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Sytuacja prawna małoletniego  w kontekście członkostwa w OFE –  
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Scharakteryzuj sytuację prawną małoletniego w kontekście członkostwa w otwartym 

funduszu emerytalnym przyjmując, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 

1997 r.  o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 238, dalej ustawa o OFE), uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym 

z  zastrzeżeniem ust. 5 i 6, następuje z chwilą zawarcia umowy z funduszem jeżeli w dniu 

zawarcia takiej umowy osoba przystępująca do funduszu podlega lub podlegała, w okresie 

4  miesięcy przed dniem jej zawarcia ubezpieczeniu emerytalnemu zgodnie z zapisami ustawy 

o systemie ubezpieczeń społecznych.  

Przepisy ustawy o OFE nie zawierają norm prawnych, które w sposób szczególny 

regulowałyby kwestie dotyczące zawierania umów o członkostwo w otwartym funduszu 

emerytalnym przez małoletnich.  

Zastrzec należy, że ani przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie 

wykluczają z obowiązku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego małoletnich, ani przepisy 

ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych nie wprowadzają jako 

warunku członkostwa w funduszu emerytalnym pełnoletności członka tego funduszu.  

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem 

zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych 

nie jest aktem prawnie relewantnym dla przedstawionego stanu faktycznego. 

 

Modelowa odpowiedź  

Przepisy szczególne nie regulują kwestii dotyczących zawierania umów 

o  członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym przez małoletnich, a zatem zastosowanie 

znajdą w tym przypadku przepisy ogólne prawa cywilnego. 

Stosownie do treści art. 15 k.c.:  „ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają 

małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo”. 

Zgodnie z regulacją kodeksową małoletni posiada ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych i w tym kontekście należy analizować jego ewentualne przystąpienie i członkostwo 

w OFE. 

Z treści art. 17 k.c. wynika, że: „z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w  ustawie, 

do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności 

prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej 

przedstawiciela ustawowego". Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może 

bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie 

zawieranych w drobnych bieżących sprawach życie codziennego (art. 20 k.c.). Kodeks 

cywilny stanowi również, że osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych (a więc 

także małoletni), może bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim 

zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów postanowi inaczej (art. 21 k.c.). 
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Pojawia się wątpliwość, czy zawarcie przez małoletniego umowy o członkostwo 

w  otwartym funduszu emerytalnym mieści się w hipotezie normy prawnej zawartej 

w  art.  21  k.c., tzn. czy zawarcie takiej umowy o członkostwo i odprowadzanie składek na 

ubezpieczenie jest konsekwencją rozporządzania przez małoletniego swoim zarobkiem oraz 

czy umowa taka mieści się w kategorii umów powszechnie zawieranych w drobnych 

bieżących sprawach życia codziennego.  

Uznając za spełnione przesłanki zawarte w art. 20 i 21 k.c., stwierdzić należy, 

że  małoletni może być stroną umowy o członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym bez 

zgody przedstawiciela ustawowego. Przyjmując przeciwnie – małoletni może stać się 

członkiem OFE wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego. Członkostwo to w każdym 

razie jest możliwe. 

Wszystkie odpowiedzi zbliżone - choćby w minimalnym stopniu do powyższego 

wzorca, były podstawą zaliczenia kartkówki. Poniżej – rozwinięcie hipotezy przedstawionej 

w  ostatnim akapicie, będące zarazem rekonstrukcją poglądów doktrynalnych związanych 

z  omawianym zagadnieniem (treści niewymagane i niepodlegające ocenie). 

Małoletni podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu 

może być członkiem OFE skoro nie wykluczają tego postanowienia ustaw szczególnych 

(wskazano w poleceniu). Zawarcie przez małoletniego umowy o członkostwo w OFE jest 

konsekwencją uprzedniej deklaracji dotyczącej rozporządzenia częścią jego wynagrodzenia 

(stanowiącą element składki emerytalnej). Wydaje się, że do zawarcia stosownej umowy nie 

jest wymagana zgoda przedstawiciela ustawowego.  

Wskazać należy w tym miejscu, że skoro ustawodawca zwolnił małoletnich 

z  uzyskiwania zgody przedstawicieli ustawowych na zawarcie umowy o pracę (o tym była 

mowa na zajęciach w dn. 20.03), która nie należy do umów powszechnie zawieranych 

w  drobnych bieżących sprawach życia codziennego oraz z obowiązku uzyskiwania ich zgody 

na rozporządzanie zarobkiem z takiej umowy (art. 21 k.c.), to konsekwentnie, małoletni 

zwolnieni zostali z obowiązku uzyskiwania zgody przedstawicieli ustawowych na zawieranie 

jakichkolwiek umów, w ramach których rozporządzają swoimi zarobkami - zarówno już 

otrzymanymi jak i przysługującymi im w przyszłości ze stosunku pracy (wnioskowanie 

indukcyjne – logiczne, ale zawodne, tzn. konkluzja nie jest w pełni uzasadniona przez 

przesłanki). 

W doktrynie (głównie J. Strzebińczyk, ale również S. Dmowski, S. Rudnicki) podnosi 

się, że określenie „zarobek " zawarte w  art. 21 k.c., należy rozumieć jako zarobek już 

uzyskany, a nie dopiero oczekiwany w  przyszłości. 

Rozporządzenie wynagrodzeniem z tytułu umowy o pracę - wierzytelnością o zarobek 

- podlega ogólnej zasadzie wyrażonej w art. 17 k.c., oznaczającej konieczność uzyskania 

zgody przedstawiciela ustawowego. Możliwość rozporządzania przez małoletniego swoim 

zarobkiem bez konieczności uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego (art. 21 k.c.) 

stanowi wyjątek od zasady przewidzianej w art. 17 k.c., w tym sensie, że dopuszcza 

samodzielne dokonanie przez małoletniego każdej czynności (zobowiązującej lub 

rozporządzającej), która dotyczyć będzie jego własnego - już uzyskanego zarobku.  

W umowie o członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym, zawierający umowę 

(członek OFE), deklaruje odprowadzenie do OFE składki emerytalnej, będącej jednak 

składnikiem wynagrodzenia (zarobku), a więc świadczenia o charakterze okresowym, 

oczekiwanym w przyszłości. Uwzględniając wskazane wyżej stanowisko doktryny, za słuszne 

należy przyjąć, że do zawarcia takiej umowy przez małoletniego konieczna będzie zgoda jego 

przedstawiciela ustawowego.  


