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Wstęp

Centrum Badań Długowieczności i Emerytur Aegon ma 

przyjemność przedstawić wyniki siódmego corocznego badania 

w zakresie gotowości do przejścia na emeryturę „Nowa umowa 

społeczna: plan emerytalny w XXI wieku”. Niniejsze badanie 

powstało we współpracy z organizacjami non-profit: Centrum 

Badań Emerytalnych Transamerica (z siedzibą w USA) oraz 

Instituto de Longevidade Mongeral Aegon (z siedzibą w Brazylii). 

Niniejszy raport, choć dotyczy Polski, powstał na podstawie 

ankiety przeprowadzonej w 15 państwach w Europie, obu 

Amerykach, Azji i Australii.

Zmiany zachodzące w Polsce i na całym świecie wywierają nowe 

rodzaje presji na istniejące umowy społeczne, które ukształtowały 

się w ostatnim stuleciu. Zmusza to nas wszystkich do innego 

spojrzenia na nasze plany zachowania dobrego zdrowia  

i osiągnięcia dobrobytu finansowego w późniejszym okresie życia.

Koncepcja umowy społecznej miała i wciąż ma kluczowy wpływ 

na sposób, w jaki mieszkańcy Polski planują i przygotowują się 

do emerytury. Umowa ta została wypracowana między rządami, 

pracodawcami i poszczególnymi pracownikami, określając zakres 

ich odpowiedzialności. Od wielu dziesięcioleci Polska ma stabilny 

system świadczeń i uprawnień społecznych, który pomógł 

milionom ludzi w osiągnięciu bezpiecznej i satysfakcjonującej 

emerytury. Dawniej w Polsce funkcjonował repartycyjny system 

jednofilarowy, ale reforma emerytalna, wprowadzona w 1999 r. 

w celu zmniejszenia obciążeń państwa, pozwoliła przywrócić 

równowagę w podziale odpowiedzialności między tymi trzema 

podmiotami i jest nadal dostosowywana do realizacji bieżących 

potrzeb Polaków w tym zakresie.

Wprowadzenie systemu prywatnych emerytur miało na celu 

poprawę stabilności systemu, ale dwadzieścia lat później  

w wyniku zmian demograficznych, realizacji planów fiskalnych  

i programów politycznych polski system emerytalny nadal dąży  

do podziału obowiązków i inwestowania środków własnych. 

Ludność w Polsce starzeje się w tempie znacznie szybszym niż  

u jej europejskich sąsiadów: przewiduje się, że wskaźnik obciążenia 

demograficznego, tj. liczba osób w wieku 65 lat i więcej na 100 osób 

w wieku produkcyjnym (od 20 do 64 lat), wzrośnie z 24 w 2015 r. 

do 60 do 2050 r.1 Jednak w ślad za pozostałymi zmianami  

w polityce europejskiej, w 2017 r. Sejm RP obniżył wiek emerytalny 

z 67 lat dla obu płci do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, 

anulując jego podniesienie przez poprzedni rząd.

W chwili pisania niniejszego raportu rząd i Sejm RP opracowują 

projekt ustawy regulującej powstanie i działanie Pracowniczych 

Planów Kapitałowych (PPK), tj. obowiązkowego dla pracodawców 

(automatyczne objęcie) i dobrowolnego dla pracowników modelu 

trzeciego filaru, który ma być wprowadzony w życie od lipca  

2019 r.2 Obecny system emerytalny okazuje się niedostosowany do 

bieżących potrzeb. Jak pokazują wyniki niniejszego raportu, Polska 

musi z całą stanowczością stworzyć nową umowę społeczną.

Niniejszy raport opiera się na odpowiedziach udzielonych przez 

1000 Polaków, w tym 900 pracowników i 100 emerytów. Analizie 

poddano naciski i presję wywierane na polski system emerytalny 

oraz rolę, jaką rząd i pracodawcy powinni odegrać w tym procesie. 

W raporcie dokonano oceny gotowości pracowników do przejścia 

na emeryturę i zbadano możliwości poprawy sytuacji, aby pomóc 

im w realizacji ich aspiracji emerytalnych. Raport bada rosnące 

znaczenie zdrowia w realiach planowania finansowego i po raz 

pierwszy analizuje kwestię starzenia się z godnością. Coraz więcej 

osób w Polsce osiąga wiek 80, 90 i 100 lat, co sprawia, że kwestie 

związane ze starzeniem się w dobrym zdrowiu i z odpowiednim 

zabezpieczeniem finansowym stają się coraz bardziej istotne.

1 OECD, Emerytury w skrócie w roku 2017: Jak wypada Polska?, 2017
2 PwC, Pracowniczy Program Emerytalny – projekty nowych przepisów, 2017
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Kluczowe wnioski

 � Indeks Przygotowania Emerytalnego Aegon (ang. Aegon 
Retirement Readiness Index, ARRI) mierzy, w jakim 
stopniu pracownicy (globalnie) czują się przygotowani do 
przejścia na emeryturę. Pracownicy w Polsce uzyskują ARRI 

na poziomie 5,5. Polska plasuje się na dziesiątej pozycji.

 � Ponad dwie trzecie (37%) osób w Polsce twierdzi, że 
redukcja świadczeń rządowych wpływa na ich plany 
emerytalne, a blisko trzy na dziesięć (29%) twierdzi,  

że to zmiany na rynku pracy mają na nie wpływ.

 � Ponad połowa (55%) Polaków uważa, że przyszłe 
pokolenia emerytów będą w gorszej sytuacji emerytalnej 
niż obecni emeryci; to odsetek powyżej średniej światowej 

(49%). 9% Polaków uważa, że przyszłe pokolenia będą  

w lepszej sytuacji, podczas gdy 25% sądzi, że pozostaną na 

mniej więcej tym samym poziomie.

 � Przewiduje się, że ponad połowa (56%) dochodów 
emerytalnych w Polsce będzie pochodzić ze źródeł 
publicznych (46% globalnie). Polacy oczekują nieco mniej 

od swoich pracodawców (21% w porównaniu do 24%  

w skali globalnej) oraz mniej od własnych oszczędności  

i inwestycji (24% w porównaniu z 30% w skali globalnej).

 � Zapytani o to, jakie działania powinno podjąć państwo  
w odpowiedzi na rosnące koszty ubezpieczeń 
społecznych, Polacy twierdzą najczęściej (35%), 
że rząd powinien zwiększyć ogólne finansowanie 
poprzez podniesienie podatków bez obniżania wartości 
indywidualnych wypłat. Natomiast 16% uważa, że rząd 

powinien obniżyć ogólne koszty zabezpieczenia społecznego 

poprzez zmniejszenie wartości indywidualnych wypłat bez 

konieczności podnoszenia podatków. Prawie jedna czwarta 

(23%) zajmuje stanowisko pośrednie, twierdząc,  

że rząd powinien przyjąć rozwiązanie wyważone, z pewnymi 

obniżkami indywidualnych wypłat i pewnymi podwyżkami 

podatków.

 � Zaledwie jeden na pięciu (21%) pracowników w Polsce 
regularnie oszczędza na emeryturę, co jest odsetkiem 
znacznie poniżej globalnego poziomu (39%). Jedna 

czwarta mieszkańców Polski (26%) oszczędza jedynie 

sporadycznie, 12% nie oszczędza obecnie, ale czyniła to  

w przeszłości, zaś 40% nie oszczędza wcale.

