzielone 

na system opłacany 

na bieżąco (przez 

pracodawców)  

i konta osobiste. 

Na obszarach 

wiejskich udział jest 

dobrowolny,  

a świadczenia dużo 

skromniejsze.

Utworzone  

w 2004 r. renty 

przedsiębiorcze 

to dobrowolne 

plany emerytur 

zakładowych, 

będących kontami 

o w pełni opłacanej 

zdefiniowanej 

składce, 

ustanowionych jako 

zarząd powierniczy. 

Ulgi podatkowe są 

przewidziane dla 

pracowników.

Wciąż rozwijany. 

Składa się  

z dobrowolnych 

oszczędności 

prywatnych, 

które mogą się 

przekształcić w IKE.

Pracownicy  

i pracodawcy mają 

obowiązek opłacać 

podstawowe 

ubezpieczenie 

medyczne łączące 

konta osobiste 

z funduszami 

grupowymi. Poziom 

poboru jest znacznie 

większy u populacji 

miejskiej niż wiejskiej.

Ograniczone pokrycie 

kosztów opieki 

pozaszpitalnej, leków 

czy leczenia spoza 

listy państwowej 

sprawia, że osoby 

potrzebujące 

takich usług często 

wykupują prywatne 

ubezpieczenie 

medyczne.

Japonia Obecnie wynosi 60 

lat, ale do 2025 r. 

wzrośnie do 65 lat, 

gdyż kraj zmaga 

się z coraz bardziej 

starzejącym się 

społeczeństwem.

Obejmuje 

obowiązkowe składki 

na zryczałtowany 

państwowy system 

emerytalny  

i pensje związane  

z miejscem pracy dla 

pracowników sektora 

prywatnego  

i publicznego.

Dobrowolne 

emerytury 

pracownicze  

w postaci DB lub DC, 

niektóre programy 

są zastępstwem 

dla emerytur 

państwowych.

W 2016 r. rząd 

złagodził przepisy 

emerytalne  

i umożliwił 

niemal wszystkim 

Japończykom  

w wieku roboczym 

zapis do prywatnych 

planów emerytalnych 

DC podobnych do 

IKE.

Ubezpieczenie 

zdrowotne jest 

obowiązkowe. 

Umożliwia 

korzystanie  

z opieki zdrowotnej, 

przy czym pacjent 

pokrywa do 30% 

kosztów, a rząd 

opłaca resztę. 

Pacjenci ubezpieczeni 

mają dostęp do 

wszystkich placówek.

Ograniczone do 

takich usług jak 

ortodonta  

i leczenie urazów  

w wyniku wypadków 

drogowych 

(pokrywane przez 

ubezpieczenie 

samochodu).
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Zabezpieczenie emerytalne Zabezpieczenie zdrowotne

Państwo Wiek emerytalny Państwowe Zawodowe Osobiste Państwowe Osobiste

Indie Między 50. a 56. r.ż., 

różnice w całym kraju 

dla pracowników 

rządowych.

Ograniczone 

zabezpieczenie 

socjalne dla ubogich 

osób starszych; dwa 

programy emerytalne 

dla urzędników 

państwowych (dawny 

program DB i nowszy 

DC składający się  

z dwóch poziomów 

na podstawie 

dobrowolnych/

obowiązkowych 

składek) oraz dodatki 

do emerytury dla 

osób zatrudnionych 

na etacie w sektorze 

publicznym/

prywatnym dłużej niż 

pięć lat.

Obowiązkowy plan 

emerytalny dla 

sektora prywatnego, 

funkcjonujący za 

pośrednictwem 

trzech głównych 

planów. Jeden to 

ubezpieczenia, 

drugi plan DB, na 

który składają się 

rząd i pracodawca, 

a trzeci to plan DC, 

na który składają się 

pracodawca  

i pracownik.

W stadium 

początkowym, 

składa się z planów 

emerytalnych/

rentowych 

oferowanych 

przez towarzystwa 

ubezpieczeniowe, 

fundusze wzajemne 

i Narodowy System 

Emerytalny 

pracownikom spoza 

sektora rządowego – 

ostatnie  

z wymienionych 

weszło w życie  

w 2004 r.

Ogromny rozdźwięk 

między jakością 

usług na obszarach 

miejskich i wiejskich 

w publicznej 

opiece zdrowotnej. 

Wprowadzenie 

uniwersalnego 

systemu opieki 

zdrowotnej w 2015 r. 

opóźniono  

z powodu problemów 

budżetowych.

Odpowiada za 

większą część opieki 

zdrowotnej  

w Indiach. Większość 

wydatków na opiekę 

zdrowotną opłaca się 

z własnej kieszeni, 

a nie z ubezpieczenia. 

Prywatny system 

ubezpieczeń 

zdrowotnych nie 

pokrywa kosztów 

konsultacji czy 

lekarstw, jedynie 

koszty hospitalizacji 

i powiązane z nimi 

wydatki.

Brazylia Obecnie nie ma 

minimalnego wieku 

emerytalnego, 

obywatele pracują 

do 54. r.ż. Ostatnio 

Kongres Narodowy 

zastanawia się nad 

reformą emerytalną. 

Pierwotna 

propozycja zakłada 

ustanowienie 

minimalnego wieku 

emerytalnego na 65 

lat. Wciąż omawiane 

są szczegóły.

System znany  

z hojności właśnie 

przechodzi reformę. 

Jest to publiczny, 

obowiązkowy, 

opłacany na bieżąco 

plan wypłacający 

emerytury DB 

pracownikom 

sektora prywatnego, 

jak również osobom 

samozatrudnionym 

i wybranym 

urzędnikom 

publicznym  

z miesięcznym 

limitem pensji. 

Kluczowym 

elementem jest 

silna redystrybucja 

na ubogie osoby 

starsze.

Sektor prywatny: 

kilka firm oferuje 

uzupełniające 

plany emerytalne, 

dostępne dla 

pracowników  

i umożliwiające 

też wkład ze 

strony pracodawcy. 

Niektóre 

firmy oferują 

również konta 

oszczędnościowo- 

-emerytalne.

Sektor publiczny: 

osoby, które 

zaczęły pracę 

przed 2011 r. mają 

dostęp do planów 

o zdefiniowanych 

świadczeniach, które 

gwarantują do 100% 

ostatniej pensji. 

Nowy, uzupełniający 

plan o zdefiniowanej 

składce oferowany 

jest nowym 

uczestnikom 

zarabiającym 

powyżej limitu 

systemu ogólnych 

ubezpieczeń. 

Młody i rozwijający 

się prywatny 

system emerytalny. 

Dobrowolne 

emerytury 

zakładowe  

i indywidualne za 

pośrednictwem 

zamkniętych 

funduszy 

emerytalnych 

i towarzystw 

ubezpieczeniowych. 

Te ostatnie 

niekoniecznie muszą 

być powiązane  

z zatrudnieniem.

Ponieważ plany 

emerytalne 

powiązane 

z miejscem 

zatrudnienia nie 

są dostatecznie 

rozwinięte, rynek 

w 87% składa 

się z planów 

indywidualnych.

Opieka zdrowotna 

jest publiczna, 

darmowa  

i ogólnodostępna, 

choć raczej mało 

wydajna.

