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OD REDAKCJI

Od 1 maja 2004 roku, kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, 
obywatele naszego kraju uzyskali prawo do swobodnego przemieszczania 
się w obrębie krajów należących do Wspólnoty Europejskiej. Prawo to obej-
muje nie tylko bezwizowe podróżowanie, ale też umożliwia osiedlanie się na 
terytorium wybranego kraju, podejmowanie tam pracy czy studiów. Prawu 
do swobodnego przemieszczania się towarzyszą gwarancje dotyczące za-
bezpieczenia społecznego, możliwe dzięki obowiązującej w UE koordynacji 
krajowych systemów zabezpieczenia społecznego. 

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego opiera się na nastę-
pujących zasadach: równego traktowania – obywatele państw członkow-
skich podlegają obowiązkom i prawom każdego państwa Unii tak samo jak 

obywatele tego państwa, jednego ustawodawstwa – podleganiu przepisom tylko jednego kraju, a nie 
dwóch czy trzech jednocześnie, zachowania praw nabytych lub eksportu świadczeń do kraju zamiesz-
kania, sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub zamieszkania w innych krajach – w celu 
nabycia prawa do świadczeń oraz zasada miejsca pracy – podlegania ubezpieczeniom społecznym 
i ubezpieczeniu zdrowotnemu w państwie, w którym świadczona jest praca. Świadczenia, których do-
tyczą zasady koordynacji to: emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne, świadczenia z tytułu wypad-
ków przy pracy i chorób zawodowych, świadczenia rodzinne, macierzyńskie, chorobowe, świadczenia 
dla osób bezrobotnych i usługi medyczne.

Stosowanie zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nastręcza w praktyce wielu 
problemów i stanowi prawdziwe wyzwanie dla instytucji ubezpieczeniowych poszczególnych krajów. 
Problemy wynikają z braku precyzji w przepisach i częstych ich zmian, a także z niedostosowania 
uregulowań prawnych do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Wśród działań podejmowanych 
na rzecz poprawy stosowania przepisów unijnych ważne miejsce zajmują międzynarodowe spotkania 
naukowców, ekspertów i praktyków z przedstawicielami Komisji Europejskiej w ramach projektu trESS 
– „Training and reporting on European Social Security”. Służą one identyfi kacji trudności w stosowaniu 
prawa unijnego oraz wymianie doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy krajami.

Aktualnym problemom koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego poświęcona była mię-
dzynarodowa konferencja zorganizowana w siedzibie ZUS przez Instytut Pracy i Polityki Socjalnej. 
Sprawozdanie z tej konferencji, a także omówienie wybranych wyroków Sądu Najwyższego i sądów 
polskich w sprawach z zakresu koordynacji, zamieszczamy w bieżącym numerze miesięcznika.
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Seminarium otworzyła prof. nadzw. Bożena Bal-
cerzak-Paradowska, dyrektor IPiSS. Zwróciła uwagę 
na szczególną i doniosłą rolę spotkań prowadzonych 
w ramach projektu, które utrwalają relacje między 
ekspertami zaangażowanymi w koordynację syste-
mów zabezpieczenia społecznego na poziomie naro-
dowym, stanowią zatem podstawę wymiany wiedzy, 
doświadczeń oraz dobrych praktyk.

Merytoryczny wstęp do dyskusji zainicjowała 
prof. nadzw. Gertruda Uścińska (IPiSS, ekspert pro-
jektu trESS ze strony polskiej), podając przykłady 
działań na rzecz poprawy stosowania przepisów ko-
ordynacyjnych. 

Najnowsze problemy koordynacji systemów zabez-
pieczenia społecznego, z uwzględnieniem doświad-
czeń w projekcie trESS, przedstawił prof. Carlos Garcia 
de Cortazar z Hiszpanii, ekspert projektu. Jak poinfor-
mował, celem uchwalenia nowych regulacji dotyczą-
cych koordynacji było uproszczenie i unowocześnienie 

tych przepisów. Nie oznacza to jednak, iż obecny sys-
tem nie jest pozbawiony wad i nieścisłości, które wy-
nikają np. z dynamizmu zachodzących zmian instytu-
cjonalnych i prawnych w krajach członkowskich, silnie 
determinujących model unijnej koordynacji. 

Przedstawicielki Komisji Europejskiej, Fleur Velt-
kamp oraz Marzena Matyja, przedstawiły projekty, 
wykładnię prawa, stanowiska, wyjaśnienia Komisji 
Europejskiej odnoszące się do nowych regulacji ko-
ordynacyjnych, rozporządzenia nr 883/2010 z dnia 
29 kwietnia 2004 roku w sprawie koordynacji sys-
temów zabezpieczenia społecznego (zwanego dalej 
rozporządzeniem 883/2004 lub rozporządzeniem pod-
stawowym) oraz rozporządzenia nr 987/2009 z dnia 
16 września 2009 roku dotyczącego wykonywania roz-
porządzenia 883/2004 (zwanego dalej rozporządze-
niem wykonawczym). 

Na wstępie omówiono zmianę tych regulacji wy-
wołaną wejściem w życie rozporządzenia Komisji 
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W siedzibie Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, 15 czerw-
ca 2012 roku odbyła się zorganizowana przez Instytut Pracy i Spraw Socjal-
nych międzynarodowa konferencja pn. „Aktualne problemy koordynacji sys-
temów zabezpieczenia społecznego”. To już kolejne takie spotkanie w ramach 
realizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) projektu trESS – 
Training and reporting on European Social Security, którego koordynacją zaj-
muje się Uniwersytet w Gandawie oraz Komisja Europejska.
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(UE) nr 1244/2010 z dnia 9 grudnia 2010 roku ak-
tualizującego załączniki do rozporządzenia podsta-
wowego.

