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Wniosek o udost¦pnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o
dost¦pie do informacji publicznej

Niniejszy wniosek dotyczy informacji ±ci±le zwi¡zanych z pismem do pana Marka Buciora, podsekretarza
stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spoªecznej, datowanym 16 pa¹dziernika br., znak
992600/070/140/2013/1 oraz z tabelami i wyliczeniami zaª¡czonymi do tego pisma. Pismo podpisaª
Prezes ZUS, pan Zbigniew Derdziuk.

W niniejszym wniosku okre±lenie �pismo� oznacza wy»ej wzmiankowane pismo wraz z zaª¡cznikami.

W niniejszym wniosku okre±lenie �wariant z dziedziczeniem� oznacza wariant �z dziedziczeniem ±rodków
z subkonta po zmarªych emerytach w okresie trzech lat od przyznania emerytury� opisany w pi±mie (str.
9, pkt 1).

W niniejszym wniosku okre±lenie �wariant bez dziedziczenia� oznacza wariant �bez dziedziczenia� opisany
w pi±mie (str. 9, pkt 1).

Prosz¦, aby wszystkie informacje byªy mi udost¦pnione w formie elektronicznej: poczt¡ elektroniczn¡ lub,
wedªug wyboru ZUS, na serwerze FTP lub HTTP albo te» przez wysªanie mi no±nika danych.

W przypadku w¡tpliwo±ci prosz¦ o kontakt telefoniczny lub poczt¡ elektroniczn¡.

1. Dokument ZUS zatytuªowany Prognoza wpªywów i wydatków Funduszu Ubezpiecze« Spoªecznych na
lata 2015-2019, dost¦pny tu

http://www.zus.pl/bip/prognozy_fus/Prognoza_FUS_2015_2019.pdf

zawiera nast¦puj¡ce zastrze»enie:

Generowane przez [model prognostyczny] wyniki bardzo silnie zale»¡ od przyj¦tych zaªo»e«
oraz od jako±ci dost¦pnych danych.

Pismo nie zawiera podobnego ostrze»enia. Prosz¦ o poinformowanie mnie, dlaczego w jednym przy-
padku zastrze»enie jest obecne, a w drugim nie. Prosz¦ o poinformowanie mnie, czy dane liczbowe
zawarte w pi±mie �bardzo silnie zale»¡ od przyj¦tych zaªo»e« oraz od jako±ci dost¦pnych danych�.

2. Prosz¦ o poinformowanie mnie, jakim przepisom odpowiada rozwa»any w pi±mie wariant z dziedz-
iczeniem.

Prosz¦ w szczególno±ci o poinformowanie mnie,

(a) czy wyliczenia dla wariantu z dziedziczeniem zgodne s¡ z przepisami zawartymi w projekcie
ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwi¡zku z okre±leniem zasad wypªaty emerytur ze ±rodków
zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych z 10 pa¹dziernika br.

1



(b) czy wyliczenia te zgodne s¡ z przepisami zawartymi w wersji projektu tej ustawy z 12 listopada
br.

Je»eli wyliczenia dla wariantu z dziedziczeniem nie s¡ zgodne z przepisami zawartymi w wersji
projektu ustawy z 12 listopada br., to prosz¦ o poinformowanie mnie,

(a) czy w ZUS sporz¡dzono wyliczenia podobne do tych zawartych w pi±mie, ale oparte na wariancie
zgodnym z przepisami zwartymi w tym projekcie;

(b) czy ZUS prowadzi lub zamierza prowadzi¢ prace nad sporz¡dzeniem takich wylicze«.

3. Prosz¦ o podanie nast¦puj¡cych liczb, które stanowi¡ jedn¡ z podstaw wylicze« zawartych w pi±mie:

(a) przewidywana liczba osób pªac¡cych skªadki emerytalne i rentowe ZUS,

(b) przewidywana liczba osób pobieraj¡cych emerytury z ZUS

(c) przewidywana liczba osób pobieraj¡cych renty z ZUS

w latach 2014-2060.

Prosz¦ o podanie tych liczb dla ka»dego roku osobno.

4. Prosz¦ o podanie nast¦puj¡cych kwot, które stanowi¡ jedn¡ z podstaw wylicze« zawartych w pi±mie:

(a) przewidywana przeci¦tna podstawa skªadek emerytalnych i rentowych ZUS dla osób, które
b¦d¡ pªaci¢ takie skªadki,

(b) przewidywana przeci¦tna wysoko±¢ emerytury osób, które b¦d¡ otrzymywa¢ emerytury z ZUS

(c) przewidywana przeci¦tna wysoko±¢ renty osób, które b¦d¡ otrzymywa¢ renty z ZUS

w latach 2014-2060.