 � Jedna czwarta osób mieszkających w Polsce (25%) 
poprawnie odpowiedziała na wszystkie z trzech pytań 
z zakresu znajomości finansów opracowanych przez 
Annamarię Lusardi i Olivię S. Mitchell w 2004 r. 
i wykorzystane w tym badaniu za ich zgodą3. Polacy 

przewyższają globalną średnią w pytaniu o inflację, ale 

słabo radzą sobie z pytaniami o odsetki składane  

i dywersyfikację ryzyka. Osoby, które najlepiej radzą sobie 

z pytaniami finansowymi (prawidłowo odpowiadając na 

wszystkie trzy), uzyskują wyższy wynik ARRI (5,9 wobec 5,5 

wśród wszystkich pracowników w Polsce).

 � Wielu pracowników w Polsce jest otwartych na pomysł 
automatycznego objęcia planem emerytalnym; 57% 
uważa go za atrakcyjne rozwiązanie. Ten poziom odczuć 

jest niezmienny bez względu na płeć, grupę wiekową  

i poziom wykształcenia.

 � Tylko 8% Polaków jest przekonanych, że będzie w stanie 
pozwolić sobie na własną opiekę zdrowotną w okresie 
emerytalnym. Najmniej przekonani o tym są: kobiety (5%), 

a także osoby, które są w złym (6%) i niezbyt dobrym (5 %) 

stanie zdrowia.

3  Lusardi i Mitchell, „The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence” [„Ekonomiczne znaczenie umiejętności kompetencji finansowych:  

teoria i praktyka”], Journal of Economic Literature, 2014
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Część 1. Megatrendy i dowody  
na dekompozycję umowy społecznej
Globalizacja, innowacyjność, postęp naukowy i technologiczny. Nasz świat szybko się zmienia w obliczu tych i innych trendów. Wiele z nich ma 

na niego tak duży wpływ, że można je uznać za megatrendy. Zmiany wywołane przez megatrendy już teraz kształtują struktury społeczne, 

sposób, w jaki ludzie prowadzą swoje codzienne życie, planują przyszłość i ostatecznie przygotowują się do przejścia na emeryturę.

Polacy (37%) są w największym stopniu skłonni twierdzić, że zmniejszenie świadczeń rządowych ma wpływ na ich plany emerytalne. 

Przy obniżeniu wieku emerytalnego do 65 i 60 lat, które według prognoz ma kosztować rząd 10 mld zł od 2018 r., a do 2021 r. 

blisko 20 mld zł , kwestionuje się dostępność świadczeń opartą na funduszach w ramach repartycyjnego systemu ZUS w dłuższej 

perspektywie czasowej. Ponadto ZUS stosuje model zdefiniowanej składki: odejście z miejsca pracy kilka lat wcześniej oznacza 

zmniejszenie wpłat, a tym samym obniżenie stopy zastąpienia dochodów polskiego emeryta o ok. 6% rocznie. Widać wyraźnie,  

że Polacy (29%) są bardziej wrażliwi na zmiany na rynkach pracy niż inne nacje (średnia globalna to 21%), pomimo obserwowanych 

obecnie w kraju sprzyjających warunków i silnej presji płacowej na pracodawców (pozwalającej pracownikom żądać wyższych płac lub 

poszukiwać nowe miejsca pracy). Polacy są bardziej wrażliwi na niestabilne warunki polityczne na świecie (27%) niż średnia światowa 

(19%). Są również bardziej wrażliwi na zmiany demograficzne (22% w porównaniu z 14% na całym świecie). Przyczyną tego niepokoju 

mogą być: stale zwiększająca się długość życia, niski wskaźnik dzietności oraz migracja młodych pracowników do innych krajów UE,  

a także napływ ukraińskich pracobiorców do kraju.

Wykres 1. Spadek świadczeń rządowych i zmiany na rynkach pracy to najczęściej wymieniane trendy globalne, które Polacy 
postrzegają jako mające wpływ na ich plany emerytalne

W ciągu ostatnich 50 lat globalne megatrendy, takie jak: rosnąca długość życia, zmiany demograficzne, a ostatnio niskie stopy 

procentowe w długim okresie czasu wpłynęły na sposób, w jaki rządy i korporacje zarządzają systemami emerytalnymi oraz na sposób 

funkcjonowania umów społecznych. Ciągłe zmiany są nieuniknione i prowadzą do przekształceń w krajobrazie emerytalnym w Polsce 

na najbliższe dziesięciolecia oraz wpływają na sposób, w jaki przyszłe pokolenia oszczędzają, inwestują, planują i przygotowują się do 

przejścia na emeryturę.

. 

Urbanizacja

Zmiany klimatyczne

globalnie

Polska

Nowe technologie i rewolucja cyfrowa 12%
14%

Wydłużenie oczekiwanej długości życia 29%
27%

Zmiany na rynkach pracy 29%
21%

Niskie stopy procentowe w długim okresie czasu 16%
20%

Zmiany demograficzne 22%
14%

Globalizacja 9%
12%

9%
12%

Terroryzm 9%
11%

Kwestie bezpieczeństwa cybernetycznego 6%
9%

Żadne z powyższych 10%
14%

5%
8%

Nie wiem 13%
10%

Brak międzynarodowej stabilizacji politycznej 27%
19%

Zmienność rynków finansowych 24%
24%

Zmniejszenie publicznych świadczeń emerytalnych 38%
37%

4 Obserwator Finansowy Europy Środkowej, Polski rząd obniża wiek emerytalny, pogłębiając wątpliwości co do deficytu budżetowego, 2016
5  Tamże, OECD
6  Work Service, 9. Barometr Rynku Pracy, 2018
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Polacy są w przeważającej mierze pesymistycznie nastawieni do swoich przyszłych emerytur. Ponad połowa z nich (55%) uważa, że 

sytuacja przyszłych pokoleń emerytów będzie gorsza niż osób przechodzących obecnie na emeryturę.

Wykres 2. Ponad połowa Polaków uważa, że przyszłe pokolenia będą w gorszej sytuacji na emeryturze 

W obliczu obaw związanych z potencjalnymi ograniczeniami świadczeń publicznych, wydłużeniem okresu życia oraz zmianami w zakresie 

zatrudnienia, obecna umowa społeczna ulega dezintegracji. Polski system emerytalny w obecnej formie oferuje umowę społeczną, która 

funkcjonuje w oparciu o trzy filary. Te trzy filary – ubezpieczenie społeczne/ZUS (I filar) i fundusze emerytalne o ograniczonym zakresie 

inwestycji (II filar) oraz nieobowiązkowe oszczędności prywatne (III filar) – zapewniają partnerzy umowy społecznej: rząd, pracodawca  

i pracownik (co ważne, pracodawcy w ramach ZUS również płacą znaczne składki za swoich pracowników). Umowa ta była opracowywana 

i rozbudowywana przez cały XX wiek, aby zagwarantować odpowiednie świadczenia na starość. Jednak w związku z tym, że plany 

emerytalne drugiego filaru mają minimalny udział w systemie emerytalnym, Prawo i Sprawiedliwość (PiS), partia rządząca, forsuje reformy 

mające na celu wprowadzenie nowego programu emerytalnego dla pracowników w ramach trzeciego filaru (PPK, Pracownicze Plany 

Kapitałowe) czyli dobrowolnego funduszu pracowniczego opartego na automatycznym objęciu i obowiązkowych składkach pracodawców, 

który dotyczyłby około trzech czwartych osób pracujących w Polsce7.

Polacy oczekują, że ponad połowa (56%) ich dochodów na emeryturze będzie pochodzić od państwa, a 21% – od pracodawcy. Spodziewają 

się, że tylko 24% będzie pochodzić z własnych oszczędności i inwestycji. Biorąc pod uwagę presję na system wywieraną przez starzejącą 

się populację i coraz większą liczbę potencjalnych emerytów, należy zapytać, w jaki sposób, zdaniem Polaków, państwo zdoła zapewnić 

taki poziom finansowania?