W dalszej części analizie poddano nowelizację 
przepisów regulujących problematykę określenia 
ustawodawstwa właściwego w stosunku do osób za-
trudnionych w dwóch lub więcej państwach człon-
kowskich (art. 13 rozporządzenia 883/2004 oraz 
art. 14 ust. 5 i 5b rozporządzenia 987/2009). W celu okreś-
lenia ustawodawstwa właściwego należy ustalić, czy 
dana osoba wykonuje „znaczną część” działalności 
w państwie członkowskim zamieszkania. Jeżeli stan 
faktyczny na to nie wskazuje, stosuje się ustawodaw-
stwo tego państwa, na terenie którego została zare-
jestrowana siedziba fi rmy lub miejsce prowadzenia 
działalności gospodarczej, jeśli dotyczy to wyłącznie 
jednego państwa członkowskiego. W innym przypad-
ku stosuje się ustawodawstwo państwa miejsca za-
mieszkania.

Prelegentki przedstawiły również nową koncep-
cję „portu macierzystego” w odniesieniu do pracow-
ników załóg powietrznych (art. 11 ust. 5 rozporzą-
dzenia 883/2004 oraz art. 14 ust. 5a rozporządzenia 
987/2009). 

Następnie przedstawicielki Komisji Europejskiej 
omówiły zmianę wprowadzoną w art. 65a rozpo-
rządzenia 883/2004, regulującą kwestię prawa do 
zasiłku z tytułu bezrobocia dla pracowników przy-
granicznych prowadzących działalność na własny 
rachunek, którzy stali się osobami bezrobotnymi 
w pełnym wymiarze. Zgodnie z treścią nowego arty-
kułu, jeżeli pracownik ten spełnił warunki uprawnia-
jące do świadczenia z tytułu bezrobocia w państwie 
jego ostatniej aktywności ekonomicznej, a w pań-
stwie członkowskim zamieszkania nie ma systemu 
zasiłków dla bezrobotnych, pracownik otrzymuje 
świadczenie z państwa ostatniej aktywności zawodo-
wej, pod warunkiem zarejestrowania się w służbach 
zatrudnienia tego państwa1.

W trakcie wystąpienia poruszono również proble-
matykę współpracy państw członkowskich z państwami 
trzecimi w zakresie, między innymi, zasad zawierania 
umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym. Ze 
względu na różną praktykę państw członkowskich usta-
lono, że trzeba podjąć prace zmierzające w kierunku 
opracowania podstawowych standardów w tym zakre-
sie. Standardy ustalające takie zasady mają być dyskuto-
wane podczas corocznego forum, w którym udział we-
zmą przedstawiciele instytucji państw członkowskich 
oraz państw spoza Unii.

W dalszej części konferencji dyskutowano rów-
nież o kwestii wydłużenia do 1 maja 2014 roku 
okresu przejściowego na wdrożenie elektronicznej 
wymiany danych (EESSI). Odniesiono się także do 
związku instrumentów prawa unijnego – rozporzą-
dzeń 883/2004 i 987/2009 oraz dyrektywy 2011/24/EU 
– dotyczącego praw pacjenta w transgranicznej opie-
ce zdrowotnej. Poinformowano zgromadzonych o no-
cie Komisji Administracyjnej skierowanej do państw 
członkowskich w sprawie sposobu interpretacji tych 
zależności.

Prelegentki omówiły także przypadki świadczące 
o trudnościach interpretacyjnych związanych z no-
wymi regulacjami, będące przedmiotem postępowań 
przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Try-
bunał rozpatrywał ważne sprawy dotyczące m.in. 
zasady sumowania okresów ubezpieczenia (C-440/09 
Tomaszewska, C-257/10 Bergström), opieki długotermi-
nowej (C-388/09 da Silva Martins), stosowania art. 44 
rozporządzenia nr 987/2009 (C-522/10 Reichel-Albert), 
pracy w dwóch lub więcej państwach członkowskich 
(C-115/11 Format). Ostatnia ze spraw jest szczególnie 
ważna w kontekście ustalania ustawodawstwa właści-
wego. Wniosek został złożony przez przedsiębiorstwo 
„Format” przeciwko I Oddziałowi ZUS w Warszawie. 
W tej sprawie została już przedstawiona opinia rzecz-
nika generalnego, Jána Mazáka. 

Robert Marczak, przedstawiciel Departamentu 
Rent Zagranicznych Centrali ZUS, omówił najnowsze 
wyroki Sądu Najwyższego oraz sądów administracyj-
nych dotyczące problematyki refundacji kosztów ba-
dania lub leczenia przeprowadzonego za granicami 
Polski. Nadmienił, że odnoszą się one do stanu praw-
nego przed 1 maja 2010 r. W rozpatrywanych sprawach 
sąd rozstrzygał, czy osobie ubezpieczonej, która pod-
jęła leczenie za granicą, należy się zwrot samodziel-
nie poniesionych kosztów, mimo braku poddania się 
procedurze przewidzianej w przepisach właściwych 
ustaw2. Przedstawił także wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Szczecinie (III AUa 103/10), rozstrzygającego kwestię 
niezaliczenia przez organ rentowy okresów ubezpie-
czenia przebytych za granicą, co skutkowało odmową 
przyznania osobie wnioskującej prawa do renty z ty-
tułu niezdolności do pracy z powszechnego systemu 
ubezpieczenia emerytalno-rentowego. 

Następnie omówił wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Szczecinie (III AUa 741/09) dotyczący nieprzerwane-
go podlegania ubezpieczeniu w systemie ubezpieczenia 
społecznego rolników. Zgodnie z orzeczeniem wska-
zanego Sądu: jednorazowe i krótkotrwałe podjęcie 

1 Zaprezentowane wyżej nowelizacje wprowadzone zostały rozporządzeniem nr 465/2012 z dnia 22 maja 2012 r. zmieniającym rozporzą-
dzenie nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie nr 987/2009 dotyczące wykony-
wania rozporządzenia nr 883/2004. Weszło ono w życie 28 czerwca 2012 r. (Dz.U. UE L 149 z 8.6.2012).