Prosz¦ o podanie tych kwot dla ka»dego roku osobno.

Prosz¦, aby ka»da z kwot byªa podana dwa razy: w kwotach nominalnych oraz w kwotach zdyskon-
towanych in�acj¡, wedªug metodologii u»ywanej w pi±mie (zobacz: str. 10 pisma, punkt 6).

Prosz¦ ponadto, aby kwoty, o których mowa w punktach (b) oraz (c) byªy podane oddzielnie dla
ka»dego z wariantów rozwa»anych w pi±mie:

(a) dla wariantu polegaj¡cego na zachowaniu obecnych przepisów

(b) dla wariantu z dziedziczeniem, przy zaªo»eniu, »e 20% spo±ród obecnych czªonków OFE b¦dzie
dalej wpªaca¢ skªadki do OFE

(c) dla wariantu z dziedziczeniem, przy zaªo»eniu, »e 50% spo±ród obecnych czªonków OFE b¦dzie
dalej wpªaca¢ skªadki do OFE

(d) dla wariantu z dziedziczeniem, przy zaªo»eniu, »e 80% spo±ród obecnych czªonków OFE b¦dzie
dalej wpªaca¢ skªadki do OFE

(e) dla wariantu bez dziedziczenia, przy zaªo»eniu, »e 20% spo±ród obecnych czªonków OFE b¦dzie
dalej wpªaca¢ skªadki do OFE

(f) dla wariantu bez dziedziczenia, przy zaªo»eniu, »e 50% spo±ród obecnych czªonków OFE b¦dzie
dalej wpªaca¢ skªadki do OFE
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(g) dla wariantu bez dziedziczenia, przy zaªo»eniu, »e 80% spo±ród obecnych czªonków OFE b¦dzie
dalej wpªaca¢ skªadki do OFE

5. Prosz¦ o podanie prognozowanych wpªywów i wydatków, które byªy podstaw¡ wyliczenia zawartych
w pi±mie sald rocznych, odpowiednio, FUS, funduszu emerytalnego i funduszu rentowego.

Prosz¦ o podanie tych kwot za lata 2014-2060, za ka»dy rok osobno. Prosz¦ o podanie ka»dej z kwot
dwa razy: w kwotach nominalnych oraz w kwotach zdyskontowanych in�acj¡, wedªug metodologii
u»ywanej w pi±mie.

Prosz¦ o podanie tych kwot oddzielnie dla ka»dego z siedmiu wariantów (a)-(g) opisanych w punkcie
4 niniejszego wniosku.

6. Prosz¦ o przekazanie mi kompletnego opisu modelu FUS12, jakim dysponuje ZUS, oraz kompletnej
dokumentacji modelu.

7. Prosz¦ o wskazanie podstaw, które posªu»yªy do sporz¡dzenia tabeli, która znajduje si¦ na stronie 5
pisma i zawiera prognozy wzrostu cen, wzrostu przeci¦tnego wynagrodzenia, realnego wzrostu PKB
oraz de�atora PKB.

8. Prosz¦ o przekazanie dokªadnych i kompletnych danych bibliogra�cznych (w szczególno±ci: tytuªu w
j¦zyku oryginaªu, daty publikacji oraz URI) dokumentu, który w pi±mie okre±lany jest nast¦puj¡co:
prognoza demogra�czna Eurostatu z wariantu bazowego oblicze« wykonywanych dla Grupy Roboczej
do Spraw Starzenia si¦ Spoªecze«stwa przy Komisji Europejskiej (str. 6, pkt 8 pisma).

Je±li rzeczony dokument nie jest swobodnie dost¦pny w internecie, to prosze o przesªanie mi tego
dokumentu.

9. Prosz¦ o przekazanie danych i oprogramowania, które posªu»yªy do obliczenia kwot zawartych w
pi±mie, w ten sposób, abym mógª samodzielnie powtórzy¢ obliczenie tych kwot.

W szczególno±ci: je±li chodzi o oprogramowanie powszechnie dost¦pne (komercyjne lub wolne),
które ZUS wykorzystaª do obliczenia wy»ej wymienionych kwot, prosz¦ o podanie nazwy ka»dego z
u»ywanych programów i dokªadnej jego wersji.

Je±li za± chodzi o elementy inne, ni» oprogramowanie powszechnie dost¦pne (na przykªad opro-
gramowanie stworzone specjalnie na potrzeby FUS12 lub na potrzeby sporz¡dzenia pisma, dane
statystyczne, bazy danych), to prosze o przekazanie tych elementów w caªosci, wraz z kodem
¹ródªowym.

Warszawa, 25 listopada 2013

Marcin Skubiszewski.
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