Wykres 3. Polacy oczekują, że ponad połowa ich dochodów na emeryturze będzie pochodzić od państwa

globalnie 49% 24% 18% 9%

Polska 55% 25% 9% 10% Na tym samym poziomie

Nie wiem

globalnie 30%46% 24%

Polska 24%21%56%

Rząd/państwo

Pracodawca

Własne oszczędności
i inwestycje

W lepszej sytuacji

W gorszej sytuacji

globalnie 49% 24% 18% 9%

Polska 55% 25% 9% 10% Na tym samym poziomie

Nie wiem

globalnie 30%46% 24%

Polska 24%21%56%

Rząd/państwo

Pracodawca

Własne oszczędności
i inwestycje

W lepszej sytuacji

W gorszej sytuacji

 7 Intelligence on European Pensions and Institutional Investment, Polski rząd daje zielone światło dla emerytur z automatycznym objęciem, 2018
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Rola rządu pod rosnącą presją

Eksperci od lat wyrażają obawy co do stabilności repartycyjnych systemów zabezpieczenia ubezpieczeń społecznych. Systemy te zostały 

zaprojektowane w taki sposób, aby dzisiejsi pracownicy płacili składki za świadczenia na rzecz dzisiejszych emerytów. W związku z rosnącą 

długością życia oraz niższymi wskaźnikami dzietności populacje starzeją się, a emeryci żyją dłużej niż pierwotnie zakładano  – przez co 

system finansuje coraz mniejsza liczba obecnych pracowników . Dane Komisji Europejskiej wskazują, że osoby w wieku 65 lat i starsze 

stanowią 16,3% populacji, oraz prognozują, że do 2030 r. prawie jedna czwarta osób w Polsce (23,3%) wpadnie do tej grupy wiekowej, 

która osiągnie do 2050 r. poziom 30,9%8. Z badania wynika, że tylko 26% pracowników w Polsce uważa, iż publiczny system zabezpieczenia 

społecznego zapewni im emeryturę, która pozwoli na komfortowy tryb życia. Niepokojące jest to, że tylko 2% pracowników jest tego pewne.

Wykres 4. Ponad połowa pracowników w Polsce uważa, że publiczny system ubezpieczenia społecznego nie zapewni im emerytury, 
która pozwoli na komfortowy tryb życia na emeryturze

 

Zapytani, jakie środki państwo powinno podjąć w celu rozwiązania problemu rosnących kosztów emerytur publicznych, Polacy są zgodni 

co do tego, że konieczne jest podjęcie pewnych działań. Najczęściej wśród Polaków (35%) oraz populacji w ujęciu globalnym (34%) panuje 

pogląd, że wartość świadczeń emerytalnych powinna pozostać na tym samym poziomie i że należy podwyższyć podatki, aby to sfinansować. 

Przeciwnego zdania jest 16% osób w Polsce  – uważają one, że należy obniżyć ogólne koszty ubezpieczeń społecznych, a tym samym odejść 

od podnoszenia podatków. Kolejne 23% Polaków uważa, że należy przyjąć podejście zrównoważone, z pewnymi obniżkami indywidualnych 

wypłat, ale i pewnym podwyższeniem podatków.

Wykres 4b. Ponad jedna trzecia osób w Polsce uważa, że państwo powinno zwiększyć środki na ubezpieczenia społeczne bez 
obniżania wartości jednostkowych wypłat

 

globalnie

Polska
Nie wiem

21%

18%

Państwo nie powinno nic robić. W przyszłości ubezpieczenie
społeczne pozostanie w pełni osiągalne finansowo

5%

7%

Państwo powinno obniżyć ogólne koszty świadczeń ubezpieczenia
społecznego poprzez zmniejszenie wartości indywidualnych

wypłat bez konieczności podnoszenia podatków

16%

16%

Państwo powinno przyjąć podejście zrównoważone, z pewnymi obniżkami
jednostkowych wypłat oraz pewnymi podwyżkami podatków

23%

26%

Państwo powinno zwiększyć całościowe dostępne środki finansowe 
na ubezpieczenie społeczne poprzez podniesienie podatków bez 

konieczności zmniejszania wartości jednostkowych wypłat

35%

34%

54%

57%

12%
2%

22%

7%

Tak Nie Nie wiem

Zdecydowanie

Prawdopodobnie

Możliwie
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jednostkowych wypłat oraz pewnymi podwyżkami podatków

23%

26%

Państwo powinno zwiększyć całościowe dostępne środki finansowe 
na ubezpieczenie społeczne poprzez podniesienie podatków bez 

konieczności zmniejszania wartości jednostkowych wypłat

35%

34%

54%

57%

12%
2%

22%

7%

Tak Nie Nie wiem

Zdecydowanie

Prawdopodobnie

Możliwie

8  Komisja Europejska, Sprawozdanie na temat starzenia się społeczeństwa 2018 r., 2017

36%
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Zmiany w zatrudnieniu i wpływ na świadczenia pracodawców

Poza niepewnością co do przyszłości finansowania systemu ubezpieczeń społecznych, wiele z omawianych megatrendów wywołało 
również zmiany dotyczące zatrudnienia i oferty świadczeń pracowniczych. Prowadzi to z kolei do dezorientacji co do roli odgrywanej przez 
pracodawców w stosunku do pracowników w ich przygotowaniach do przejścia na emeryturę.

Coraz częściej zdarza się, że pracobiorcy w swojej karierze zawodowej wielokrotnie zmieniają pracodawców (w pewnym momencie mogą 
też przejść całkowicie na samozatrudnienie). Rynek pracy w Polsce w momencie przygotowywania niniejszego opracowania jest rynkiem 
faworyzującym pracowników pod względem wymagań płacowych i łatwości znalezienia nowej pracy (brak konkurencji o miejsca pracy 
spowodowany niedoborem siły roboczej)9. Standardowe programy określonych świadczeń, których celem było finansowanie emerytur 
pracowników o długim stażu pracy i z krótszą oczekiwaną długością życia, znikają z systemu emerytalnego. Zamiast tego pracodawcy 
zastępują je finansowanymi przez pracowników programami o zdefiniowanej składce, w ramach których mogą sami wnosić (lub nie) 
składki. Proponowane wprowadzenie automatycznego objęcia programem w ramach pracowniczych planów kapitałowych spowoduje, 
że pracownicy zapłacą co najmniej 2% wynagrodzenia w składkach, a pracodawcy – 1,5%10. Zgodnie z tym nowym planem polski rząd 
oczekuje, że zatrudnieni będą sami finansować większą część swoich przyszłych dochodów emerytalnych, ale także będą ponosić większe 
ryzyko związane z zarządzaniem aktywami.

Obecnie pracodawcy w Polsce oferują swoim pracownikom szeroki wachlarz świadczeń. Dwie trzecie (65%) pracowników w Polsce 
ma dostęp do ubezpieczeń na życie (w porównaniu z 40% globalnie). Niemal połowa (48%) ma możliwość pracy po przekroczeniu 
ustawowego wieku emerytalnego (w porównaniu z 47% globalnie). Ponad jednej czwartej (28%) oferuje się programy stopniowego 
przechodzenia na emeryturę lub inne projekty pracodawców zapewniające przejście na emeryturę (w porównaniu z 29% globalnie).
Nieco ponad jednej piątej (22%) oferuje się program emerytalny ze składkami pracodawcy (w porównaniu z 43% globalnie), a zaledwie 
18% – program emerytalny bez składek pracodawcy (w porównaniu z 27% globalnie). Dane te wskazują, że otwarte fundusze emerytalne 
(OFE) w ramach drugiego filaru nie cieszą się popularnością wśród większości pracowników w Polsce oraz tłumaczą, dlaczego Polska dąży 

do wprowadzenia w szerszym zakresie programu PPK w ramach trzeciego filaru.