2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanej ze środków publicznych – art. 25; rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wniosku do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia 
lub badań diagnostycznych poza granicami kraju, art. 22 rozporządzenia Rady EWG nr 1408/71.
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zatrudnienia w innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej przez rolnika objętego w Polsce ubezpie-
czeniem społecznym rolników nie powoduje jego wy-
łączenia z tego ubezpieczenia.

Z kolei Paulina Roicka (IPiSS) przedstawiła orzecze-
nia polskich sądów dotyczące koordynacji zasiłków 
z tytułu bezrobocia oraz zasiłków rodzinnych, wydane 
w okresie od początku 2011 roku do chwili obecnej3. 
Zwróciła uwagę na powtarzające się problemy prawne 
rozstrzygane przez te sądy, m.in. defi niowanie pojęcia 
pracownika powracającego w myśl postanowień art. 65 
ust. 2 i 5 rozporządzenia 883/2004 oraz problematykę 
braku wymaganych okresów ubezpieczenia uprawnia-
jących do zasiłków z tytułu bezrobocia. W odniesieniu 
do koordynacji zasiłków rodzinnych przedmiotem ana-
lizy był zbieg tytułu do świadczeń. Na koniec omówi-
ła wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 2011 roku 
(II PK 208/10) dotyczący wynagrodzenia pracowników 
delegowanych.

Po wprowadzeniu dokonanym przez prof. nadzw. 
Gertrudę Uścińską, w popołudniowym panelu wy-
stąpiła Anna Siwiecka, naczelnik w Departamencie 
Ubezpieczeń i Składek Centrali ZUS. Prelegentka 
przedstawiła problemy polskich instytucji właści-
wych w aspekcie ustalania ustawodawstwa właści-
wego. Zgodnie z procedurą dotyczącą stosowania 
art. 13 rozporządzenia 883/2004 oraz art. 16 rozpo-
rządzenia 987/2009, osoba zatrudniona w dwóch lub 
więcej państwach członkowskich zobowiązana jest 
zgłosić ten fakt w wyznaczonej instytucji państwa 
zamieszkania. Ta z kolei niezwłocznie ustala pań-
stwo członkowskie, którego ustawodawstwo będzie 
zastosowane (choć ustalenie to ma początkowo cha-
rakter tymczasowy). Instytucja miejsca zamieszka-
nia informuje wyznaczone instytucje we wszystkich 
państwach członkowskich, w których wykonywana 
jest praca lub w których znajduje się siedziba lub 
miejsce prowadzenia działalności o podjętej przez 
siebie decyzji. Decyzja, jeśli nie zostanie zakwe-
stionowana w okresie dwóch miesięcy od momen-
tu poinformowania, ma charakter ostateczny i jest 
wiążąca.

Prelegentka poinformowała także, że najczęściej 
występujące problemy w zakresie ustalania właści-
wego ustawodawstwa dotyczą sytuacji, w których 
siedziba pracodawcy znajduje się w Niemczech, 
praca wykonywana jest na terenie Słowacji i Czech, 
zaś w Polsce prowadzona jest działalność na własny 
rachunek. Podobnie jest, gdy siedziba pracodawcy 
znajduje się w Wielkiej Brytanii, praca wykonywana 
jest w Anglii, a w Polsce prowadzona jest działalność 
na własny rachunek, a także gdy siedziba pracodaw-
cy znajduje się na Słowacji, tam też wykonywane 

jest zatrudnienie, a w Polsce prowadzi się działal-
ność na własny rachunek.

A. Siwiecka stwierdziła, że trudności w takich 
sprawach budzi kwestia uzyskiwania dowodów 
wykonywanej pracy oraz prowadzonej działalności 
gospodarczej w danym państwie członkowskim. 
W jej ocenie istnieje potrzeba wzmocnienia współ-
pracy między instytucjami państw członkowskich 
oraz uzupełnienia przez Komisję Administracyjną 
Praktycznego poradnika w części dotyczącej inter-
pretacji art. 16 rozporządzenia 987/2009, a także 
art. 13 ust. 1 rozporządzenia 883/2004.

Marta Godłoza, dyrektor Departamentu Rent 
Zagranicznych Centrali ZUS, w wystąpieniu doty-
czącym głównych wyzwań stojących przed polskim 
systemem emerytalnym w kontekście stosowania 
przepisów o koordynacji, podkreśliła rolę instytucji 
rozpatrującej na gruncie nowego rozporządzenia 
987/2009.

Zwróciła też uwagę, że główną przeszkodą 
w sprawnym realizowaniu przepisów unijnych jest 
brak sprecyzowanych terminów na realizację wnio-
sku emerytalno-rentowego na gruncie rozporządzeń 
oraz w ustawodawstwach niektórych państw człon-
kowskich (bądź też występowanie terminów długo-
trwałych). Skutkuje to przewlekłością postępowania 
emerytalno-rentowego wobec osób, które podlegały 
ubezpieczeniom w więcej niż jednym państwie człon-
kowskim – czasem wiele miesięcy, a nawet kilka lat. 
Prelegentka zaapelowała do Komisji Europejskiej 
o zajęcie się tym problemem.

Doświadczenia opieki długoterminowej (Long-
term care – LTC) w Hiszpanii zaprezentował prof. Car-
los Garcia de Cortazar. Na początek zasygnalizował 
ogólne zagadnienia związane z funkcjonowaniem 
tych systemów na poziomie unijnym. Ekspert zwró-
cił uwagę na duże rozbieżności w defi niowaniu po-
jęcia opieki długoterminowej istniejące między pań-
stwami członkowskimi oraz wewnątrz nich. LTC jest 
nowym ryzykiem socjalnym, które trudno zaliczyć 
do tradycyjnej typologii zdarzeń losowych. Prawo 
niewielu państw członkowskich zawiera legalną de-
fi nicję ryzyka opieki długoterminowej, jak i systemu 
świadczeń asekurujących skutki zajścia tego ryzyka. 
Wszystko to sprawia, iż unijna koordynacja oma-
wianego działu zabezpieczenia społecznego stano-
wi obecnie wyzwanie odnoszące się do modelu tej 
koordynacji. Przechodząc do doświadczeń hiszpańs-
kich ekspert stwierdził, że Hiszpania stoi obecnie 
na rozstaju dróg – niezwykle trudna sytuacja gospo-
darcza kraju wymusza rewizję obowiązującego mo-
delu opieki długoterminowej, której kształt nadany 
został w zupełnie innych realiach ekonomicznych. 

