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Oprocentowanie i opłaty oraz zasady ich 
ustalania i zmian w bankowych wzorcach 
umów o indywidualne produkty emerytalne 
w kontekście stosowania w nich niedozwolonych 
klauzul umownych1

W procesie zawierania umów o indywidualne konta emerytalne (IK…) i indywidualne konta zabezpie-
czenia emerytalnego (IKZ…) wykorzystywane są wzorce umów (zwane także zamiennie wzorcami 
umownymi), które mogą zawierać niedozwolone klauzule umowne. Artykuł zawiera wyniki badania 
empirycznego, obejmującego większość wzorców umów dotyczących indywidualnych produktów eme-
rytalnych oferowanych w Polsce przez banki. Potwierdzają one występowanie w tych wzorcach klauzul 
abuzywnych naruszających interesy konsumentów, w szczególności w zakresie zmian oprocentowa-
nia, a także podstaw pobierania, ustalania wysokości i dokonywania zmian pobieranych przez banki 
opłat. Przedmiotem badania objęto zarówno samą konstrukcję analizowanych IK… i IKZ… oferowanych 
przez wybrane banki, jak i stosowane przez nie w tym zakresie wzorce umowne. Celem było zbada-
nie treści bankowych wzorców umów o te produkty emerytalne pod kątem stosowania w nich klauzul 
niedozwolonych dotyczących odpłatności za te produkty emerytalne, w szczególności w zakresie spo-
sobu ustalania stopy oprocentowania, a także wysokości pobieranych opłat, w tym likwidacyjnych. 
Zastosowano następujące metody badawcze: krytyczną analizę piśmiennictwa, orzecznictwa SOKIK 
i wpisów do rejestru NKU prowadzonego przez Prezesa UOKiK oraz decyzji Prezesa UOKIK, a także eko-
nomiczną i prawną analizę badanych IK… i IKZ… jako produktów bankowych. 

1. Badanie zostało w części zrealizowane i sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach 
projektu „Zrozumiałość, przejrzystość i efektywność indywidualnych produktów emerytalnych” (projekt nr 
2016/21/D/HS5/03905). Chodzi o analizę mechanizmów ekonomicznych, sposobu ustalania oprocentowania 
oraz opłat pobieranych w indywidualnych produktach emerytalnych oferowanych przez banki.
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Wstęp 

Publiczne, bazowe systemy emerytalne przeżywają kryzys spowodowany przede wszystkim 
starzeniem się ludności i niemożnością wypłaty świadczeń dla coraz liczniejszej rzeszy emery-
tów przy coraz mniejszej liczbie osób aktywnych zawodowo i wpłacających składki emerytalne. 
Wprowadzone w ostatnich latach reformy tych systemów spowodowały obniżenie relatywnego 
poziomu świadczeń, wyrażonego jako stopa zastąpienia wynagrodzenia świadczeniem. Pojawiło 
się w związku z tym pole do dodatkowego zabezpieczenia na emeryturę, które może funkcjonować 
w formie grupowej lub indywidualnej. Reforma bazowego systemu emerytalnego, którą wprowadzo-
no w Polsce 1999 roku, nie spowodowała dynamicznego rozwoju dodatkowych form oszczędzania 
na starość. Do powołanych wówczas do życia pracowniczych programów emerytalnych (PPE) 
należało po 5 latach niespełna 130 tys. pracujących. W konsekwencji w kolejnych latach system 
był wzbogacany o różne nowe propozycje mające skłonić Polaków do dodatkowego oszczędza-
nia na emeryturę2. Jedną z takich form były indywidualne konta emerytalne (IKE), wprowadzone 
w 2004 roku na podstawie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych3, do których od 2012 
roku4 dołączyły indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Różnica między nimi 
wynika jedynie z rodzaju stosowanej zachęty podatkowej i limitu wpłat. Oba rodzaje indywidual-
nych planów emerytalnych (IKE i IKZE) mogą być oferowane w jednej z następujących form: fun-
duszu inwestycyjnego, ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym5, 
dobrowolnego funduszu emerytalnego, rachunku papierów wartościowych w domu maklerskim 
lub rachunku bankowego6, na podstawie umowy o prowadzenie IKE lub IKZE (art. 8 u.i.k.e.). Jest 
ona zawierana przez oszczędzającego (osobę fizyczną) w formie elektronicznej, pozwalającej 
na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku, lub w formie pisemnej z uprawnioną do tego instytucją 
finansową: z funduszem inwestycyjnym, dobrowolnym funduszem emerytalnym, z podmiotem 
prowadzącym działalność maklerską, z zakładem ubezpieczeń na życie lub z bankiem. 

Pomimo kilkunastu lat funkcjonowania indywidualnych planów emerytalnych w Polsce 
analizy z tego obszaru charakteryzują się ograniczonym zakresem. Nieliczne badania dotyczą 

2. J. Rutecka i in., Dodatkowy system emerytalny w Polsce – diagnoza i rekomendacje zmian, Towarzystwo 
Ekonomistów Polskich, Warszawa, grudzień 2014; J. Berthon i in., Pension Savings. The Real Return. 2015  
…dition, Better Finance, Brussels 2015, s. 226; A. Kolek, O. Sobolewski, OF…, PPK, IK…(+) – Zmiany w syste-
mie emerytalnym 2019—2021. Analiza prawno-ekonomiczna, „Monitor Prawniczy” 2020, nr 8, dodatek.

3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. 2004, nr 116, poz. 1205). Ak-
tualnie obowiązująca to: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywi-
dualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1808 z późn. zm.), dalej: u.i.k.e.

4. Od 1 stycznia 2012 r. wprowadzono IKZE, na podstawie art. 12 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie 
niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2011, nr 75, 
poz. 398). Zmieniono także tytuł ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych na: „ustawę o indywidu-
alnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego”. 

5. Wpłatą na IKE/IKZE jest jednak wyłącznie ta część składki, za którą nabywane są jednostki uczestnictwa UFK.
6. Art. 2 pkt 1 i pkt 1 u.i.k.e.
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Abusive clauses concerning interest rate changes and fees in individual 
retirement products offered by banks in Poland

In the process of concluding contracts for individual retirement accounts and individual retirement 
security accounts, model contracts are used which may contain abusive clauses. The article presents 
the results of empirical research covering the majority of model forms of individual pension products 
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offered by banks in Poland, which confirm the occurrence of abusive clauses in these models that in-
fringe consumer interests. They concern in particular changes in interest rates, as well as the basis for 
charging, determining the amount of and making changes in the fees charged by banks. The subject 
of the study covered both the construction of the analysed IK… and IKZ… offered by selected banks, 
as well as their model contracts. The aim was to examine the content of bank model contracts relating 
to these pension products for the application of prohibited clauses relating to fees for these pension 
products, in particular as regards the method of determining the interest rate, as well as the amount 
of fees charged, including liquidation fees. The following research methods were used: a critical analysis 
of the literature, case law of the SACC and entries in the register of NKU kept by the President of the OCCP, 
and decisions of the President of the OCCP, as well as an economic and legal analysis of IK… and IKZ… 
as bank products.

Keywords: individual retirement accounts, individual retirement security accounts, abusive clauses, 
model contracts, interest rates, cancellation fees.
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