
  



Regulacja  prawna zabezpieczenia społecznego: 
 
}  uregulowania międzynarodowe 
}  uregulowania krajowe  
 



  W międzynarodowym prawie zabezpieczenia 
społecznego można wyodrębnić: 

 
Ø Akty ONZ oraz konwencje MOP 

Ø Akty Rady Europy 

Ø Umowy bilateralne, których stroną jest Polska 



  Wśród deklaracji, konwencji i zaleceń 
uchwalanych przez ONZ, szczególnie istotne są: 

 
Ø Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 

roku; 
 
Ø Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych, 

Socjalnych i Kulturalnych; 
 
Ø Konwencja MOP nr 102 z 1952 r., w sprawie 

minimalnych norm zabezpieczenia społecznego 
(Dz. U. Z 2005 r., Nr 93, poz. 775) 



   

 
 
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 
1948 roku  
 
•  art. 22 

•  art. 25  
  
 
   
 
 
 



   

 
Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych, 
 Socjalnych i Kulturalnych 
 
Nowy Jork 1966 r. 
  
art. 9  i nast. 
 
 
 
 



   

 
 

Konwencja MOP nr 102 z 1952 r.,  
w sprawie minimalnych norm  
zabezpieczenia społecznego- 

 
 (części II, V, VII, VIII i X) 
 
(Dz. U. Z 2005 r., Nr 93, poz. 775) 
 



   
    

Konwencja MOP Nr 102 nie zawiera definicji 
zabezpieczenia społecznego, ale wyznacza w 
przypadku każdej części  następujące elementy: 
 
•  przedmiot ochrony prawnej – ryzyko 
•  zakres podmiotowy  
•  zakres przedmiotowy –rodzaje świadczeń  
•  warunki nabycia  
•  wysokość i zasady wymiaru świadczeń  
•  okres wypłaty  
•  zawieszalność  
•  postepowanie  
•  dodatkowe uprawnienia  
 



  

 Konwencja 102 MOP  obejmuje ryzyka:  
1.  choroby – świadczenia zdrowotne 
2.  niezdolności do pracy- zasiłki chorobowe  
3.  bezrobocia – świadczenia w razie bezrobocia 
4.  starości- świadczenia na starość 
5.  wypadku przy pracy, chorób zawodowych- 
świadczenia w razie wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych  

6.  obciążeń rodzinnych –świadczenia rodzinne  
7.  macierzyństwa- -świadczenia macierzyńskie  
8.  inwalidztwa- świadczenia w razie inwalidztwa   
9.  śmierci żywiciela rodziny - świadczenia  w razie 
śmierci żywiciela rodziny   

 



  

Najważniejsze dokumenty Rady Europy: 
Europejska Karta Społeczna 1961 r.  EKS  z 
protokołami dodatkowymi  ( Dz. U. Z 1999 r. 
Nr 8 poz.67 ze zm )-art. 12 i nast. 
Zrewidowana Europejska Karta Społeczna 
1996 r. ZKS podpisana 2005 r.  
E u r o p e j s k i K o d e k s Z a b e z p i e c z e n i a 
Społecznego  1964 r. EKZS   i Zrewidowany 
Kodeks Zabezpieczenia Społecznego 



 Unia Europejska – podstawowe akty odnoszące 
się do problematyki zabezpieczenia społecznego: 
}  Traktat o UE i Traktat o funkcjonowaniu UE – 

prawo pierwotne  
}   Wspólnotowa Karta Podstawowych Praw 

Społecznych Pracowników    
}  Karta Prawa Podstawowych UE – art. 34  
}  Koordynacja   



  W prawie wspólnotowym najważniejszą rolę 
odgrywa metoda koordynacji krajowych 
systemów zabezpieczenia społecznego 



Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 roku, w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego (Dz. Urz. UE 2004 L 166/1 ze zm.).  



Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 987/2009   w sprawie wykonywania 

rozporządzenia nr 883/2004-  skutki prawne 

wywołuje od 1 maja 2010 r.  

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 988/2009 z dnia 16 września 2009 r. 



Cel koordynacji systemów krajowych  



Europejska koordynacja systemów zabezpieczenia 
społecznego oparta jest na czterech 
podstawowych zasadach: 
 
}  równego traktowania obywateli własnych i 

obcych; 

}  jedności stosowanego ustawodawstwa; 

}  sumowania okresów ubezpieczenia; 

}  zachowania praw nabytych. 



Rozporządzenie 883/04 wprowadza zasadę 

podlegania ustawodawstwu tylko jednego państwa 

członkowskiego, co należy rozumieć jako zasadę 

przynależności do jednego systemu. 



Zakres podmiotowy wspólnotowej koordynacji 
zabezpieczenia społecznego: 
 
Ø obywatele państw członkowskich; 

Ø bezpaństwowcy; 

Ø uchodźcy, mieszkający w państwie  
członkowskim, którzy podlegają  lub podlegali 
ustawodawstwu jednego lub kilku państw 
członkowskich oraz członków ich rodzin i osób 
pozostałych przy życiu. 



Systemy świadczeń objęte wspólnotową 
koordynacją: 

 
}  świadczenia chorobowe; 

}  świadczenia macierzyńskie oraz równoważne 
świadczenia ojcowskie; 

}  świadczenia inwalidzkie; 

}  świadczenia emerytalne; 

}  świadczenia dla osób pozostałych po śmierci 
żywiciela; 

 



}  świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i 
chorób zawodowych; 

}  zasiłki pogrzebowe; 

}  świadczenia dla bezrobotnych; 

}  świadczenia przedemerytalne; 

}  świadczenia rodzinne 



Rozporządzenie  nr 883/2004 wyłącza expressis 
verbis z zakresu wspólnotowej koordynacji: 
 
}  pomoc społeczną; 

}  pomoc medyczną; 

}  systemy świadczeń dla ofiar wojny i jej skutków. 



Skutki włączenia polskiego systemu 
zabezpieczenia społecznego w ramy wspólnotowej 

koordynacji: 
Ø bezpośrednie obowiązywanie w polskim 

porządku prawnym wspólnotowych postanowień 
dotyczących koordynacji krajowych systemów 
zabezpieczania społecznego; 

 
q z mocy prawa nie podlegają stosowaniu przepisy prawa 

krajowego sprzeczne z odpowiednimi normami prawa 
wspólnotowego; 

q zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego wobec prawa 
wewnętrznego państw członkowskich wyłącza możliwość 
stanowienia przez władze krajowe aktów ustawowych, 
które byłyby niezgodne z normami prawa wspólnotowego. 



Sytuacja obywateli polskich przemieszczających 
się w poszukiwaniu pracy zależy od tego, czy: 
 
 
}  przemieszczanie się następuje do kraju 

niebędącego członkiem Unii Europejskiej, 

}   przemieszczanie dokonuje się w obrębie krajów 
członkowskich Unii Europejskiej. 
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