Wykres 5. Prawie połowa pracowników w Polsce ma możliwość pracy po przekroczeniu ustawowego wieku emerytalnego. Zaledwie 
jednemu na pięciu oferuje się programy emerytalne ze składkami pracodawcy

Polska Globalnie

Urlop/płatny urlop 89% 77%

Płaca zasadnicza 87% 79%

Ubezpieczenie zdrowotne/medyczne 79% 57%

Dogodna lokalizacja miejsca pracy 72% 67%

Ubezpieczenia na życie 65% 40%

Nadgodziny i premie 60% 54%

Możliwości rozwoju kariery zawodowej 49% 51%

Zdolność do pracy po przekroczeniu ustawowego wieku emerytalnego 48% 47%

Elastyczny czas pracy 42% 49%

Dostęp do dobrej oferty szkoleniowej 40% 47%

Programy stopniowego przechodzenia na emeryturę lub inne programy pracodawców przewidujące przejście na emeryturę 28% 29%

Program emerytalny ze składkami pracodawcy 22% 43%

Program emerytalny bez składek pracodawcy 18% 27%

Oferta zakupu akcji 12% 21%

Indeks Przygotowania Emerytalnego Aegon oraz rola jednostek

Rola, jaką dana jednostka odgrywa w przygotowaniu przejścia na emeryturę, stopniowo rośnie, ale musi jeszcze zostać zwiększona. 
Badanie Przygotowania Emerytalnego Aegon (prowadzone od siedmiu lat) mierzy poziom planowania emerytalnego podejmowanego 
przez pracowników, przy czym odpowiedzialność w tym zakresie stopniowo przesuwa się w kierunku jednostki. ARRI podaje roczny wynik 
w oparciu o odpowiedzi na sześć odrębnych pytań: trzy odnoszące się do ogólnego podejścia (pytania 1, 2, 3) oraz trzy dotyczące ogólnych 

kwestii behawioralnych (pytania 4, 5, 6). Pytania przedstawiono na diagramie poniżej.

9 Tamże, Work Service
10 Tamże, Intelligence on European Pensions and Institutional Investment
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Indeks ARRI ocenia przygotowanie do emerytury w skali od 0 do 10. Za wysoki uznaje się wynik między 8 a 10, za średni – między 6 a 7,9,  

a za niski – poniżej 6 (dodatkowe informacje na temat ARRI i jego metodologii znajdują się w Załączniku 1).

W ciągu ostatnich pięciu lat Polska była jedynym krajem objętym badaniem, który konsekwentnie poprawiał wyniki ARRI, wprowadzając 

stopniowo udoskonalenia. W tym roku wynik Polski wzrósł z 5,3 do 5,5, plasując ją na dziesiątej pozycji, ex aequo z Turcją. Jedna 

ósma (12%) polskich badanych osiąga wysoki wynik ARRI, podobny od 2017 r. 27% osiąga średni wynik, a 61% – niski w, co oznacza 

odpowiednio wzrost i spadek tych odsetków o jeden punkt procentowy w stosunku do 2017 r. Mimo że wyniki ARRI w Polsce są coraz 

lepsze, to jednak nadal pozostają na niskim poziomie i wciąż jest w Polsce wiele do zrobienia, aby go podnieść.

Wykres 6. Polska zajmuje 10. miejsce (ex aequo z Turcją) pod względem gotowości przejścia na emeryturę

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?

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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Polacy są generalnie negatywne nastawieni do przechodzenia na emeryturę. Prawie trzy czwarte (72%) kojarzy przejście na emeryturę  
z negatywnymi słowami, takimi jak „ubóstwo”, „niepewność” czy „samotność”, w porównaniu z 50% w skali globalnej. Sześciu na dziesięciu (59%) 
kojarzy przejście na emeryturę z pozytywnymi słowami, takimi jak „wolność”, „szansa” i „wypoczynek”, w porównaniu z 68% na całym świecie.

Pomimo tej negatywnej postawy, Polacy wciąż mają cały szereg aspiracji do zrealizowania w trakcie emerytury. Oto najczęstsze z nich: 61% 
oczekuje, że znajdzie więcej czasu na kontakty z przyjaciółmi i rodziną, 59% – na podróże, a 55% – na nowe hobby. Podczas gdy są one mniej 
więcej zgodne z globalną średnią, Polacy są znacznie mniej skłonni do podejmowania wolontariatu (13% wobec 27% globalnie) i nauki (3% 
wobec 12% globalnie).

Wykres 7. Spędzanie więcej czasu z przyjaciółmi i rodziną oraz podróżowanie na szczycie listy aspiracji do zrealizowania na emeryturze

Z biegiem lat badanie konsekwentnie potwierdza, że regularne oszczędzanie jest najlepszą drogą do osiągnięcia gotowości przejścia na 

emeryturę. W Polsce tylko jeden na pięciu (21%) pracowników regularnie oszczędza na emeryturę, co jest wynikiem znacznie poniżej 

średniej światowej (39%). Jedna czwarta (26%) oszczędza sporadycznie, a 12% nie oszczędza aktualnie na emeryturę, chociaż czyniło to 

w przeszłości. Obecny poziom w zakresie oszczędzania (a w zasadzie jego braku) w Polsce (40%) znacznie przewyższa średnią światową 

(25%). Prawie co dziesiąty pracownik w Polsce (9%) nigdy nie oszczędzał na emeryturę i nie zamierza tego robić (6% w skali globalnej), 

podczas gdy znaczny ich odsetek (31%) zamierza to robić. Założeniem jest oszczędzać więcej – dostęp do odpowiednich produktów 

emerytalnych w miejscu pracy i w ramach źródeł prywatnych może okazać się niewystarczający.

Część 2. Poprawa indywidualnego 
zabezpieczenia emerytalnego – rola 
edukacji finansowej i automatycznego 
objęcia programem

Nie wiem 3%
3%

OGÓŁEM: Biznes/płatna praca 25%
19%

Studia 12%
12%

Wolontariat 27%
13%

Rozwijanie nowych hobby 50%
55%

Spędzanie więcej czasu z przyjaciółmi i rodziną 57%
61%

Podróże 63%
59%

Kontynuacja pracy, ale w innej dziedzinie 11%
11%

Rozpoczęcie działalności gospodarczej 10%
5%

Kontynuacja pracy w tej samej dziedzinie 15%
12%

Mieszkanie za granicą 12%
8%

Żadne z powyższych 3%
3% globalnie

Polska
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38% 4%44%13%globalnie

54% 5%5% 37%Polska

Mam spisany plan Mam plan, ale nie jest
spisany

Nie mam planu Nie wiem

Zawsze dokładam wszelkich starań,
aby oszczędzać na emeryturę

Oszczędzam na emeryturę tylko
okazjonalnie

Nie oszczędzam teraz na emeryturę,
chociaż robiłem to w przeszłości

Nie oszczędzam na emeryturę,
choć mam zamiar to zrobić

Nigdy nie oszczędzałem na emeryturę
i nie zamierzam tego robić

globalnie 39% 12%24% 19% 6%

Polska 21% 26% 12% 22% 9%

Wykres 8. Tylko jeden na pięciu pracowników w Polsce regularnie oszczędza na emeryturę

 

Aby zapewnić realizację aspiracji w okresie emerytalnym, konieczne jest określone planowanie. Ponad połowa pracowników w Polsce 

(54%) nie ma planu emerytalnego, co jest niewątpliwie znaczącym odsetkiem. Spośród 42% pracowników w Polsce, którzy już mają plan 

emerytalny, tylko 5% go spisało. Wyniki te wypadają niekorzystnie w porównaniu ze średnią światową (odpowiednio 58% i 13%).  