Prywatne polisy 

zdrowotne są 

oferowane przez 

towarzystwa 

ubezpieczeniowe, 

głównie w ramach 

ubezpieczeń 

firmowych. Są one 

dostępne wyłącznie 

dla pracowników 

danej firmy i ich 

rodzin. Nie są 

oferowane często. 
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Zabezpieczenie emerytalne Zabezpieczenie zdrowotne

Państwo Wiek emerytalny Państwowe Zawodowe Osobiste Państwowe Osobiste

Turcja Obecnie wiek 

emerytalny wynosi 

58 lat dla kobiet  

i 60 dla mężczyzn. 

Reforma stopniowo 

podnosi go do 65 lat 

dla kobiet  

i mężczyzn.

Państwowy system 

emerytalny pobiera 

obowiązkowe składki 

na ubezpieczenie 

od pracodawców 

i pracowników. 

Wysokość pensji 

jest ustalana na 

podstawie liczby 

wpłaconych składek.

Obecnie nie istnieje 

model emerytur 

zawodowych.

Od stycznia 2017 r. 

wszyscy pracownicy 

w wieku 45 lat  

i poniżej zostaną 

automatycznie 

zapisani do 

prywatnego programu 

emerytalnego przez 

pracodawcę. Opłaty 

będą odliczane od 

pensji i opłacane 

przez pracodawcę  

w imieniu pracownika. 

Pracownicy 

otrzymają 

państwowe dotacje 

na konto.

Ogólnodostępna 

opieka zdrowotna 

w ramach 

uniwersalnego 

ubezpieczenia 

zdrowotnego. 

Wszyscy 

zarejestrowani 

mieszkańcy 

mogą otrzymać 

bezpłatnie leczenie 

w zakontraktowanych 

szpitalach. Pacjenci 

muszą pokryć 

koszty niektórych 

recept i usług 

pozaszpitalnych.

Dobrze rozwinięty 

system prywatnych 

ubezpieczeń 

zdrowotnych. 

Wiele osób wnosi 

dodatkowe opłaty 

do prywatnych firm 

oprócz regularnych 

składek na system 

publiczny, by uzyskać 

usługi lepszej 

jakości.

Australia Obecnie wynosi 65 

lat, w lipcu 2017 

ma wzrosnąć do 

65,5 roku, a potem 

etapowo do 67 lat 

do 2023 r. Rząd 

zaproponował 

podniesienie wieku 

emerytalnego do 70 

lat do 2035 r.

Emerytura na 

podstawie kryterium 

dochodowego, 

nieskładkowa, 

finansowana 

z podatków, 

zapewniająca 

podstawowe 

świadczenia.

Fundament 

australijskiego 

systemu 

emerytalnego, 

składa się  

z opłacanych kont 

indywidualnych 

udostępnianych 

przez fundusze 

emerytalne. Jest 

to system rodzaju 

DC, do którego 

pracownicy są 

zobowiązani 

odprowadzać 9,5% 

pensji.

Obejmuje składki 

wpłacane przez 

pracowników 

na fundusz 

emerytalny lub 

konto oszczędności 

emerytalnych, 

będące rodzajem 

niskokosztowego 

schematu 

emerytalnego 

oferowanego 

przez instytucje 

przyjmujące wpłaty 

i towarzystwa 

ubezpieczeń.

Narodowy system 

publicznego 

ubezpieczenia 

zdrowotnego, który 

zapewnia pokrycie 

kosztów opieki 

zdrowotnej. Dopłaty 

zależą od woli 

lekarza.

Dobrowolne 

prywatne 

ubezpieczenie 

zdrowotne odgrywa 

rolę dodatkową 

i uzupełniającą. 

Do zakupu polis 

zachęcają ulgi 

podatkowe.  

W 2014 r. nieco 

poniżej połowy 

mieszkańców miało 

prywatną polisę 

zdrowotną.
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Załącznik 4
Zestawienie państw

Indeks ARRI wg państwa
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OgółEM: Niska 
wartość indeksu

51% 51%              49% 46% 63% 66% 62% 68% 31% 49% 44% 80% 19% 41% 61% 47%

OgółEM: Średnia 
wartość indeksu

30% 32%   33%  29% 26% 23% 26% 22%  32% 29% 39% 16%   37% 32% 29% 33%

OgółEM: Wysoka 
wartość indeksu

19% 17% 19% 25% 11% 12% 12% 10% 37% 22% 18% 4% 44%     27% 10% 20%

ŚREDNIA 5,92 5,80 6,03 6,19 5,24 5,06 5,32 5,06 6,94 6,09 6,29 4,74 7,56 6,43 5,46 6,15

W jakim zakresie odczuwasz osobistą odpowiedzialność za zapewnienie sobie wystarczających dochodów na emeryturze?
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Nie czuję 
odpowiedzialności 

1
3% 3% 3% 1% 6% 6% 4% 7% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 3% 0%

2 4% 3% 4% 2% 9% 8% 6% 9% 1% 1% 3% 3% 2% 3% 5% 2%

3 20% 28% 21% 16% 28% 30% 24% 26% 7% 15% 21% 20% 10% 19% 25%     15%

4 33% 38%  35% 33% 31%  30% 31% 24% 28% 32% 44%  32%  33% 24% 33%     35%

Czuję dużą 
odpowiedzialność 

5
40%  27%  37% 47% 26% 27% 35% 33%  63%  51% 30%  43% 54% 52% 35% 47%

ŚREDNIA 4,03 3,83 4,00 4,23 3,62 3,63 3,88 3,67 4,53 4,28 4,00 4,12 4,37 4,22 3,93 4,26
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Jak oceniasz swoją świadomość potrzeby finansowego zaplanowania emerytury?

R
az

em

H
ol

an
di

a

N
ie

m
cy

W
ie

lk
a 

B
ry

ta
ni

a

Fr
an

cj
a

H
is

zp
an

ia

P
ol

sk
a

W
ęg

ry

St
an

y 
Z

je
dn

oc
zo

ne

K
an

ad
a

Ch
in

y

Ja
po

ni
a

In
di

e

B
ra

zy
lia

Tu
rc

ja

A
us

tr
al

ia

Brak świadomości 
1

3% 3% 0% 3% 5% 6% 2% 7% 2% 2% 1% 3% 0% 1% 3% 2%

2 6% 6% 3% 5% 7% 14% 8% 15% 2% 4% 3% 5% 2% 3% 8% 6%

3 24% 29% 19% 21% 22% 35% 27% 38% 13% 21% 23% 28% 13% 16% 35%     19%

4 34% 34% 32% 35% 30% 32% 32% 28% 30% 32% 41% 34% 35% 28% 36%      38%

Duża świadomość 
5

34% 28% 46% 36% 35% 13% 31% 12% 52% 41% 32% 30% 49% 52% 18%      36%

ŚREDNIA 3,90 3,79 4,20 3,97 3,84 3,30 3,83 3,22 4,28 4,06 4,00 3,82 4,31 4,27 3,57 4,00

Jak dobrze rozumiesz zagadnienia finansowe, jeśli chodzi o planowanie emerytury?
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Bardzo słabo 1 3% 6% 3% 3% 4% 5% 3% 4% 2% 3% 1% 11% 1% 1% 4% 2%

