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            Warszawa, 4 stycznia 2018 r. 

Szanowni Państwo, 

 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN rozpoczyna cykl seminariów poświęconych 

kluczowym problemom polityki społeczno-gospodarczej. W Polsce po roku 1990 dokonały 

się zasadnicze zmiany ustrojowe, ale ukształtowany system wymaga z pewnością dalszych 

zmian. Program tych zmian nie jest oczywisty i budzi kontrowersje. Niestety dyskusje są 

uwikłane w bieżące spory polityczne. Jest jednak istotne, aby najważniejsze problemy 

polityki państwa rozważane były w sposób merytoryczny z uwzględnieniem aktualnego stanu 

wiedzy z zakresu nauk społecznych. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN chciałby - choćby w 

skromnym zakresie - przyczynić się do ożywienia merytorycznej debaty.  

 Rozpoczynamy cykl debat od kwestii reformy ubezpieczeń emerytalnych 

wprowadzonej do praktyki w roku 1999, a potem istotnie skorygowanej. Do dyskusji 

panelowej zdołaliśmy pozyskać grono wybitnych znawców tej problematyki zaangażowanych 

w kształtowanie zmian i ich analizę. Prof. Marek Góra miał duży wpływ na ukształtowanie 

programu reformy kierując w latach 1996-97 pracami nad koncepcją reformy. W pracach 

przygotowujących program reformy uczestniczyła także dr Aleksandra Wiktorow (Prezes 

ZUS w latach 2001-2007). Prof. Elżbieta Mączyńska – jako kierująca pracami PTE, a 

wcześniej sekretarz Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej – miała szczególny wpływ na 

kształtowanie opinii środowiska ekonomicznego. Dr Irena Wóycicka – zajmując stanowisko 

ministra w kancelarii Prezydenta RP - uczestniczyła w procesie decyzyjnym dotyczącym 

przekształceń zreformowanego systemu. Jeremi Mordasewicz zasiada w Radzie Nadzorczej 

ZUS-u reprezentując środowisko pracodawców. Prof. Filip Chybalski już od lat zajmuje się 

badaniami w zakresie ekonomii i finansów emerytalnych oraz sprawiedliwości 

międzypokoleniowej, a także jest organizatorem corocznej Ogólnopolskiej Konferencji 

Emerytalnej. 

 Poprosiliśmy uczestników panelu o przedstawienie ich diagnozy reformy i 

osiągniętego rezultatu (oceny koncepcji i ewolucji zreformowanego systemu) jak i 

zasugerowania kierunków dalszych zmian, a szczególnie oceny nowych propozycji 

rządowych (tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych).  

Seminarium odbędzie się 18 stycznia 2018 roku o godzinie 10.30 w Sali Okrągłego Stołu w 

Pałacu Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72.  

       

      Zastępca Dyrektora ds. Naukowych  

      Instytut Nauk Ekonomicznych PAN 

 

       

       

      Prof. dr hab. Andrzej Szablewski 
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PORZĄDEK OBRAD 

 

10.30. – 12.00. Reforma systemu ubezpieczeń emerytalnych i jej ewolucja.  

   Wystąpienia panelistów. 

12.00. – 12.45. Dyskusja. 

12.45. -  13.15. Przerwa. 

13.15. -  14.15. Postulaty dalszych przekształceń systemu emerytalnego.  

    Wystąpienia panelistów. 

14.45. -  15.15. Dyskusja 

15.15. -  15.30. Podsumowanie. Wypowiedzi końcowe panelistów. 

 

 Dyskusję poprowadzi prof. dr hab. Ryszard Bugaj 

 Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium. 

 

 

 