3 Były to odpowiednio takie sprawy, jak: I OSK 476/11, II SA/Wa 975/11, II SA/Wa 1257/11, I OSK 1305/11.
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Istniejący system opieki długoterminowej ukształ-
towany ustawą z dnia 14 grudnia 2006 roku zwięk-
szył dostępność do profesjonalnej opieki, wspierając 
jednocześnie opiekunów nieformalnych. Ponieważ 
obecne koszty jego funkcjonowania znacznie prze-
kraczają ówczesne przewidywania, pojawiają się na-
ciski polityczne, aby ograniczyć usługi i świadczenia 
jedynie do przypadków znacznej niesamodzielności 
życiowej. 

W dalszej części konferencji podjęto problematy-
kę koordynacji świadczeń zdrowotnych. Elżbieta Czy-
żewska, z Departamentu Współpracy Międzynarodo-
wej Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), omówiła 
na wstępie problemy administracyjne wynikające ze 
stosowania przez instytucje właściwe niektórych 
państw członkowskich starych przepisów o koordy-
nacji. Wskazała na przewlekłość niektórych proce-
dur oraz dublowanie roszczeń wynikających z faktu 
obowiązywania kilku formularzy. W dalszej części 
wystąpienia odniosła się do kwestii związanych z Eu-
ropejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) 
– nieuznawania dokumentu przez zagranicznych 
świadczeniodawców oraz niewłaściwego korzystania 
z karty, tzn. nadużywania uprawnień przez świadcze-
niobiorców. Zwróciła również uwagę na wadę tech-
niczną karty związaną z brakiem informacji o dacie 
nabycia uprawnień. Na końcu podniosła kwestie zwią-
zane z implementacją do krajowych porządków praw-
nych dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 2011/24 w sprawie stosowania praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej wyznaczoną na 
25 października 2013 roku. Podkreśliła konieczność 
działań, w tym ustalenia takich zagadnień, jak stawki 
zwrotu za udzielone świadczenia, zasady weryfi kacji 
i porównywania świadczeń, wprowadzenie punktów 
kontaktowych. 

Paulina Roicka (IPiSS) oraz Janina Petelczyc (dokto-
rantka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego) poruszyły zagadnienia 
związane z pojęciem prawnym miejsca zamieszkania 
z perspektywy prawa polskiego i unijnego. P. Roicka 
omówiła defi nicję miejsca zamieszkania obowiązującą 
w prawie polskim, którą statuuje art. 25 Kodeksu cywil-
nego, koncentrując się na możliwych problemach wy-
nikających z jej praktycznego zastosowania. Zestawiła 
omawiane pojęcie z terminami „miejsca zameldowania” 
oraz „pobytem”, które w sposób nieuprawniony często 
są utożsamiane. Wypowiedzi uzupełniała wybranymi 
przykładami z orzecznictwa sądów polskich. Krótko 
odniosła się również do niedawno opublikowanej ana-
lizy ekspertów trESS-u: Analitycal Study 2011: Social secu-
rity coverage of non-active person moving to another Member 
State4, w której omawia się m.in. prawo osób nieaktyw-

nych ekonomicznie do świadczeń socjalnych w przyj-
mującym państwie członkowskim przysługujących z ty-
tułu miejsca zamieszkania. Na koniec przytoczyła dwa 
orzeczenia – pierwsze Sądu Najwyższego z dnia 8 grud-
nia 2009 roku (I BU 6/09) oraz drugie Sądu Apelacyjnego 
w Lublinie z dnia 13 maja 2010 roku (III AUa 355/10), 
w których kryterium miejsca zamieszkania jako waru-
nek uprawniający do niektórych kategorii świadczeń 
uznaje się za dyskryminujący i ograniczający obywate-
lom polskim prawo do swobodnego przemieszczania się 
między krajami Unii. 

Z kolei J. Petelczyc przywołała defi nicje miejsca 
zamieszkania obowiązujące w unijnych regulacjach – 
w rozporządzeniu 883/2004 (art. 1) i 987/2009 (art. 11) 
oraz w dyrektywie 2004/38, wskazując jednocześnie 
na różnice występujące między tymi aktami. Omówi-
ła zasady służące ustaleniu ustawodawstwa właści-
wego – lex loci labori oraz lex loci domicilii, ilustrując 
jednocześnie swoje rozważania odpowiednimi przy-
kładami. Wreszcie przedstawiła wybrane zagadnienia 
dotyczące miejsca zamieszkania zawarte w European 
report 20115, opracowanego przez ekspertów trESS, 
a dotyczącego implementacji rozporządzeń koordy-
nacyjnych przez państwa członkowskie. Przytoczyła 
case law tam omówione, m.in. sytuację dwóch miejsc 
zamieszkania, kilkuletniego studiowania za granicą, 
delegowanie pracownika, w tym przez Agencje Pracy 
Tymczasowej, problematykę pozycji członków rodziny 
pracownika delegowanego. 

Ekspert projektu trESS zauważył, iż zasada 
swobody przepływu osób, która stanowiła tło dla 
koordynacji zabezpieczenia społecznego, zmieni-
ła wymiar – z ekonomicznego na szerszy – huma-
nistyczny. Kategoria pracowników ewoluuje w kie-
runku „Unii obywateli”. Pytanie zatem, jak połączyć 
te dwie idee – pracownika i obywatela. Przyznał 
również, że w przypadku opieki długoterminowej 
mamy do czynienia ze świadczeniami atypowymi, 
a w dyskusjach nad modelem koordynacji tych 
świadczeń nie wyklucza się wyodrębnienia w przy-
szłości oddzielnego rozdziału. 