2 8% 15% 6% 9% 11% 12% 9% 7% 6% 7% 4% 21% 2% 5% 7% 8%

3 28% 30% 32% 26% 34% 35% 28% 26% 17% 27% 29% 41% 16% 19% 30%     26%

4 34% 30% 34% 36% 31% 33% 34% 33% 34% 32% 43% 20% 39% 30% 35%      41%

Bardzo dobrze 5 26% 18% 25% 26% 21% 14% 27% 30% 41% 31% 24% 7% 43% 44% 24% 23%

ŚREDNIA 3,72 3,40 3,72 3,73 3,54 3,40 3,73 3,79 4,05 3,80 3,85 2,93 4,22 4,11 3,69 3,75

Biorąc pod uwagę własny proces planowania emerytalnego, jak bardzo zaawansowane są obecnie twoje plany emerytalne?
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Nie mam planu 
emerytalnego 1

12% 11% 14% 11% 22% 22% 15% 13% 9% 14% 7% 17% 2% 9% 14%     11%

2 14% 14% 12% 12% 16% 15% 21% 16% 9% 14% 12% 28% 4% 11% 17%     11%

3 31% 34% 35% 27% 32% 31% 32% 34% 21% 27% 36% 36% 20% 32% 31%     28%

4 27% 29% 29% 30% 21% 23% 21% 24% 31% 29% 32% 14% 37% 28% 23%     34% 

Moje plany są 
bardzo dobrze 
opracowane 5

16% 13% 10% 20% 9% 8% 11% 13% 30% 17% 13% 5% 36% 21% 15%     15%

ŚREDNIA 3,20 3,18 3,09 3,35 2,79 2,79 2,94 3,08 3,64 3,21 3,34 2,61 4,00 3,41 3,10 3,32
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Biorąc pod uwagę, ile odkładasz na swoją emeryturę, czy oszczędzasz wystarczająco dużo?

R
az

em

H
ol

an
di

a

N
ie

m
cy

W
ie

lk
a 

B
ry

ta
ni

a

Fr
an

cj
a

H
is

zp
an

ia

P
ol

sk
a

W
ęg

ry

St
an

y 
Z

je
dn

oc
zo

ne

K
an

ad
a

Ch
in

y

Ja
po

ni
a

In
di

e

B
ra

zy
lia

Tu
rc

ja

A
us

tr
al

ia

Jestem 
nieprzygotowany. 

Prawie w ogóle 
nie oszczędzam 
na emeryturę 1

18% 16% 16% 15% 26% 25% 27% 31% 14% 21% 7% 27% 3% 20% 23%     14%

2 18% 17% 20% 13% 19% 21% 19% 24% 10% 14% 19% 25% 7% 17% 23%     14%

3 29% 29% 31% 28% 30% 28% 30% 28% 21% 29% 36% 33% 19% 27% 30%     31%

4 22% 24% 22% 26% 18% 20% 16% 13% 29% 21% 26% 11% 38% 20% 17%     28% 

Jestem dobrze 
przygotowany. 

Już teraz 
odkładam 

wystarczająco 
dużo 5

13% 14% 11% 18% 9% 8% 7% 4% 26% 16% 11% 4% 33% 16% 8%     13%

ŚREDNIA 2,94 3,03 2,93 3,17 2,65 2,65 2,56 2,34 3,44 2,97 3,15 2,40 3,91 2,94 2,65 3,09

Czy sądzisz, że uda ci się osiągnąć zaplanowany dochód?
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Nie wiem, czy uda 
mi się uzyskać 

dochód na 
emeryturze

32% 31% 23% 37% 36% 34% 43% 42% 26% 34% 22% 52% 18% 30% 34%     36%

Nie, pracuję nad 
uzyskaniem 
około jednej 

czwartej (25%) 
mojego dochodu 

na emeryturze

12% 10% 13% 14% 13% 10% 13% 11% 14% 14% 12% 10% 15% 11% 14%     14%

Nie, pracuję nad 
uzyskaniem 

około połowy 
mojego dochodu 

emerytalnego

17% 14% 22% 13% 19% 16% 18% 12% 15% 13% 23% 18% 14% 13% 19%     16%

Nie, pracuję nad 
uzyskaniem 
około trzech 

czwartych (75%) 
mojego dochodu 

na emeryturze

13% 16% 18% 10% 13% 17% 11% 13% 11% 9% 14% 11% 11% 13% 13% 9%

Tak, pracuję 
nad uzyskaniem 
mojego dochodu 

emerytalnego

25% 30% 25% 27% 18% 22% 14% 22% 34% 30% 29% 8% 42% 34% 19%     25%

ŚREDNIA 68,97 73,75  67,54  69,59  64,70  69,35 62,23 70,17 71,91 70,85 68,90 59,12 74,49 74,68 64,04 67,72
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Które z wymienionych stwierdzeń najlepiej opisuje twoje podejście do oszczędzania na emeryturę?
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Nieustannie 
upewniam się, 

że odkładam na 
emeryturę 5

39%  38% 39%   49% 32% 29%    27% 27% 57% 46%    46% 29% 59% 37% 28% 39%

Odkładam na 
emeryturę 

okazjonalnie, od 
czasu do czasu

24%       20% 27% 20% 27%   26% 23% 16% 19% 20% 22%    32% 25% 24% 27% 26%

Obecnie nie 
odkładam na 

emeryturę, 
chociaż robiłem 
to w przeszłości

12%       12% 13% 12% 8% 15% 13% 12% 12% 14% 13%  9% 7% 12% 13% 15%

Nie odkładam na 
emeryturę, ale 

zamierzam
19%  15% 13% 12% 25%  22%  25% 32%  8% 16% 16%  24% 7% 23% 28% 14%

Nigdy nie 
odkładałem na 
emeryturę i nie 

zamierzam 1

6%  14% 8%     7%  9% 8% 12% 12% 4% 4% 3% 6%  2% 3% 4% 6%

ŚREDNIA 3,71 3,54 3,77 3,91 3,47 3,46 3,28 3,15 4,17 3,88 3,92 3,55 4,33 3,70 3,46 3,79

Które, jeśli którekolwiek, z następujących słów najbardziej kojarzy ci się z emeryturą?
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Wolność 41% 44% 42% 45% 40% 37% 19% 35% 45% 50% 52% 39% 41% 44% 34% 43%

Możliwości 19% 25% 33% 25% 11% 13% 15% 23% 22% 19% 10% 11% 21% 24% 15% 19%

Odpoczynek 46% 62% 56% 48% 41% 39% 48% 48% 48% 45% 60% 12% 37% 46% 45% 48%

Podekscytowanie 8% 2% 3% 10% 3% 8% 2% 2% 18% 13% 8% 3% 20% 7% 10% 14%

Ubóstwo 13% 10% 20% 9% 18% 10% 28% 30% 8% 12% 4% 19% 3% 7% 13% 9%

Brak 
bezpieczeństwa 17% 20% 16% 9% 10% 20% 30% 39% 11% 13% 9% 38% 11% 19% 10% 10%