Analiza własnych przyszłych finansów oraz zobowiązanie do spisania planu formalizuje ten proces, zwiększając, prawdopodobieństwo jego 

sukcesu – to jest podejście, którego pracownicy w Polsce muszą się jeszcze nauczyć.

Wykres 9. Tylko 5% polskich pracowników to „emerytalni stratedzy”

Regularne oszczędzanie i ustalanie pisemnego planu emerytalnego może pomóc pracownikom w Polsce w spełnieniu ich aspiracji 

emerytalnych. Ale czy mają oni odpowiednią wiedzę potrzebną do podejmowania bardzo ważnych i szczegółowych decyzji finansowych?

Wyposażenie jednostek w narzędzia pozwalające lepiej planować przejście na emeryturę

Presja wywierana na umowę społeczną to znak, że coraz większa odpowiedzialność spoczywa w rękach jednostek, a coraz mniejsza 

na ekspertach. Sporządzenie planu emerytalnego oznacza poruszanie się po wielu różnych koncepcjach finansowych, z których wiele 

wymaga dogłębnego zrozumienia.

W badaniu wykorzystano ramy opracowane przez Annamarię Lusardi i Olivię S Mitchell w 2004 r. w celu zmierzenia poziomu wiedzy 

finansowej (za ich zgodą). Lusardi i Mitchell stworzyły trzy pytania (tzw. „Wielką Trójkę”), które mierzą rozumienie koncepcji składanych 

odsetek, inflacji i dywersyfikacji ryzyka. Ich pytania sprawdzają faktyczną wiedzę respondentów na te trzy tematy (a nie wiedzę przez 

nich deklarowaną). Pytania wraz z poprawnymi odpowiedziami znajdują się w Załączniku 2.

Respondenci w Polsce wypadli nieco gorzej niż średnia światowa. Prawie trzy czwarte (73%) odpowiedziały poprawnie na pytanie 

dotyczące odsetek składanych (w porównaniu z 75% w skali globalnej). Zaledwie 41% poprawnie odpowiedziało na pytanie  

o dywersyfikację ryzyka, lokując się poniżej średniej globalnej (45%). Jednak 66% poprawnie odpowiedziało na pytanie o inflację, 

nieznacznie przekraczając średnią światową (63%). Ogółem tylko jedna czwarta (25%) osób w Polsce poprawnie odpowiedziała na 

wszystkie pytania dotyczące znajomości finansów. W skali globalnej było to 30%.

32%
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Wykres 10. Co czwarta osoba w Polsce prawidłowo odpowiedziała na wszystkie trzy pytania z zakresu znajomości finansów

Polska Globalnie

Pytanie o odsetki składane – % badanych, którzy odpowiedzieli poprawnie 73% 75%

Pytanie o inflację – % badanych, którzy odpowiedzieli poprawnie 66% 63%

Pytanie o dywersyfikację ryzyka – % badanych, którzy odpowiedzieli poprawnie 41% 45%

% badanych, którzy poprawnie odpowiedzieli na wszystkie trzy pytania dotyczące znajomości finansów 25% 30%

Bez odpowiednego poziomu wiedzy finansowej nie jest możliwe opracowanie dobrych planów emerytalnych, a nawet ustalenie, jakie 

pytania należy zadawać doradcom i podmiotom świadczącym usługi w zakresie planów emerytalnych. Niski poziom wiedzy finansowej 

może również przekładać się na brak zaangażowania w jakiekolwiek planowanie emerytalne, co jest szczególnie rozpowszechnione 

wśród niektórych grup demograficznych. Podczas gdy w Polsce 25% osób prawidłowo odpowiada na wszystkie trzy pytania dotyczące 

znajomości finansów, wśród kobiet, studentów i uczniów poziom ten spada do 19%, a wśród Pokolenia Y – do 20%.

 

Wykres 11. Różny poziom wiedzy finansowej w poszczególnych grupach demograficznych w Polsce

 

Wśród pracowników, którzy prawidłowo odpowiadają na wszystkie trzy pytania dotyczące znajomości finansów (tym samym wykazując 

wyższy stopień wiedzy finansowej), nastąpiła poprawa we wszystkich obszarach ich planowania emerytalnego. Osiągają oni wyższe 

wyniki w zakresie ARRI (5,3 w porównaniu z 5,1 w skali ogólnej), są nieco bardziej skłonni do regularnego oszczędzania na emeryturę 

(34% w porównaniu z 27% w skali ogólnej), wyższy ich odsetek ma plan emerytalny (spisany lub nie – 50% w porównaniu z 45%  

w skali globalnej). Bardziej prawdopodobne jest również, że będą oni w stanie zrozumieć kwestie finansowe, jeżeli chodzi  

o planowanie emerytalne (59% w porównaniu z 60% ogółem) i o wiele bardziej prawdopodobne jest, że będą znać wartość swoich 

oszczędności emerytalnych (63% w porównaniu z 51% ogółem).
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Wykres 12. Osoby z większą wiedzą finansową są zazwyczaj lepiej przygotowane do przejścia na emeryturę

Polska – pracownicy

Polska – pracownicy 
posiadający wiedzę 

finansową (prawidłowe 
udzielenie odpowiedzi 

na wszystkie trzy pytania  
z zakresu finansów)

Wynik ARRI 89% 77%

Osoby oszczędzające regularnie 87% 79%

Mają plan emerytalny (spisany lub nie) 79% 57%

Są w stanie zrozumieć kwestie finansowe, jeżeli chodzi o planowanie przejścia na emeryturę 72% 67%

„Mam bardzo dobre pojęcie o całkowitej wartości wszystkich moich osobistych oszczędności 

emerytalnych i inwestycji".
65% 40%

W świecie, w którym oczekuje się, że pracownicy będą w większym zakresie decydować, ile odkładają na emeryturę i w jaki sposób inwestują 

oszczędności, konieczne jest poszerzenie wiedzy finansowej wśród dorosłych oraz zapewnienie szerszej edukacji, począwszy od najmłodszych 

lat, tak aby dzieci mogły zdobywać te niezbędne umiejętności, które będą pomocne przez całe życie. Niepokojący jest brak powszechnej 

wiedzy finansowej. Rozwiązanie tego problemu powinno być priorytetem zarówno dla decydentów, wychowawców, podmiotów świadczących 

świadczenia emerytalne, jak i innych instytucji społecznych.

Zmiana infrastruktury, aby ułatwić jednostkom oszczędzanie

„Nadwyrężona” umowa społeczna zmusza ludzi do finansowania większej części swojej emerytury. Automatyczne rozwiązania w planach  

o zdefiniowanej składce są bardzo obiecujące w krajach, w których zostały wdrożone, a w Polsce pojawią się wraz z Pracowniczymi Planami 

Kapitałowymi w ramach trzeciego filaru.

Dzięki automatycznemu objęciu planem emerytalnym następuje rejestracja pracowników i rozpoczęcie zapisu części każdej wypłaty 

(pracownicy muszą podjąć działania, tylko jeżeli nie zdecydują się na rejestrację). Ponad połowa pracowników w Polsce (57%) uważa to 

rozwiązanie za atrakcyjne, przy stosunkowo niezmiennych zapatrywaniach obserwowanych w różnych grupach społecznych.