W ostatniej części konferencji uczestnicy panelu 
dyskutowali o współpracy władzy i instytucji właści-
wej, podano przykłady dobrych praktyk. 

Michał Drozdowicz, naczelnik w Departamencie 
Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w swoim 
wystąpieniu odniósł się do decyzji Komisji Admini-
stracyjnej nr U4 z dnia 13 grudnia 2011 roku dotyczą-
cej procedur zwrotu przez państwo ostatniego za-
trudnienia kosztów zasiłków dla osób bezrobotnych 
mających miejsce zamieszkania w państwie człon-
kowskim innym niż państwo właściwe oraz do kwe-

4 http://www.tress-network.org.
5 http://www.tress-network.org.
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WYDARZENIA

stii wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia 
społecznego (EESSI). Poinformował zgromadzonych, 
że w przypadku problemów w implementacji nowych 
przepisów powstających między państwami, MPiPS 
interweniuje do władz właściwych innych państw 
członkowskich. 

Agnieszka Tyc, Dyrektor Departamentu Współ-
pracy Międzynarodowej z NFZ, powiadomiła zgroma-
dzonych o niedawno uruchomionym portalu polskiej 
instytucji łącznikowej w zakresie koordynacji rzeczo-
wych świadczeń zdrowotnych (www.ekuz.nfz.gov.pl; 
www.ue.nfz.gov.pl). 

Andrzej Szybkie, z Departamentu Rent Zagranicz-
nych (ZUS), zaprezentował przykłady dobrych praktyk 
ZUS z zagranicznymi instytucjami łącznikowymi i właś-
ciwymi. Wspomniał m.in. o porozumieniu z niemiecki-
mi instytucjami ubezpieczenia emerytalno-rentowego 
zawartym w celu uzyskania przez ZUS dostępu do sys-
temu niemieckiego, zawierającego informacje o prze-
biegu ubezpieczenia w Niemczech, o polsko-niemiec-
kich dniach poradnictwa oraz o planach rozszerzenia tej 
inicjatywy na inne kraje członkowskie. Poinformował 
o projekcie SSE-MOVE, którego celem jest określenie 
barier w transferowalności świadczeń w relacjach mię-
dzy Polską, Czechami, Węgrami i Rumunią a Włochami. 
Interesująca dla zgromadzonych okazała się informacja 
o nowym portalu informacyjnym (NPI) – Platforma Usług 
Elektronicznych (http://pue.zus.pl/), który gwarantuje 
osobom ubezpieczonym dostęp do danych zgromadzo-
nych w ZUS z komputerów osobistych oraz do wszel-
kich usług świadczonych przez tę instytucję.

Ewa Miezien z Departamentu Zasiłków ZUS odniosła 
się w swoim wystąpieniu do wypowiedzi A. Szybkiego 
o niedawnych inicjatywach polskiej instytucji ubezpie-
czeniowej, uzupełniając ją o informację dotyczącą orga-
nizowanych od lat przez ZUS dwustronnych rozmowach 
przedstawicieli instytucji łącznikowych. 

Głos zabrała również Anna Siwiecka (ZUS). Zwró-
ciła uwagę na niejasność regulacji o delegowaniu pra-
cowników, co rodzi konieczność uchwalenia przepi-
sów interpretujących.

O aktualnych problemach koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego w relacjach między nie-
miecką Kasą chorych – AOK Nordost a polskimi in-
stytucjami łącznikowymi mówił Arkadiusz Łukowski, 
reprezentujący niemiecką instytucję. W swoim wy-
stąpieniu podniósł szereg ważnych kwestii, których 
skutki dotykają bezpośrednio ubezpieczonych oraz 
członków ich rodzin. Na początek zwrócił uwagę 
na problem ubezpieczenia zdrowotnego członków 
rodziny pracownika przygranicznego, którzy często 
nie mogą korzystać z przysługujących im na mocy 
postanowień koordynacyjnych uprawnień z uwagi 
na przewlekłość procedury ustalającej ich prawa do 
świadczeń zdrowotnych. Następnie omówił problem 
dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego obywate-

li polskich planujących otworzyć w Niemczech jedno-
osobową działalność gospodarczą. Objęcie dobrowol-
nym ubezpieczeniem zdrowotnym wydłużone zostaje 
przez procedurę wymiany dokumentów między ins-
tytucjami obu państw. W dalszej części referent sku-
pił się na konsekwencjach podjęcia minijob, tj. mini-pra-
cy przez pracowników przygranicznych, którymi naj-
częściej są studenci i emeryci. Minijob to zatrudnie-
nie z wynagrodzeniem nieprzekraczającym kwoty
400 euro miesięcznie, a także zatrudnienie krótkoter-
minowe. Nie rodzi ono obowiązku ubezpieczeniowe-
go. Podjęcie pracy w tej formie wiąże się dla pracow-
nika z utratą ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, 
jednocześnie ubezpieczenie dobrowolne w Niemczech 
jest zbyt drogie, aby osoba zatrudniona w ramach mini-
job mogła sobie na nie pozwolić. 

Kontynuując wystąpienie, prelegent wyraził kry-
tyczne stanowisko odnośnie do traktowania przez ZUS 
osób wykonujących umowy-zlecenia jak pracowników 
zatrudnionych na umowę o pracę. W rezultacie przyję-
cia tej fi kcji prawnej, zleceniobiorcy delegowani do pra-
cy w Niemczech, mimo iż pod względem obowiązków 
zrównani są z pracownikami, nie korzystają z takich 
samych uprawnień. Ekspert postuluje więc, aby zlece-
niobiorców traktować jak osoby pracujące na własny ra-
chunek, co – w jego ocenie – wymuszałoby zawieranie 
umów o pracę co najmniej tam, gdzie konieczne byłoby 
delegowanie pracowników do pracy za granicę. 