Samotność 11% 6% 9% 15% 11% 7% 15% 7% 8% 10% 15% 14% 16% 5% 14% 11%

Zły stan zdrowia 17% 5% 15% 10% 12% 9% 44% 16% 8% 8% 24% 12% 15% 17% 35% 12%

Zależność od innych 9% 7% 10% 8% 9% 8% 15% 17% 6% 8% 8% 3% 16% 11% 5% 9%

Zmęczenie 8% 3% 3% 5% 9% 9% 11% 9% 7% 6% 6% 8% 8% 15% 16% 6%

Oddalenie 12% 22% 13% 8% 29% 19% 2% 5% 10% 11% 10% 8% 6% 8% 17% 9%

Nuda 11% 5% 8% 14% 10% 8% 8% 6% 11% 11% 13% 20% 11% 8% 16% 12%

Rozrywka 31% 34% 23% 38% 31% 40% 16% 10% 43% 39% 37% 18% 40% 29% 29% 38%

Żadne z powyższych 2% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 1% 5% 1% 3% 1% 3%

Nie wiem 2% 2% 1% 2% 3% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 3% 1% 1% 1% 3%

OgółEM: Pozytywnie 72% 80% 77% 75% 64% 68% 58% 61% 81% 75% 82% 52% 79% 69% 72% 75%

OgółEM: Negatywnie 48% 37% 45% 39% 46% 41% 72% 64% 38% 38% 49% 66% 47% 45% 62% 39%
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Które, jeżeli którekolwiek, z następujących aspiracji emerytalnych są dla ciebie ważne?
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Zamieszkanie za 
granicą 12%  11% 11%      15% 15%  7% 8% 13% 11% 14% 14% 6% 18% 18% 18% 10%

Podróżowanie 62%     54% 65% 55% 63% 74% 62%        61% 52% 62% 70% 40% 54% 77% 68% 61%

Studia 12%    7% 4% 9% 7% 12% 6%    16% 12%  10% 20% 15% 20%  19% 12% 10%

Spędzać  
więcej czasu 

z przyjaciółmi 
i rodziną

57%        51% 64% 52% 54% 57% 59%  62% 53% 56% 65%  38% 58%   64% 59% 53%

Nowe hobby 48%    40%   55%  41% 44% 47% 54%    49% 39% 47% 54% 41% 45%  53% 60% 44%

Własny biznes 10%    4% 2% 8% 3% 6%  6%      10% 17% 9% 7% 6% 31% 26% 20% 8%

Wolontariat 26% 34% 25%   22% 30%     22% 11% 20% 31% 30% 20% 14% 39%   34% 38% 30%

Dalej pracować w 
tej samej branży 15% 15%  13% 15% 8%    7%   13% 16% 19% 15% 14%   23% 24% 18% 14% 18%

Dalej pracować, 
ale w innej branży 11%      7% 9%  6% 3% 9% 11%  13% 13% 10% 17% 20% 18%  10% 17% 10%

Żadne  
z powyższych 3%     4% 4% 7% 3% 3% 3% 2% 5%  4% 1% 7% 1% 1% 1% 3%

Nie wiem 3%  5%   2%   4% 4% 3% 3% 2% 2% 3%  1% 8% 1% 0% 1% 4%

OgółEM: Biznes/
płatna praca 26% 22% 18% 28% 14% 14% 20% 26% 37% 26% 20% 34% 46% 39% 32%     27%

Mniej więcej jaka część twojego dochodu na emeryturze pochodzi lub prawdopodobnie będzie pochodzić z każdego z tych trzech szeroko 

pojętych źródeł?
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Państwo 46% 42% 55%      42% 46% 65%  54% 55% 42% 41% 40%  50% 27%  49% 53% 39%

Pracodawca 24%   38% 17% 32% 27%  11% 20% 15%  29%  26% 25% 17% 30% 23% 21% 26%

Własne 
oszczędności  

i inwestycje
30%  20% 28% 26% 26%    24% 26% 30% 29%  34% 35% 32% 43%  28% 26% 35%
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Ludzie zaczynają odkładać na emeryturę z wielu powodów. Który, jeżeli którykolwiek, był dla ciebie impulsem, żeby zacząć oszczędzać 

pieniądze na emeryturę?
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Rozpoczęcie 
pierwszej pracy 11% 14% 11% 10% 10% 8% 8% 6% 15% 11% 12% 4% 18% 9% 14% 9%

Rozpoczęcie 
nowej (nie 

pierwszej) pracy
9% 7% 6% 8% 5% 10% 11% 9% 11% 8% 10% 5% 11% 10% 9% 9%

Mój pracodawca 
zaczął wpłacać 

na mój plan 
emerytalny

17% 23% 20% 24% 9% 8% 17% 14% 22% 17% 25% 6% 27% 12% 13%     18%

Mój pracodawca 
to zaproponował 12% 9% 9% 15% 5% 5% 9% 4% 24% 17% 17% 3% 21% 9% 9% 9%

Automatycznie 
zapisano mnie 

do programu 
emerytalnego 

pracodawcy

15% 30% 15% 21% 9% 5% 10% 7% 14% 20% 17% 4% 23% 12% 10%     19%

Utrata pracy 5% 3% 3% 3% 2% 4% 11% 3% 6% 4% 7% 3% 8% 5% 13% 4%

Spłacenie 
pożyczki 

studenckiej
4% 4% 3% 3% 1% 3% 3% 3% 7% 4% 4% 2% 10% 5% 7% 4%

Kupno 
pierwszego domu 13% 12% 14% 9% 15% 10% 10% 10% 9% 11% 15% 6% 20% 19% 21% 8% 

Ślub 10% 7% 10% 8%    4% 10% 9%    7% 13% 8% 11% 6% 20% 16% 19% 8%

Założenie rodziny 16% 9% 16% 10% 14% 18% 16% 16% 15% 10% 16% 8% 30% 22% 28%     11%

Separacja/
rozwód 5% 4% 7% 5% 4% 4% 5% 5% 8% 4% 2% 3% 5% 5% 7% 6%

Awans/podwyżka 10% 5% 6% 6% 4% 8% 21% 6% 11% 6% 14% 3% 19% 16% 9% 7%

Osiągnięcie 
pewnego wieku 31% 15% 24% 21% 25% 27% 40% 29% 26% 29% 46% 28% 30% 41% 43%      24%

Inne powody   7% 6% 9% 5%    6% 9%    6% 11% 8% 8%   3% 7% 5% 8%   9% 6%

Brak konkretnego 
powodu 19% 22% 21% 20% 29% 26% 14% 18% 16% 21% 11% 39% 7% 14% 8%     23%

Nie pamiętam 3% 4% 3% 4% 3% 3% 3% 10% 3% 4% 1% 5% 1% 1% 2% 5% 

OgółEM: 
Rozpoczęcie pracy/
pracodawca wpłacił

41% 55% 42% 49% 29% 27% 38% 30% 51% 45% 51% 17% 59% 34% 36%     41%

OgółEM:  
Przyczyny związane 

z etapem w życiu
47% 27% 41% 34% 39% 45% 54% 43% 44% 41% 59% 37% 57% 59% 63%     38%
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Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje twoją strategię planowania emerytalnego?
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Mam spisany plan 14%    9%  13% 13% 7% 16% 6%  6%   32% 17% 9% 4% 31% 19% 9% 18%

Mam plan, ale nie 
jest on spisany 44%    36% 44% 44% 25% 29% 35% 47%    41%   42% 62% 39% 56% 47% 57% 40%

Nie mam planu 38%    49% 39% 39% 61% 48% 55%   42% 25%  39% 26% 47% 12% 33% 32% 40%