 

Wykres 13. Prawie sześciu na dziesięciu pracowników w Polsce uważa automatyczne objęcie planem emerytalnym za atrakcyjne
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Część 3. Potencjalne problemy zdrowotne 
w kontekście zbliżającego się przejścia na 
emeryturę
W Polsce ludzie na ogół dość negatywnie kojarzą przejście na emeryturę. Faktycznie proces starzenia się nie jest okresem wolnym 

od zmartwień. Pogorszenie się stanu zdrowia jest główną obawą pracowników przy przechodzeniu na emeryturę (62%), co jest 

odzwierciedleniem sytuacji zdrowotnej mieszkańców kraju, w którym śmiertelność z powodu chorób układu krążenia i częstość 

występowania cukrzycy przewyższają średnią OECD11. Obawa przed brakiem środków finansowych wśród Polaków jest również większa 

(48%) niż mierzona globalnie (41%). Biorąc pod uwagę fakt, że czas spędzony w miejscu pracy bezpośrednio wpływa na stopę zastąpienia 

na emeryturze, ocena tego, kiedy obecni emeryci w Polsce opuścili miejsce pracy, w porównaniu z ich oczekiwaniami pokazuje, jak głęboko 

mogą sięgać te niepokoje.

Wykres 14. Pogarszające się zdrowie oraz brak środków na szczycie listy obaw emerytalnych Polaków

Brak możliwości wykonywania
czynności, które się lubi 31%

25%

Żadne z powyższych 3%
6%

Nie wiem 3%
3%

Utrata poczucia celu po zaprzestaniu pracy 18%
18%

Brak zaangażowania społecznego 8%
19%

Utrata niezależności
25%

28%

Potrzeba pomocy przy 
podstawowych czynnościach

33%
28%

Samotność i izolacja 27%
26%

Brak możliwości dalszej aktywności 36%
34%

Choroba Alzheimera lub demencja 35%
33%

Brak środków finansowych 48%
41%

Pogarszające się zdrowie 62%
49%

Konieczność przeprowadzki do dodmu opieki
16%

23%

Stawianie czoła problemom psychicznym 
(np. depresji)

18%
22%

Brak codziennej rutyny 17%
15%

globalnie

Polska

Spośród wszystkich Polaków, którzy przeszli na pełną emeryturę, 43% zrobiło to wcześniej niż planowało (w porównaniu do 39% 

globalnie). Przejście na emeryturę wcześniej niż planowano ma dwojaki negatywny wpływ: brak możliwości dalszego oszczędzania oraz 

konieczność korzystania z oszczędności przez okres dłuższy niż oczekiwano. W grupie osób w Polsce, które przeszły na wcześniejszą 

emeryturę, najczęstsze przyczyny tej zmiany to zły stan zdrowia (37%) oraz utrata pracy (28%). Podkreśla to znaczenie zachowania 

dobrego stanu zdrowia jako warunku zatrudnienia i właściwego przygotowania finansowego do przejścia na emeryturę. Ale czy Polacy 

radzą sobie ze zdrowiem?

11 OECD, Polityka na rzecz poprawy zdrowia i jakości opieki: Nota krajowa – Polska, 2015
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Wykres 15. Ponad dwie piąte emerytów w Polsce przeszło na emeryturę wcześniej niż planowało

 

Polacy unikają szkodliwych zachowań, takich jak picie zbyt dużej ilości alkoholu czy palenie papierosów, na tym samym poziomie, jak to się 

czyni przeciętnie na świecie (odpowiednio 59% i 58%), a także regularnie ćwiczą uważność, tzw. mindfulness (20% w stosunku do 19%  

w skali globalnej). Jednak Polacy źle wypadają, jeżeli chodzi o wszystkie inne zachowania związane ze zdrowiem, w tym: zdrowe odżywianie 

(stosuje je 47% w porównaniu z 56% na świecie), regularne ćwiczenia fizyczne (wykonuje je 38% w porównaniu z 51% na całym świecie) oraz 

myślenie o swoim zdrowiu w dłuższej perspektywie przy wyborze stylu życia (36% w porównaniu z 45% na całym świecie).

Wykres 16. Zdrowe odżywianie i regularne ćwiczenia w Polsce poniżej poziomu  

 

Tak jak kształtowanie dobrych nawyków finansowych na wczesnym etapie życia może pomóc ludziom bezpiecznie przejść na emeryturę 

i funkcjonować w jej trakcie, tak kształtowanie dobrych nawyków zdrowotnych na wczesnym etapie może pomóc pracownikom 

w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia w tym okresie. Pracodawcy mogą odegrać w tym zakresie ważną rolę, oferując programy 

prozdrowotne i odnowy biologicznej w miejscu pracy.

Zdecydowana większość (94%) pracowników w Polsce byłaby zainteresowana różnymi programami zdrowotnymi i odnowy 

biologicznej. Jak wskazano powyżej, wiele osób w Polsce nie deklaruje, że się regularnie zdrowo odżywia; odsetek pracowników w kraju 

zainteresowanych zdrową żywnością lub możliwościami przekąsek w biurze jest większy niż w ujęciu globalnym (50% w porównaniu  

z 41% w skali globalnej). Także zainteresowanie zachętami finansowymi koncentrującymi się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu jest  

w Polsce większe niż w skali globalnej (47% w porównaniu z 35%). Programy ćwiczeń znajdują się na trzeciej pozycji na liście, a poziom 

ich akceptacji jest zasadniczo zgodny ze średnią światową (42% w porównaniu z 40%).
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Wykres 17. Pracownicy w Polsce są otwarci na większość świadczeń zdrowotnych w miejscu pracy, zdrową żywność i przekąski  
w biurze oraz zachęty finansowe koncentrujące się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu.

Nie wiem
globalnie

Polska

Żadne z powyższych
3%

4%

Programy antynarkotykowe i walki z alkoholizmem 8%
10%

Konkursy i możliwości zdobywania nagród za działania prozdrowotne
24%

20%

Programy, porady lub terapie mające na celu pomoc
przy problemach psychicznych

15%
24%

Aplikacja, która może pomóc w wyznaczeniu celów utrzymania
dobrej kondycji i pomiarze postępów

12%
19%

Edukacja w zakresie zdrowego trybu zycia 
(np. biuletyny, poczta elektroniczna)

17%
22 %

Imprezy biznesowe (np. spacery, biegi, wyścigi rowerowe) 27%
27%

Narzędzia do monitorowania zdrowia/biometrii 
(np. BMI/utrata masy ciała)

23%
28%

Ergonomiczne stanowiska pracy 
(np. regulowane miejsca pracy, pulpity)

31%
29%

Trener odnowy biologicznej, który oferuje 
pomocnicze wskazówki i wsparcie

28%
30%

Klinika zdrowia dostępna na miejscu (rutynowe wizyty) 36%
31%

Zachęty finansowe koncentrujące się na zdrowiu
i dobrym samopoczuciu

47%
35%

Badanie zapobiegawcze i szczepienia
42%

35%

50%
41%

Programy ćwiczeń na miejscu lub zniżki na lokalne siłownie 42%
40%

23%
24%

Programy rzucania palenia 16%
15%

3%
9%

Zdrowa żywność i przekąski w biurze

Ocena ryzyka zdrowotnego
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Część 4. Życie i starzenie się w dobrym 
zdrowiu i z godnością