 Na zakończenie głos zabrały przedstawicielki 
Komisji Europejskiej, które odniosły się do wystą-
pień prelegentów w tym panelu. Podkreśliły suk-
ces polskiej prezydencji, w trakcie której przyjęto 
wiele ważnych z perspektywy unijnej koordynacji 
aktów prawnych. Zgodziły się co do konieczności 
podjęcia pogłębionej dyskusji na temat świadczeń 
przysługujących na podstawie kryterium miejsca 
zamieszkania (residence-based benefits). Wspomniały 
również o tzw. impact assessment, opracowywanym 
przez Komisję Europejską, czyli prognozowanych 
ekonomicznych i społecznych skutkach planowa-
nych inicjatyw, również w obszarze zabezpieczenia 
społecznego. 

Zamknięcia i podsumowania konferencji dokonała 
prof. nadzw. G. Uścińska. Sygnalizowane przez przed-
stawicieli instytucji i władzy właściwej oraz eksper-
tów zagranicznych problemy dotyczące koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego wskazują – 
zdaniem ekspertki – na potrzebę ciągłego udoskona-
lania regulacji koordynacyjnych. Jak pokazuje prak-
tyka, coroczne konferencje stanowią dobre forum 
wymiany poglądów i zgłaszania cennych postulatów. 
Cyklicznie odbywające się spotkania służą ponadto 
nawiązywaniu stałej współpracy ekspertów i insty-
tucji państw członkowskich, które skutkują często 
powstawaniem dobrych praktyk w obszarze koordy-
nacji systemu zabezpieczenia społecznego. r
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Zakres przedmiotowy spraw rozpatrywanych 
przez sądy polskie w zakresie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego uporządkować moż-
na według następujących obszarów. W pierwszej 
kolejności należy wyjść od zagadnienia podlegania 
ubezpieczeniom społecznym, czyli ustalania usta-
wodawstwa mającego zastosowanie w danym stanie 
faktycznym i prawnym. W odniesieniu do koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, przy określa-
niu ustawodawstwa właściwego stosowany jest m.in. 
łącznik rodzaju aktywności zawodowej danej osoby, 
tj. czy praca świadczona jest np. w formie tzw. samo-
zatrudnienia, pracy najemnej czy też w formie pracy 

wynajmowanej za pośrednictwem Agencji Pracy Tym-
czasowej. Jako drugą kategorię należy wskazać spra-
wy z zakresu ustalania prawa do określonej kategorii 
świadczeń, odnoszących się do działów zabezpiecze-
nia społecznego wymienionych w art. 3 rozporządze-
nia 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 
w tym prawa do emerytury z systemu pracowniczego, 
renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, 
świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób za-
wodowych, zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, zasił-
ków dla osób bezrobotnych, zwrotu kosztów leczenia 
za granicą. 

Robert Marczak 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Paulina Roicka 
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 

Wyroki Sądu Najwyższego 
oraz sądów polskich
w zakresie 
koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego

W niniejszym artykule omówione zostaną orzeczenia sądów polskich wydane 
w okresie od początku 2011 roku do czerwca 2012 roku. Opracowanie obejmu-
je również dwie sprawy, w których wyrok zapadł przed analizowanym okre-
sem, z uwagi na doniosłość podejmowanych rozważań przez rozpoznające te 
sprawy sądy. Omawiane orzecznictwo dotyczy kolejno spraw z zakresu koor-
dynacji zasiłków z tytułu bezrobocia, świadczeń rodzinnych, wynagrodzenia 
pracowników delegowanych, zwrotu kosztów leczenia za granicą, zaliczania 
okresów ubezpieczenia przebytych w innym kraju oraz ciągłości ubezpiecze-
nia w jednym systemie.
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1 Zob. P. Gołębiewski, Zasiłki dla bezrobotnych w ramach europejskiej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Służba Pra-
cownicza 2010 nr 10.

2 Należy zaznaczyć, iż wiele spraw zawisłych przed sądami i organami administracji publicznej odnosi się do stanu prawnego sprzed 
1 maja 2010 r. Należy mieć zatem na uwadze, że dla spraw jeszcze nie zakończonych zastosowanie będą miały obowiązujące wówczas przepisy 
rozporządzenia 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników 
najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (zwanego dalej 
rozporządzeniem 1408/71) oraz rozporządzenia 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71.

3 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lipca 2011 r. (I OSK 476/11); wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 listopada 2011 r. 
(II SA/Wa 975/11); wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 grudnia 2011 r. (II SA/Wa 1257/11). 

4 P. Gołębiewski, Zasiłki dla bezrobotnych…, op. cit., s. 20.
5 W sprawie zastosowanie znajdowały jeszcze przepisy rozporządzenia 1408/71.

Koordynacja zasiłków z tytułu bezrobocia 

Pracownik powracający

Obowiązujące od 1 maja 2010 roku nowe rozpo-
rządzenie 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku 
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia spo-
łecznego (zwane dalej rozporządzeniem 883/2004) 
oraz rozporządzenie wykonawcze 987/2009 z dnia 
16 września 2009 roku (zwane dalej rozporządzeniem 
987/2009) wprowadziły pewne modyfi kacje w pro-
cedurze przyznawania i wypłaty świadczeń osobom 
bezrobotnym1.

W okresie od stycznia 2011 roku do czerwca 
2012 roku dziesięć spraw z zakresu koordynacji zasił-
ków dla osób bezrobotnych było przedmiotem postę-
powania sądowo-administracyjnego2.

W pierwszej grupie spraw przedmiotem rozpo-
znania przez sądy administracyjne był spór między 
osobą wnioskującą o świadczenie a organem admi-
nistracji publicznej w przedmiocie interpretacji po-
jęcia „miejsca zamieszkania” w rozumieniu art. 65 
ust. 2 i 5 rozporządzenia 883/2004 [art. 71 ust. 1 pkt b 
(ii) rozporządzenia 1408/71], który reguluje sposób 
określania ustawodawstwa państwa członkowskiego, 
właściwego do wypłaty zasiłków z tytułu bezrobo-
cia, w sytuacji gdy osoba bezrobotna zamieszkiwała 
podczas ostatniego zatrudnienia w innym kraju niż 
państwo wykonywania pracy. Zgodnie z wykładnią 
tego przepisu, w podanej sytuacji osoba bezrobotna 
pozostaje w dyspozycji służb zatrudnienia państwa 
członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania 
oraz korzysta ze świadczeń zgodnie z ustawodaws-
twem tego państwa, tak jakby była tam ostatnio za-
trudniona.