Nie wiem 4%  6%  5% 4% 7% 6% 5% 5% 3% 3% 3% 10% 1% 2% 2% 2%

W razie gdybyś nie był w stanie dalej pracować przed osiągnięciem planowanego wieku emerytalnego, czy masz plan awaryjny, by 

zapewnić sobie dochód?
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Tak 33% 19% 29% 31% 20% 20% 27% 24% 47% 32% 45% 15% 68% 43% 33% 32%

Nie 57%  71% 65% 61% 68%   65% 60%   71%  45% 58% 40% 69% 28%  48% 62% 59%

Nie wiem 10%   9% 6% 8%  12%      15% 13% 5% 8% 9% 15% 17% 4% 9% 5% 9%
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Która, jeśli którakolwiek, z następujących opcji należy do twojego planu awaryjnego na wypadek utraty możliwości pracy z powodu 

choroby lub zwolnienia? (Wynik całkowity przedstawia odsetek pracowników polegających na tym źródle we wszystkich państwach).
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Małżonek/partner 
pracuje dalej

30% 24% 30% 25% 12% 32% 28% 28% 32% 25% 37% 13% 37% 30% 30%     23%

Prezenty/
pożyczki od 

rodziny/przyjaciół
10% 6% 6% 10% 3% 7% 3% 6% 13% 5% 14% 5% 16% 5% 10%     10%

Pożyczki z banku 
itp.

10%       3% 3% 4% 7% 5%  5%  6% 13% 7% 13% 4% 21% 5% 13% 8%

Własne 
oszczędności

57% 50% 41% 59% 42% 62% 54% 60% 54% 59% 59% 66% 69% 59% 51%     49%

Spadek 16% 13% 14% 15% 15% 24% 11% 18% 16% 14% 9% 11% 21% 15% 26%     17%

Ubezpieczenie 
spłaty kredytu 

hipotecznego
10%   18%  4% 9% 8% 8%  10% 1% 13%  15% 8%  6%  18% 8% 9% 12%

Ochrona dochodu 19%   13% 5% 12% 16% 13%   17% 7% NZ 14% 29% 12% 40%  18% 20% 26%

Ubezpieczenie 
na wypadek 

niepełnosprawności 
od pracodawcy 
lub wykupione 

samodzielnie

17%     19% 49% 7% 26% 12%  23% 2%  16%  23% 19% 18% 14% 13% 10% 13%

Ubezpieczenie na 
wypadek poważnej 

choroby
21%  14% 19%   9%  18% 9% 21% 12%   15% 18% 37%  14% 29% 14% 16% 16%

Ubezpieczenie 
na wypadek 

zwolnienia z pracy
13%  12% 16% 8%  8% 14%  18% 29% NZ 6%   28% 3% NZ 14% 19% 7%

Zamiana domu 
na mniejszy/

sprzedaż drugiego 
domu

19%    22% 14% 25% 14%  17% 18%        28% 19% 25% 17% 10% 16% 20% 17% 26%

Państwowe 
ubezpieczenie od 

niepełnosprawności
15% 14%    22% 9%  16% 16%  14% 4% 20% 25%   24% 17% NZ 13% 23% 12%

Państwowe 
ubezpieczenie od 

bezrobocia
16%     21% 20% 10%  15% 19%  17% 10%  14% 23% 23% 14% NZ 14% 27% 15%

Wcześniejsze 
wyjęcie funduszy 

z konta 
emerytalnego

2% NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ 22% NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ

Inne 8% 11%   7% 11% 10% 12%  10% 15% 7%  9% 3%  17% 5% 16% 6% 10%

Żadne  
z powyższych

2%   2% 3% 3% 4% 2%  1%   3% 1% 2% 0%  1% 1% 2%  1% 2%

Nie wiem 1%    1% 0% 1% 2% 1% 2% 1% 0% 2% 0% 0% 1% 1% 0% 0%

NZ – pytania nie zadano



Ankieta Przygotowania Emerytalnego Aegon 2017  | 59

W jakim zakresie zgadzasz się lub nie zgadzasz z następującym twierdzeniem na temat oszczędzania na emeryturę? „Mam bardzo dobre 

pojęcie o całkowitej wartości wszystkich moich oszczędności emerytalnych i inwestycji (może to obejmować: emeryturę, akcje, udziały, 

ubezpieczenie związane z inwestycjami, własnością itp.)” (w USA: plany 401(k), 403(b) lub inne plany emerytalne dla pracowników, IKE, 

fundusze wzajemne, dożywotnią rentę, nieruchomości itp.).
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Bardzo się nie 
zgadzam 5% 5% 3% 6% 6% 7% 9% 7% 8% 6% 1% 5% 6% 4% 9% 4%

Trochę się nie 
zgadzam 10% 10% 12% 11% 14% 10% 16% 13% 7% 9% 6% 15% 7% 9% 17% 8% 

Ani się zgadzam, 
ani nie zgadzam 23% 32% 25% 21% 27% 30% 18% 23% 11% 22% 27% 34% 14% 20% 28%     20%

Dość się zgadzam 34% 35% 40% 31%   34% 29% 38% 29%    28% 28%  43% 29% 32% 37% 29% 34%

Bardzo się 
zgadzam 25% 16% 18%  28%   14% 21% 17% 21% 44% 31%  22% 14% 41% 29% 15% 33%

Nie wiem 2% 3% 2% 3% 5% 3% 2% 7% 2% 2% 0% 3% 1% 1% 2% 2%

OgółEM: Wszyscy 
niezgadzający się 16% 15% 15% 16% 20% 17% 24% 19% 15% 16% 7% 20% 13% 13% 26%     12%

OgółEM: Wszyscy 
zgadzający się 59% 50% 58% 60% 48% 50% 55% 51% 72% 60% 65% 43% 73% 66% 44%     67%

Ogólnie, jak duża jest twoja pewność, że będziesz w stanie przejść na pełną emeryturę i prowadzić wygodne dla siebie życie?
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W ogóle 13% 8% 10% 10% 14% 16% 41%  28%  9% 12% 2% 19% 2% 15%  15% 11%

Nie bardzo 25%   21% 31% 21% 34%  34% 35% 30% 15%  20% 13%   41% 8% 26% 42% 20%

Dosyć 34% 39% 39% 40% 37% 36% 16%  25%  30% 41% 39% 29%  32% 33%  29% 40%

Bardzo 18% 22%  14% 17% 7% 9% 4% 11% 24%  18% 37% 4% 37% 19%  9% 18%

Nadzwyczaj 7% 7% 4% 8% 2%  2% 1% 4% 19%    6% 9% 2% 20% 6% 3% 8%

Nie wiem 3% 4% 2% 4% 6% 3% 3% 2% 3% 3% 1% 6% 1% 1% 2% 3%

OgółEM: Brak 
pewności

39% 29% 41% 31% 48% 49% 77% 58% 24% 32% 15% 59% 10% 41% 57%     31%

OgółEM: Duża/
nadzwyczajna 

pewność
25% 29% 18% 25% 8% 11% 5% 15% 43% 24% 46% 6% 57% 25% 12%     26%
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Jak byś opisał swój ogólny stan zdrowia?
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Zły 3%    2% 5% 4% 3% 3% 9%   5% 1%  3% 3% 9% 1% 1% 1% 2%

Przeciętny 29%   27% 39% 25%    26% 33% 29% 34% 12%  18% 42% 52%  17% 14%  27% 21%