W związku z tym, że zdrowie i pieniądze zajmują czołowe miejsce na liście obaw związanych z przejściem na emeryturę w Polsce, możliwość 
ponoszenia kosztów opieki zdrowotnej w okresie emerytalnym może być źródłem niepewności. Tylko 8% Polaków jest w pełni lub bardzo pewna, 
że po przejściu na emeryturę opieka zdrowotna będzie dla nich dostępna (finansowo). W tym kontekście należy wskazać, że decentralizacja 
systemu ubezpieczeń społecznych z 1999 r. przyczyniła się do powstania prywatnych podmiotów świadczących usługi zdrowotne  
i w konsekwencji do ponoszenia wydatków na opiekę zdrowotną z własnej kieszeni na poziomie 23% wszystkich wydatków na ten cel (rok 
2015)12 . Wśród niektórych grup demograficznych szczególnie niskie jest przekonanie o możliwość ponoszenia kosztów opieki zdrowotnej na 
emeryturze. Kobiety (5%) są znacznie mniej przekonane niż mężczyźni (12%), co może wynikać z tego, że kobiety, które zazwyczaj żyją dłużej 
niż mężczyźni, zwykle mają mniej środków odłożonych na funduszach oszczędnościowych i emerytalnych, a także być skutkiem przywróconego 
niższego wieku emerytalnego (60 lat w porównaniu z 65 latami w przypadku mężczyzn), który oznacza niższy wskaźnik zastępowalności 
pokoleń. Przekonanie to jest również znacznie niższe wśród osób oceniających swój stan zdrowia jako zły (6%) lub niezbyt dobry (5%), niż wśród 
osób w dobrym (9%) lub doskonałym (20%) zdrowiu. Jednak jako że z wiekiem stan zdrowia zazwyczaj się pogarsza, ludzie muszą wziąć pod 

uwagę, że ich przyszłość może nie być tak komfortowa i mogą wymagać większej pomocy medycznej.

Wykres 18. Mniej niż jedna dziesiąta Polaków jest przekonana, że będzie w stanie pozwolić sobie na własną opiekę zdrowotną  
w okresie emerytalnym

Poczucie pewności dostępności finansowej po przejściu na emeryturę po części odnosi się do aspiracji starzenia się z poczuciem 

samodzielności i komfortu. Z kolei dla jednostek szczególnie ważna jest możliwość pozostawania w domu w miarę starzenia się. Ma to 

znaczenie dla 91% osób w Polsce.

 

Wykres 19. Większość osób w Polsce twierdzi, że istotne jest pozostawanie we własnym domu w miarę starzenia się

12 Komisja Europejska, Stan zdrowia w UE: Profil zdrowia w Polsce w 2017 r., 2017
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Jednak typowy polski dom rodzinny nie zawsze może być odpowiedni dla osób starszych, ponieważ coraz ciężej jest im korzystać ze schodów, 

wypełniać domowe obowiązki – szczególnie przy wzroście liczby jednoosobowych gospodarstw domowych w Polsce13. Dzięki dostosowaniom 

i/lub nowym technologiom można rozbudowywać domy lub instalować urządzenia wspomagające osoby starsze. Dla Polaków na czele 

listy znalazły się modyfikacje łazienek (59%) i kuchni (49%), przekraczając tutaj średnią światową o kilkanaście punktów procentowych 

(odpowiednio 43% i 28%).

Na samym końcu listy w Polsce plasują się roboty wspomagające prace domowe (12%) oraz zapewniające towarzystwo (5%). Są to wciąż 

bardzo świeże technologie skierowane do „cyfrowych imigrantów”, którym brakuje naturalnych możliwości technologicznych młodego 

pokolenia. Być może w najbliższych dziesięcioleciach popularność tych innowacji wzrośnie.

Wykres 20. Modyfikacje łazienki i kuchni znajdują się na szczycie listy funkcji i urządzeń, które Polacy chcieliby zastosować w swoich 
domach, gdy się zestarzeją

13 PwC, 10 trendów w polskiej opiece zdrowotnej w 2016 r., 2016
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Część 5. Opracowanie nowej umowy 
społecznej
Dlaczego potrzebna jest nam nowa umowa społeczna?
Krajobraz emerytalny podlega nieustannym zmianom. Jest w stanie 
ciągłej ewolucji wraz z rozwojem megatrendów, które mają wpływ na 
gospodarkę, otoczenie polityczne, warunki demograficzne, sposób,  
w jaki ludzie żyją, pracują i przechodzą na emeryturę. Aktualna umowa 
społeczny w Polsce, opracowana w XX wieku, ulega dezintegracji, 
jednak obecny rząd stara się ją odpowiednio „przeredagować” poprzez 
wprowadzenie procedowanego właśnie dobrowolnego funduszu 
pracowniczego (PPK, Pracownicze Plany Kapitałowe) w ramach 
trzeciego filaru. Na bazie porozumienia co do tego, kto powinien 
ponosić odpowiedzialność za finansowanie emerytury, będącego 
nadal w drodze procedury ustawodawczej, należy zawrzeć nową 
umowę społeczną. Musi ona uwzględniać potrzebę redystrybucji 
odpowiedzialności za to, w jaki sposób ludzie finansują, przygotowują 
się i korzystają z emerytury, przy jednoczesnym zapewnieniu 
niezbędnych narzędzi, zasobów i infrastruktury. Umowa musi być 
zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju i solidarności,  
a jednocześnie zapewniać odpowiednie systemy zabezpieczenia, które 
umożliwiają ludziom godne starzenie się, eliminację ubóstwa  
w podeszłym wieku oraz dają gwarancję, że osoby znajdujące się  
w trudnej sytuacji nie zostaną pozostawione samym sobie. Osiągnięcie 
sukcesu w tym miejscu zależy od budowania nowych, bazujących na 
współpracy relacji w oparciu o wspólne cele, korzyści i zaufanie.

Kim są partnerzy w nowej umowie społecznej?
Jednostki państwowe zajmują centralne miejsce w zarządzaniu 
systemami emerytalnymi z zapewnieniem, że uwzględniono wszystkie, 
w szczególności zagrożone, grupy społeczne. Pracodawcy wspomagają 
pracowników, oferując programy oszczędności emerytalnych  
w miejscu pracy oraz inne świadczenia. Te ostatnie obejmują szkolenia, 
opiekę zdrowotną i inne usługi prozdrowotne. Jednostki muszą przyjąć 
bardziej aktywną rolę w budowaniu zabezpieczenia emerytalnego. 
Nowi partnerzy społeczni, np. centra naukowe, ośrodki analityczne, 
przemysł, organizacje charytatywne i pozarządowe, będą ściślej 
współpracować w ramach współpracy publiczno-prywatnej, aby 
dzielić się specjalistyczną wiedzą, wprowadzać innowacje i wdrażać 
odpowiednie rozwiązania. Szkoły i specjaliści z zakresu finansów mają 
do odegrania istotną rolę w edukacji finansowej oraz wsparciu przy 
realizacji decyzji finansowych, które mogą zwiększyć zabezpieczenie 
emerytalne społeczeństwa.

Dziewięć głównych cech nowej umowy społecznej:
1.    Trwałe świadczenia zabezpieczenia społecznego, które służą 

jako istotne źródło gwarantowanego dochodu emerytalnego  
i pozwalają uniknąć ryzyka ubóstwa wśród emerytów.

2.    Powszechny dostęp do programów oszczędzania na emeryturę 
dla pracowników najemnych oraz do alternatywnych systemów 
dla osób prowadzących działalność na własny rachunek i osób, 
które nie są zatrudnione ze względu na rodzicielstwo, opiekę lub 
inne obowiązki.

3.    Rozwiązania umożliwiające automatyczne oszczędzanie oraz 
inne zastosowania ekonomii behawioralnej, które ułatwiają 
ludziom oszczędzanie i inwestowanie.

4.    Gwarantowane dożywotnie rozwiązania osiągania dochodów jako 
uzupełnienie świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego. 
Edukacja w zakresie strategicznego planowania i zarządzania 
oszczędnościami (aby uniknąć braku środków finansowych),  
w tym wiedza na temat możliwości pomocy w tym zakresie. 
Organy państwowe, pracodawcy i inne podmioty powinny 
zwiększać świadomość i zachęcać osoby indywidualne do 
korzystania z możliwości podziału części oszczędności 
emerytalnych w formie gwarantowanych dochodów, takich jak 
emerytura.