W analizowanych sprawach3 rozpoznanie przez sąd 
dotyczyło ustalenia, czy osoba wnioskująca o świad-
czenie może być traktowana jako osoba mająca status 
zamieszkującej w Polsce podczas świadczenia pracy 
w innym państwie. Mowa tutaj o tzw. pracowniku po-
wracającym4. 

W sprawie o sygnaturze I OSK 476/11 organ ad-
ministracji publicznej obu instancji (odpowiednio 
– Marszałek Województwa i Minister Pracy i Poli-
tyki Społecznej) odmówił osobie prawa do zasił-
ku z tytułu bezrobocia, argumentując, iż analiza 

zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego 
wskazuje, że miejsce zamieszkania (centrum inte-
resów życiowych) osoby wnioskującej znajduje się 
w państwie zatrudnienia (Wielkiej Brytanii), a zatem 
nie może być ona traktowana jako osoba powraca-
jąca do swojego miejsca zamieszkania i nie może 
skorzystać z uprawnień przewidzianych w art. 71 
ust. 1 pkt b (ii) rozporządzenia nr 1408/71 (art. 65 
ust. 2 i 5 rozporządzenia 883/20045). Organ oparł 
swoją decyzję na takich kryteriach, jak: okres prze-
bywania na terytorium państwa, w którym wyko-
nywana była praca, rodzaj umowy o pracę (umowa 
terminowa czy na czas określony), państwo pod-
legania obowiązkowi podatkowemu, miejsce za-
meldowania w Polsce, cel wydatkowania zarobio-
nych pieniędzy. Argumentował m.in., iż posiadanie 
w danym kraju miejsca stałego zameldowania nie 
jest równoznaczne z posiadaniem tam miejsca za-
mieszkania, ponadto umowa o pracę z brytyjskim 
pracodawcą zawarta była na czas nieokreślony, co 
może świadczyć, że wnioskodawca założył na te-
renie Wielkiej Brytanii trwały ośrodek interesów 
zawodowych. 

Decyzje te nie zostały utrzymane w postępowaniu 
sądowym w I i II instancji. W ocenie Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie nie pod-
jęto próby wyjaśnienia, jaka była faktyczna intencja 
i cel tego wyjazdu, czy skarżący w okresie zatrud-
nienia w Wielkiej Brytanii utrzymywał bliskie związki 
z krajem swego pochodzenia, jaka była jego sytuacja 
rodzinna. Ponadto, nie rozważono trudnej sytuacji 
gospodarczej w Polsce w tamtym okresie, kiedy ogra-
niczony rynek pracy nie oferował odpowiedniego 
zatrudnienia zarobkowego młodym ludziom, wymu-
szając tym samym decyzje o opuszczeniu kraju po-
chodzenia. Z uwagi na powyższe okoliczności, sąd 
rozpoznający sprawę w I instancji uchylił decyzję 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Naczelny Sąd 
Administracyjny (NSA), uznając stanowisko WSA za 
zasadne, oddalił skargę kasacyjną Ministra na wyrok 
Sądu I instancji.

W innym orzeczeniu (II SA/Wa 975/11) Wojewódz-
ki Sąd Administracyjny w Warszawie, rozpozna-
jący skargę na decyzję organu odmawiającą przy-
znania świadczenia na podstawie wymienionych 
wyżej przepisów, sformułował explicite kryteria 
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 6 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:106:0043:0044:PL:PDF (pobrano 20.07.2012). 
 7 P. Gołębiewski, Zasiłki dla bezrobotnych…, op. cit., s. 20.
 8 Większość spraw uwzględnia stan prawny regulowany rozporządzeniami 1408/71 oraz 574/72. Pozwalają na to przepisy przejściowe 

dotyczące zasad przechodzenia od wymienionych rozporządzeń do rozporządzeń 883/2004 oraz 987/2009 oraz stosowania decyzji 
i zaleceń Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego, w których wskazano, że dopiero wnioski złożone po dniu wejścia 
w życie nowych regulacji podlegają rozpatrzeniu według przepisów nowych rozporządzeń. 

 9 Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 czerwca 2011 r. (I OSK 295/11); wyrok Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Łodzi z dnia 3 czerwca 2011 r. (II SA/Łd 358/11); wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 
17 marca 2011 r. (II SA/Op 685/100) i z dnia 24 kwietnia 2011 r. (II SA/Op 693/10). Zob. więcej: http://www.tress-network.org/#, 
zakładka National Case Law. Zasady pierwszeństwa w przypadku zbiegu praw do świadczeń uregulowane zostały w art. 68 rozpo-
rządzenia 883/2004 (art. 73, 74, 76, 77, 78 rozporządzenia 1408/71 oraz art. 10 rozporządzenia 547/72).

służące ustaleniu, czy osoba wnioskująca o zasiłek 
dla bezrobotnych ma miejsce zamieszkania na te-
rytorium państwa innego niż miejsce wykonywania 
pracy. Według Sądu są to: (1) cel wyjazdu (cel zarob-
kowy, aby poprzez świadczenie tam pracy uzyskać 
środki do dalszej egzystencji w Polsce, czy też wy-
jazd ten miał na celu zamieszkanie w innym kraju 
poza Polską), (2) czy podejmowane są jakieś kroki 
w celu np. uzyskania obywatelstwa innego kraju, 
zamieszkania na stałe w innym kraju niż Polska, 
(3) czy pierwotny zamiar wyjazdu jest realizowany 
cały czas, np. uzyskanie za pomocą pracy świadczo-
nej w innym państwie środków finansowych służą-
cych lepszej dalszej egzystencji w Polsce, (4) rodzaj 
wykonywanej pracy – czy charakter pracy umożli-
wia częste wyjazdy poza miejsce świadczenia pracy, 
w tym do Polski, (5) czy praca ta łączy się z zapew-
nieniem przez pracodawcę mieszkania i utrzymania, 
(6) na co przeznaczane są zarobione pieniądze, czy 
na określone cele w Polsce, łączące się z dalszym 
pobytem w Polsce po zakończeniu pracy w innym 
państwie członkowskim, czy też za granicą czynio-
ne są jakieś inwestycje mogące świadczyć o zamia-
rze zamieszkania tam na stałe, albo zamieszkania 
w innym kraju. 