Dobry 51%   54% 46% 55% 58%  46% 52% 49%    57% 58% 44% 30% 57%  57%  59% 57%

Doskonały 16% 17% 11% 16% 13% 17% 10% 12% 30% 21% 11% 8% 24% 28% 12%     20%

Wolę nie 
odpowiadać

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%

Jak bardzo przejmujesz się swoim zdrowiem na starość?
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To moja główna 
troska – Moje 

zdrowie na 
starość to coś, 
o czym myślę 

regularnie 
i aktywnie 

działam na rzecz 
zachowania go

43% 17% 37% 35% 37% 37% 38% 44% 50% 39% 58% 32% 59% 53% 58%     41%

Przedmiot 
pomniejszej 

troski – Moje 
zdrowie na 

starość to coś, 
o czym czasem 

myślę, ale 
ważniejsze są dla 
mnie inne rzeczy, 

jak dochód 
wystarczający, 

żeby żyć na 
emeryturze

39% 46% 41% 47% 41% 48% 44% 28% 39% 45% 36% 55% 24% 26% 27%     43%

Nie przykładam 
do tego wagi – po 
prostu zakładam, 

że będę zdrowy, 
przejdę na 

emeryturę. Nie 
jest to coś, czym 
powinienem się 

przejmować

12% 25% 14% 12% 19% 8% 14% 18% 7% 11% 2% 5% 13% 18% 5%     12%

gdzieś z tyłu 
głowy – Tak 

naprawdę się 
nad tym nie 

zastanawiałem

6% 12% 8% 7% 4% 8% 4% 10% 4% 5% 4% 9% 4% 3% 10% 5%
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Które z poniższych postaw i zachowań związanych ze zdrowiem dotyczą Ciebie?
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Odżywiam się 
zdrowo (np. pięć 

porcji owoców  
i warzyw dziennie)

57% 56% 52% 62% 56% 58% 48% 34% 58% 56% 64% 45% 73% 64% 51%     63%

Ćwiczę regularnie 50% 49% 50% 54% 52% 56% 35% 24% 56% 49% 61% 38% 64% 56% 33%     56%

Unikam 
szkodliwych 

zachowań (np. 
nadużywania 
alkoholu lub 

palenia)

57% 54% 49% 56% 52% 57% 58% 57% 55% 59% 66% 41% 66% 62% 58%     62%

Myślę o zdrowiu, 
podejmując 

decyzje dotyczące 
stylu życia. Na 

przykład staram 
się unikać stresu

43% 40% 35% 40% 30% 41% 32% 32% 48% 50% 53% 26% 56% 52% 45%     49%

Regularnie 
praktykuję tzw. 

mindfulness 
(np. ćwiczenia 

medytacyjne  
i relaksacyjne)

17% 11% 14% 13% 10% 9% 21% 14% 24% 19% 23% 5% 41% 16% 19%     19%

Poważnie 
podchodzę do 

zdrowia (np. 
regularnie badam 

się u lekarza  
i samodzielnie)

42% 34% 52% 35% 33% 40% 40% 38% 50% 48% 44% 31% 48% 50% 32%     45%

Żadne  
z powyższych

7% 7% 8% 8% 10% 5% 10% 10% 6% 8% 2% 14% 2% 3% 10% 6%

Nie wiem / wolę 
nie odpowiadać

1% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 3% 1% 1% 1% 3% 0% 1% 1% 1%

Które z wymienionych postaw i zachowań związanych ze zdrowiem ciebie dotyczą? Liczba zachowań.
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Nie wykazuję 
takich zachowań

8% 8% 9% 9% 10% 5% 11% 13% 7% 9% 2% 17% 2% 4% 11% 7%

1 zachowanie 20% 23% 16% 19% 24%  21% 21%     31% 14% 16% 15% 32% 14% 16%  24% 15%

2 zachowania 20% 21% 23% 20% 22% 21% 23% 22% 20% 18% 20% 23% 10% 19% 20%      18%

3 zachowania 23% 23% 27% 24% 23% 26% 24% 19% 25% 22% 24% 14% 24% 24% 21%      24%

4 zachowania 15%  16% 15% 16% 13% 15% 12% 9% 17% 19% 18% 8%   22% 21% 13% 17%

5 zachowań 9% 7% 6% 8% 5% 10% 5% 4% 11% 9% 14%  5% 13% 11% 6% 12%

Wszystkie 6 
zachowań

5% 2% 3% 4% 3% 2% 3% 2% 6% 7% 8% 2% 14% 6% 5% 8%
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Patrząc w przyszłość, jak wyobrażasz sobie przejście na emeryturę?
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Natychmiast 
przestanę 
pracować  

i przejdę na pełną 
emeryturę

33% 33% 40% 29% 52% 53% 37% 35% 30% 24% 26% 21% 22% 26% 42%     24%

Zmienię sposób 
pracy (np. na 

część etatu lub 
tymczasowy 

kontrakt), ale 
tylko na jakiś 

czas, zanim 
ostatecznie 
przejdę na 
emeryturę

31% 35% 28% 35% 22% 18% 30% 31% 33% 35% 40% 29% 35% 31% 23%     40%

Zmienię sposób 
pracy (np. na 

część etatu lub 
na tymczasowy 

kontrakt) i będę 
pracować przez 

cały czas

16% 9% 19% 16% 10% 7% 16% 19% 18% 20% 19% 17% 21% 21% 15%     16%

Będę pracować 
w taki sposób 

jak teraz. Wiek 
emerytalny nie 
zmieni mojego 
sposobu pracy

10% 7% 4% 9% 5% 10% 7% 7% 11% 10% 11% 7% 19% 17% 12% 8%

Inne 1% 2% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 5% 1% 1% 1% 0%

Nie wiem 9% 13% 8% 11% 10% 11% 10% 8% 8% 11% 3% 20% 2% 4% 7%      12%

OgółEM: Zmieni 
sposób pracy / 

będzie nadal 
pracować

57% 52% 51% 60% 37% 35% 52% 57% 62% 65% 71% 54% 75% 69% 50%     64%
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Które, jeśli którekolwiek, z następujących są dla ciebie ważnymi powodami kontynuowania pracy w pewnym zakresie na emeryturze? 

(Wynik całkowity przedstawia odsetek pracowników ze wszystkich państw, którzy twierdzą, że to ważne przyczyny).
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Przewiduję, że 
praca będzie 

