Stanowisko ZPP w sprawie projektu ustawy o Centralnej Informacji
Emerytalnej
Projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej został stworzony w celu zapewnienie obywatelom
pełnego dostępu do informacji o zgromadzonych przez siebie środkach na wszystkich dostępnych
produktach emerytalnych, tj. ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK oraz OFE. Abstrahując od kluczowych
naszych kluczowych zastrzeżeń wobec konstrukcji samego systemu emerytalnego, koncepcja
stworzenia jednego miejsca z kompletem informacji dla ubezpieczonego, jest godna poparcia.
Platforma ma umożliwić ubezpieczonym sprawdzenie posiadanych środków oraz dokonanie symulacji
przyszłego świadczenia. Zgodnie z intencją prawodawcy powinno to ułatwić podjęcie decyzji
o oszczędzaniu na poczet przyszłej emerytury oraz umożliwić wykonywanie wybranych działań
z posiadanymi środkami zgromadzonymi na kontach produktów emerytalnych. Dostęp do informacji
miałby spowodować wzrost zainteresowania produktami emerytalnymi oraz rozpowszechnienie wiedzy
o możliwościach budowania zabezpieczenia emerytalnego. Nowy portal ma zostać stworzony we
współpracy instytucji publicznych - Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego a całości prac ma przewodzić Polski
Fundusz Rozwoju.
System ma być zintegrowany z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej co pozwoli na ułatwienie
i upowszechnienie usług elektronicznych w Polsce w zakresie uwierzytelniania dostępu użytkowników.
Tym samym możliwy będzie dostęp do informacji o zgromadzonych środkach na kontach wszystkich
posiadanych produktów emerytalnych bez konieczności znajomości danych logowania do każdego
portalu z osobna.1 Obecnie informacje te są rozproszone pomiędzy różne portale nie będące ze sobą
zsynchronizowane. CIE będzie kolejną usługą publiczną dostępną dla obywateli w ramach cyfryzacji
administracji publicznej. Rozszerzy ona katalog obecnie istniejących systemów, takich jak mObywatel
czy e-recepty.
Generalnie pozytywnie oceniamy pomysł stworzenia systemu, który – poprzez zapewnienie pełnego
dostępu do informacji dla ubezpieczonych - będzie zachęcał do oszczędzania i dłuższej aktywności
zawodowej. Częste zmiany jakie miały miejsce w ostatnich kilkunastu latach funkcjonowania systemu
emerytalnego oraz towarzysząca im zawierucha polityczna spowodowały ogólną niechęć społeczną do
oszczędzania w ramach dodatkowych filarów ubezpieczenia emerytalnego. Co więcej, nie od dzisiaj
wiadomo że problemy demograficzne, z którymi mierzy się Polska, skutkować będą długoterminową
niewydolnością repartycyjnego systemu emerytalnego. Sytuacji nie poprawiają takie decyzje, jak
wprowadzenie dodatkowych świadczeń emerytalnych, czy – tym bardziej – skrócenie wieku
emerytalnego. Być może świadomość niskich środków zgromadzonych na kontach emerytalnych
będzie działała stymulująco na ubezpieczonych, zachęcając ich do dłuższej aktywności zawodowej. Nie
zmienia to naturalnie faktu, że konieczna jest kompleksowa reforma systemu emerytalnego.
Dodatkowo zwracamy uwagę na konieczność dalszego zwiększania edukacji finansowej obywateli
w zakresie bezpieczeństwa emerytalnego. Budowanie bazy danych o zgromadzonych środkach jest
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przydatnym narzędziem w celu podnoszenia świadomości społecznej, natomiast sama w sobie nie
będzie wystarczającym bodźcem dla powszechnego wzrostu gromadzonych oszczędności czy nawet
wiedzy o produktach emerytalnych.