5.    Edukacja finansowa oraz działania zwiększające poziom wiedzy 
finansowej, dzięki której jednostki rozumieją podstawowe pojęcia, 
produkty i usługi związane z emeryturami. Osoby te muszą być 
w stanie zadawać rzeczowe pytania i podejmować świadome 
decyzje. Edukacja finansowa musi być zintegrowana z programami 
nauczania, aby młodzi ludzie uczyli się podstaw budżetowania, 
inwestowania i zarządzania swoimi oszczędnościami  
– umiejętności, które mogą im służyć przez resztę życia.

6.     Nauka przez całe życie, dłuższa aktywność zawodowa i elastyczna 
emerytura mają pomagać ludziom dłużej pozostawać aktywnymi 
zawodowo i przechodzić na emeryturę na własnych warunkach  
– z zapewnieniem odpowiedniej ochrony finansowej w przypadku, 
gdy nie są już w stanie pracować.

7.     Dostępna i przystępna cenowo opieka zdrowotna promująca 
zdrowe starzenie się. Organy państwowe odgrywają istotną rolę  
w gwarantowaniu i/lub nadzorowaniu systemów opieki zdrowotnej. 
Pracodawcy powinni zapewnić zdrowe środowisko pracy i rozważyć 
realizację programów prozdrowotnych w miejscu pracy.

8.    Pozytywne postrzeganie starzenia się, docenianie wartości osób 
starszych i wykorzystanie w pełni „daru długowieczności”.

9.    Przyjazne dla osób starszych otoczenie, w którym ludzie mogą 
starzeć się we własnych domach i żyć w tętniących życiem 
społecznościach, w celu promowania witalności i rozwoju 
gospodarczego.

Nowa umowa społeczna musi uwzględniać potrzebę realnego 
podziału odpowiedzialności za to, w jaki sposób ludzie finansują, 
przygotowują się i korzystają z emerytury, przy jednoczesnym 
zapewnieniu niezbędnych narzędzi, zasobów i infrastruktury. 
Umowa musi być zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju 
i solidarności, a jednocześnie zapewniać odpowiednie systemy 
zabezpieczenia, które umożliwiają ludziom godne starzenie się, 
eliminacji ubóstwa w podeszłym wieku oraz gwarancji, że osoby 
znajdujące się w trudnej sytuacji nie zostaną pozostawione samym 
sobie. Osiągnięcie sukcesu w tym miejscu zależy od budowania 
nowych, bazujących na współpracy relacji w oparciu o wspólne cele, 
korzyści i zaufanie.
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Załącznik 1. Metodologia ARRI

Indeks Przygotowania Emerytalnego ARRI 2018 opiera się na 

próbie 14 400 pracowników i został opracowany w celu pomiaru 

postaw i zachowań związanych z planowaniem emerytalnym. 

Zadano sześć pytań ankietowych (znanych jako „zmienne 

predykcyjne”): trzy odnoszące się ogólnego podejścia oraz trzy 

dotyczące ogólnych kwestii behawioralnych.

1.    Odpowiedzialność osobista za dochód w okresie 

emerytalnym

2.   Poziom świadomości potrzeby planowania emerytalnego

3.    Możliwości finansowe/wiedza w zakresie kwestii 

finansowych dotyczących planów emerytalnych

4.   Planowanie emerytalne – poziom rozwoju planów

5.   Przygotowanie finansowe do przejścia na emeryturę

6.    Zastępowanie dochodu – poziom przewidywanej 

zastępowalności dochodu

Oprócz tych pytań zadawane jest pytanie o zmienną zależną, 

które dotyczy podejścia do oszczędzania. Zidentyfikowano 

pięć typów osób oszczędzających: oszczędzające regularnie, 

oszczędzające sporadycznie, oszczędzające w przeszłości, 

planujące oszczędzać i nieoszczędzające wcale.

W celu utworzenia indeksu, wyniki zmiennych predykcyjnych 

zostały skorelowane ze zmienną zależną w celu uzyskania miary 

oddziaływania (zwanej wartością „R”). Oblicza się średnie wyniki 

zmiennych predykcyjnych i mnoży każdy średni wynik przez jego 

wartość „R”. Aby uzyskać wynik ARRI, sumuje się wyniki,  

a następnie dzieli je przez sumę wszystkich korelacji.

Uwaga na temat skutków zwiększenia liczby krajów 
biorących udział w badaniu z roku na rok:
Pierwsze Badanie Przygotowania Emerytalnego Aegon, 

opublikowane w 2012 r., opierało się na badaniach 

przeprowadzonych w dziewięciu krajach. Odrębne badanie  

w Japonii zostało przeprowadzone i zgłoszone w późniejszym 

okresie tego roku. W związku z tym uznaje się, że w 2012 r. 

zbadano 10 krajów. W 2013 r. dodano dwa nowe kraje (Kanadę  

i Chiny), dzięki czemu ich liczba wzrosła do 12. W 2014 r. 

dodano kolejne trzy kraje (Brazylię, Indie i Turcję), co zwiększyło 

pulę do 15. W 2015 r. ogólna wielkość badania została 

utrzymana na poziomie 15 krajów (dodano Australię, usunięto 

Szwecję). W 2018 r. kraje objęte badaniem pozostały takie same 

jak w 2017 r.

Australia
****

Brazylia** Kanada* Chiny*** Francja

Niemcy Węgry

* Added 2013
** Added 2014
*** In China 2,000 sur

Indie Japonia Holandia Total sur

Polska Hiszpania Turcja** Wielka
Brytania

Stany
Zjednoczone

16,000 

**** Added 2015

* Kraj dołączył w 2013
** Kraj dołączył w 2014

*** Suma ankietowanych w Chinach: 2000 

Wszyscy respondenci
16 000 

pracowników
900 

w kaźdym kraju***

na pełnej emeryturze
100 

1000 

**** Kraj dołączył w 2015
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Załącznik 2. Odpowiedzi na trzy pytania 
dotyczące znajomości zagadnień 
finansowych

Poprawne odpowiedzi na pytania dotyczące znajomości zagadnień finansowych zostały poniżej zaznaczone kolorem zielonym.

Pytanie 1 – Przypuśćmy, że na koncie oszczędnościowym masz 

100 dolarów, a oprocentowanie wynosiło 2% rocznie. Jak myślisz, 

ile miał(a)byś na koncie po pięciu latach, gdybyś pozostawił(a) je 

tam cały czas?

•   Więcej niż 102 USD

•   Dokładnie 102 USD

•   Mniej niż 102 USD

•   Nie wiem

•   Odmawiam odpowiedzi

Pytanie 2  – Wyobraź sobie, że oprocentowanie Twojego konta 

oszczędnościowego wynosiło 1% rocznie, a inflacja 2% rocznie. 

Ile po 1 roku był(a)byś w stanie kupić za pieniądze na tym koncie?

•   Więcej niż dziś

•   Dokładnie tyle samo co dziś

•   Mniej niż dziś

•   Nie wiem

•   Odmawiam odpowiedzi

Pytanie 3  – Czy uważasz, że poniższe stwierdzenie to prawda czy 

fałsz? „Zakup akcji jednej spółki zwykle zapewnia bezpieczniejszy 

zwrot niż giełdowy fundusz inwestycyjny”.

•   Prawda

•   Fałsz

•   Nie wiem

•   Odmawiam odpowiedzi
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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.

Kontakt w sprawie raportu:
komunikacja@aegon.pl  

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

www.aegon.pl
Infolinia: 801 300 900