moim głównym 
źródłem 

dochodu podczas 
przechodzenia na 

emeryturę

23% 19% 14% 20% 21% 17% 16% 16% 23% 22% 25% 42% 29% 25% 21%     25%

Chcę pozostać 
aktywny 

fizycznie/
umysłowo

56% 50% 66% 65% 43% 45% 56% 57% 60% 63% 47% 32% 62% 68% 53%     62%

Nie odkładałem 
systematycznie 

wystarczająco 
dużo 

24% 16% 27% 21% 22% 18% 26% 25% 28% 31% 27% 30% 17% 22% 24%     24%

Mój dochód 
emerytalny jest 

niższy, niż się 
spodziewałem, 

z powodu 
ostatniego 

kryzysu

21% 21% 21% 14% 27% 25% 20% 20% 20% 21% 13% 12% 21% 32% 39%     19%

Planuję zrobić 
przerwę  

w karierze/
odpocząć

9% 5% 6% 4% 9% 7% 3% 2% 10% 7% 13% 2% 23% 7% 8% 8%

Lubię moją 
pracę/karierę

38% 36% 41% 45% 29% 30% 30% 27% 48% 45% 32% 23% 54% 40% 32%     48%

Obawiam się, 
że świadczenia 
społeczne będą  

o 33% mniejsze,  
niż oczekiwałem

33% 30% 33% 30% 30% 45% 44% 45% 37% 33% 31% 46% NZ 47% 35%     30%

Obawiam się, 
że mój plan 
emerytalny 

przyniesie 
mniejsze korzyści, 

niż oczekiwałem

26% 20% 23% 16% 31% 23% 42% 32% 25% 30% 19% 22% 27% 36% 30%     27%

Ogólne obawy 
dotyczące 

mojego dochodu 
emerytalnego  

i tego, czy moje 
oszczędności 

wystarczą

32% 20% 35% 25% 39% 38% 42% 29% 32% 37% 30% 40% 28% 26% 45%     32%

Inne powody 2% 4% 1% 3% 1% 2% 2% 2% 2% 5% 2% 5% 1% 2% 2% 2%

Nie wiem 1% 5% 2% 1% 5% 4% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 0% 0% 2% 

OgółEM: Obawy 
związane  

z dochodem  
i oszczędnościami

73% 66% 70% 64% 76% 80% 83% 78% 71% 68% 73% 84% 65% 79% 82%     69%

NZ – pytania nie zadano
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W jakim wieku planujesz przestać wykonywać płatną pracę?
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40 lat lub mniej 1% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 3% 1% 2% 2% 1% 1% 2% 2%

41–50 7% 1% 1% 4% 2% 1% 3% 2% 10% 3% 22% 3% 10% 8% 13% 5%

51–59 12% 1% 3% 6% 4% 3% 4% 4% 9% 10% 29% 3% 24% 18% 44% 9%

60 16% 4% 5% 11% 11% 10% 21% 11% 11% 12% 32% 14% 31% 25% 18%     11%

61–64 8% 5% 17% 3% 27% 9% 7% 15% 6% 4% 3% 3% 5% 4% 5% 4%

65 21% 16% 25% 17% 25% 40% 27% 34% 13% 26% 8% 26% 11% 21% 15%     18%

66–69 13% 51% 33% 18% 15% 24% 13% 8% 10% 10% 2% 7% 4% 4% 1%     14%

70 10% 11% 7% 16% 7% 8% 12% 12% 14% 13% 1% 21% 6% 9% 1%     16%

71+ 7% 7% 4% 13% 2% 2% 6% 7% 15% 13% 1% 14% 6% 8% 1%      13%

Nigdy 1% 1% 1%   2% 1% 1% 2% 3% 3% 2% 0%    1% 0% 1% 0% 2%

Nie wiem 4% 2% 2% 7% 5% 3% 5% 4% 6% 6% 1% 6% 0% 1% 1% 7% 

ŚREDNIA 62,75 66,46 65,27 65,39 63,38 64,96 64,29 65,09 63,12 65,05 56,53 65,46 60,24 61,84 56,94 64,70

MEDIANA 65,00 67,00 65,00 66,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 56,00 65,00 60,00 60,00 57,00 65,00

Czy przeszedłeś na emeryturę wcześniej, czy później niż planowałeś, a może w planowanym wieku?
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Przeszedłem 
na emeryturę 
wcześniej, niż 

planowałem

39% 35% 52% 38% 29% 50% 42% 33% 61% 54% 18% 33% 23% 37% 41%     58%

Przeszedłem na 
emeryturę  

w wieku, 
w którym 

planowałem

49% 47% 43% 50% 54% 36% 46% 56% 32% 37% 71% 45% 72% 46% 45%     29%

Przeszedłem 
na emeryturę 

później, niż 
planowałem

11% 16% 5% 8% 15% 13% 8% 10% 3% 9% 11% 22% 2% 14% 13%     11%

Nie wiem / nie 
pamiętam

2% 2% 0% 4% 2% 1% 4% 1% 4% 0% 1% 0% 3% 3% 1% 2%
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Które, jeżeli którekolwiek, z następujących były dla ciebie ważnymi powodami, żeby przestać wykonywać płatną pracę wcześniej, niż 

planowałeś?
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Własny zły stan 
zdrowia

29% 20% 48% 39% 24% 20% 17% 30% 31% 33% 36% 15% 22% 32% 24%     34%

Bezrobocie/
utrata pracy

25% 20% 31% 29% 38% 40% 40% 24% 31% 17% 3% 18% 9% 16% 20%     21%

Obowiązki 
rodzinne,  

np. opieka nad 
członkiem rodziny

14% 6% 8% 16% 3% 6% 10% 15% 15% 15% 28% 9% 26% 5% 29%     16%

Otrzymałem 
nieoczekiwany 

przypływ gotówki 
(np. spadek), który 
pozwolił mi przejść  

na emeryturę 
wcześniej, niż 

planowałem

4% 0% 0% 8% 0% 4% 0% 0% 5% 7% 3% 3% 17% 0% 5% 9%

Zdałem sobie 
sprawę, że 

oszczędziłem 
wystarczającą 

ilość pieniędzy, 
więc przestałem 

pracować

9% 17% 13% 11% 7% 6% 7% 0% 11% 13% 8% 21% 17% 0% 2% 9%

Inne powody 33% 49% 17% 11%  41%  30% 26% 36%  28% 35% 39%  45%  30% 46% 49%  29%

Nie wiem / nie 
pamiętam

1% 3%  0% 0% 0% 0% 5% 0% 2% 0% 0% 0% 4% 3% 0% 2% 

OgółEM: 
Pozytywne 
przyczyny

13% 17% 13% 18%  7% 10%  7%  0% 15% 19%  8% 21% 35%  0%  7%      14%

OgółEM: 
Negatywne 

przyczyny
62% 43%  75% 82% 59% 62% 62% 64% 67%   9% 61%  39% 48% 54% 63% 67%
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Które, jeżeli którekolwiek, z następujących usług oferuje twój obecny pracodawca (lub jego administrator planu emerytalnego)?
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Strona 
internetowa 

pracodawcy /
administratora 

planu 
emerytalnego

13% 17% 5% 13% 9% 13% 8% NZ 29% 15% NZ 6% NZ 13% 11% 13%

Roczny wyciąg 
z planu 

emerytalnego
19% 42% 20% 17% 15% 8% 17% NZ 29% 24% NZ 6% NZ 19% 17% 16%

Roczna prognoza 
dochodów  

z dorocznego planu 
emerytalnego

14% 21% 16% 15% 9% 10% 12% NZ 18% 15% NZ 6% NZ 18% 21% 10%

Materiały 
informacyjne

13% 8% 15% 10% 6% 13% 13% NZ 22% 17% NZ 6% NZ 19% 16% 12%

Narzędzia 
i aplikacje 

internetowe
10% 16% 6% 7% 9% 8% 7% NZ 18% 12% NZ 3% NZ 14% 12% 9%

Cyfrowy dostęp 
do wglądu  

i zarządzania 
oszczędnościami 

emerytalnymi

12% 22% 8% 7% 10% 6% 7% NZ 22% 13% NZ 5% NZ 16% 14% 12%

Spotkania/
seminaria online 

dotyczące 
emerytury/

oszczędzania na 
emeryturę

7% 6% 5% 7% 5% 5% 4% NZ 11% 9% NZ 7% NZ 13% 10% 7%

Sponsorowane 
przez firmę 

blogi i/lub grupy 
internetowe

6% 4% 3% 5% 4% 5% 4% NZ 13% 5% NZ 4% NZ 8% 9% 7%

Osobiste 
spotkania 
z doradcą 

emerytalnym lub 
zawodowym

12% 14% 9% 14% 11% 6% 8% NZ 23% 16% NZ 4% NZ 14% 11% 13%

Inne 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% NZ 1% 1% NZ 2% NZ 3% 3% 2%

Żadne  
z powyższych

37% 17% 41% 35% 38% 52% 41% NZ 21% 38% NZ 48% NZ 41% 35% 42%

Nie wiem 16% 19% 15% 20% 23% 13% 18% NZ 10% 15% NZ 26% NZ 8% 10% 15%

NZ – Pytania nie zadano w Chinach, na Węgrzech i w Indiach
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Który, jeżeli którykolwiek, z następujących zakładowych programów dbania o zdrowie byłby dla ciebie interesujący?

R
az

em

H
ol

an
di

a

N
ie

m
cy

W
ie

lk
a 

B
ry

ta
ni

a

Fr
an

cj
a

H
is

zp
an

ia

P
ol

sk
a

W
ęg

ry

St
an

y 
Z

je
dn

oc
zo

ne

K
an

ad
a

Ch
in

y

Ja
po

ni
a

In
di

e

B
ra

zy
lia

Tu
rc

ja

A
us

tr
al

ia

Badania 
profilaktyczne  

i  szczepienia
36% 19% 41% 31% 32% 34% 48% 46% 36% 30% 26% 33% 34% 60% 47% 34%

Programy ćwiczeń  
w miejscu pracy albo 
zniżki do pobliskich 

siłowni

42% 38% 42% 37% 33% 43% 45% 43% 42% 50% 43% 22% 49% 61% 46% 41%

Zakładowa 
przychodnia  dająca 

możliwość rutynowych 
wizyt

32% 18% 24% 26% 27% 38% 37% 40% 28% 27% 32% 20% 45% 48% 45% 25%

Narzędzia do 
monitorowania 

celów zdrowotnych/
biometryki (np. BMI/
utrata wagi, poziom 

cholesterolu, ciśnienie)

28% 14% 22% 23% 19% 30% 26% 26% 28% 25% 34% 23% 40% 41% 34% 23%

Zdrowe posiłki lub 
przekąski dostępne  

w biurze
42% 37% 54% 41% 42% 40% 50% 46% 45% 48% 26% 13% 54% 54% 50% 46%

Edukacja  
w zakresie zachowań 
prozdrowotnych (np. 
newslettery, e-maile 

komunikaty, wykłady 
w czasie lunchu)

24% 13% 19% 17% 19% 27% 16% 13% 28% 25% 29% 12% 44% 35% 33% 21%

Ocena ryzyka 
zdrowotnego 32% 17% 18% 36% 33% 42% 26% 25% 30% 28% 34% 19% 44% 54% 43% 32%

Programy dla osób 
uzależnionych 13% 5% 10% 8% 10% 11% 11% 5% 15% 16% 17% 4% 27% 22% 18% 12%

Programy, porady 
lub terapie dla 

osób z problemami 
ze zdrowiem 
psychicznym

25% 20% 26% 20% 26% 21% 21% 27% 18% 24% 28% 23% 35% 35% 35% 20%

Trener dbania  
o zdrowie, który radą 

i zachętą pomoże 
osiągnąć cele 

zdrowotne

25% 15% 21% 17% 27% 24% 23% 24% 22% 24% 27% 12% 38% 46% 35% 24%

Zachęty finansowe 
do skoncentrowania 

się na zdrowiu  
i dbaniu o nie

37% 23% 40% 28% 31% 36% 52% 41% 40% 41% 31% 20% 44% 48% 49% 33%

Konkursy i okazje 
do wygrania nagród 

za prozdrowotne 
działania

20% 9% 14% 12% 11% 19% 20% 14% 25% 28% 27% 9% 31% 32% 30% 18%

Aplikacja pomagająca 
ustalać cele 

zdrowotne, mierzyć 
postępy i zbierać 

informacje

17% 10% 10% 12% 14% 17% 11% 14% 18% 14% 21% 7% 31% 24% 34% 13%

Programy rzucania 
palenia 21% 15% 17% 15% 21% 24% 20% 16% 20% 22% 20% 12% 37% 28% 34% 17%

Ergonomiczne 
stanowiska pracy  

(np. biurka do pracy na 
stojąco, regulowane 

sprzęty)

35% 38% 49% 26% 46% 43% 39% 30% 29% 37% 37% 7% 30% 44% 41% 35%

Wydarzenia 
sponsorowane przez 

firmę (np. spacery, 
biegi, wyścigi 

rowerowe)

30% 20% 28% 21% 21% 24% 29% 30% 26% 26% 46% 12% 40% 44% 45% 20%

Żaden 6% 11% 9% 12% 6% 4% 3% 3% 9% 7% 2% 14% 1% 1% 0% 8%

Nie wiem 4% 7% 3% 4% 4% 5% 2% 3% 3% 4% 2% 12% 1% 1% 1% 5%
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Które, jeżeli którekolwiek, z następujących usług oferuje twój pracodawca, by wspomóc pracowników przechodzących na emeryturę?
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Praca bardziej 
dostosowana 
do starszych 

osób (np. mniej 
stresująca 

lub fizycznie 
obciążająca)

20% 12% 14% 15% 11% 13% 15% 17% 23% 13% 37% 10% 39% 25% 20% 20%

Możliwość 
przejścia na część 

etatu
24% 20% 27% 27% 21% 17% 21% 26% 26% 26% 25% 16% 36% 17% 22% 29%

Przekwalifikowanie 
się lub dalsze 

szkolenia, aby 
uaktualnić 

umiejętności

15% 10% 15% 10% 6% 9% 8% 13% 15% 12% 28% 6% 32% 17% 20% 15%

Elastyczne plany 
emerytalne 

pozwalające 
pracować po 

przekroczeniu 
zwyczajowego 

wieku 
emerytalnego

19% 11% 12% 20% 12% 10% 10% 13% 22% 20% 30% 17% 38% 19% 24% 20%

Doradztwo 
finansowe

14% 11% 7% 12% 9% 9% 10% 8% 22% 14% 16% 4% 41% 23% 14% 13%

Zapewniana 
przez pracodawcę 
opieka zdrowotna 

na emeryturze

18% 11% 6% 8% 7% 9% 13% 10% 24% 12% 36% 8% 44% 26% 21% 11%

Inne 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 3% 2% 2% 1% 1% 2% 2% 3% 1%

Żadne  
z powyższych

29% 22% 35% 29% 34% 45% 39% 30% 22% 33% 15% 37% 9% 38% 28% 29%

Nie wiem 16% 35% 20% 22% 26% 15% 16% 17% 15% 18% 6% 25% 4% 5% 8% 17%



Kontakt w sprawie raportu:
komunikacja@aegon.pl  

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

Adres korespondencyjny:
Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Centrum Operacyjne
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

www.aegon.pl
Infolinia: 801 300 900