Mając na uwadze powyższe rozważania, należy 
podkreślić, iż rozporządzenie 883/2004 nie zawie-
ra legalnej defi nicji omawianej kategorii pracowni-
ków powracających. Wobec powyższego, zgodnie 
z decyzją Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji 
Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr U2 z dnia 
12 czerwca 2009 roku6, ocena instytucji właści-
wych, czy dany pracownik jest pracownikiem powra-
cającym dokonywana jest na podstawie kryteriów 
ustalonych w art. 11 rozporządzenia wykonawczego 
987/20097, wyliczającym elementy służące ustaleniu 
miejsca zamieszkania. Zgodnie z przywołanym prze-
pisem, w celu określenia miejsca zamieszkania danej 
osoby należy ustalić okres pobytu w innym kraju, 
czas trwania umowy o pracę, sytuację rodzinną oraz 
więzi rodzinne, fakt wykonywania jakiejkolwiek in-
nej działalności niezarobkowej, źródło dochodów 
w przypadku studentów, sytuację mieszkaniową, 
a także państwo członkowskie, w którym osoba 
uważana jest za mającą miejsce zamieszkania dla ce-
lów podatkowych.

Koordynacja świadczeń rodzinnych

Zbieg prawa do świadczeń

W analizowanych sprawach z zakresu koordynacji 
zasiłków rodzinnych stan faktyczny jest podobny8. 
Rozstrzygana kwestia dotyczy zbiegu uprawnień do 
przedmiotowych świadczeń na podstawie ustawo-
dawstwa właściwego państwa członkowskiego oraz 
ustawodawstwa państwa, w którym mają miejsce 
zamieszkania członkowie rodziny9. W sprawach tych 
organ administracji (Marszałek Województwa) odmó-
wił lub zawiesił członkowi rodziny wypłatę świadczeń 
przysługujących z tytułu miejsca zamieszkania z uwagi 
na podjęcie przez członka rodziny pracy w innym pań-
stwie członkowskim i tym samym nabycie tam upraw-
nień do świadczeń rodzinnych w odniesieniu do człon-
ków swojej rodziny. 

Na podstawie przedstawionego stanu faktyczne-
go powstał następujący spór – czy do zbiegu świad-
czeń dochodzi w wyniku samego ustalenia podlegania 
ustawodawstwu państwa zatrudnienia, czy też dojść 
musi do konkretyzacji tego uprawnienia, tj. wskazania 
konkretnego przepisu lub aktu normatywnego nadają-
cego uprawnienie do określonych świadczeń lub kon-
kretnego rozstrzygnięcia organu przyznającego dane 
świadczenie.

Z analizowanego orzecznictwa wypływa wnio-
sek, iż w większości przypadków sądy rozpoznające 
omawiane sprawy opowiadają się za drugą z przed-
stawionych interpretacji. Jak stwierdził Naczelny Sąd 
Administracyjny w wyroku z dnia 7 czerwca 2011 roku, 
„kolizja krajowych systemów zabezpieczenia społecz-
nego następuje dopiero wówczas, gdy dochodzi do 
przyznania świadczeń rodzinnych w ramach systemów 
zabezpieczenia społecznego dwóch państw członkow-
skich Unii Europejskiej, a nie tylko do nabycia upraw-
nienia do analizowanych świadczeń” (I OSK 295/11). 
A zatem relewantne w danej sprawie jest konkret-
ne już przyznane świadczenie, nie zaś hipotetyczne 
uprawnienie do niego. 

Jednak należy dodać, iż obecne są w orzecz-
nictwie sądów polskich stanowiska przeciwne. 
W rozstrzygnięciu Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego w Opolu z dnia 17 marca 2011 roku 
(II SA/Op 685/10) czytamy, iż bez znaczenia dla od-
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mowy przyznania świadczenia na podstawie prze-
pisów prawa krajowego pozostaje to, czy i w jaki 
sposób wniosek o przyznanie konkretnego rodzaju 
świadczenia rodzinnego został rozstrzygnięty przez 
organy właściwe państwa zatrudnienia, ani czy 
w ogóle został on złożony. W podobnym duchu 
wypowiedział się również Sąd w Opolu w innej 
sprawie, w wyroku z dnia 24 kwietnia 2011 roku 
(II SA/Op 693/10). 

Wynagrodzenie pracowników delegowanych 

Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 
2011 roku (II PK 208/10), mimo iż prima facie za przed-
miot ma regulacje dotyczące prawa pracy, w istotny 
sposób odnosi się do unijnego obszaru koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego. 

W przedmiotowej sprawie trzech pracowników 
delegowanych do Holandii wystąpiło z pozwem 
o zasądzenie na ich rzecz wskazanej w pozwie kwo-
ty tytułem różnicy pomiędzy wypłaconym im wy-
nagrodzeniem a wynagrodzeniem wynikającym ze 
stawki wynagrodzenia minimalnego obowiązującego 
w Holandii. Ponieważ w zwykłym toku instancyjnym 
sądy nie znalazły podstaw do zastosowania prawa 
holenderskiego w danym stanie faktycznym, stro-
ny złożyły skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. 
W przywołanym orzeczeniu Sąd Najwyższy stwier-
dził, „że pracownicy delegowani do pracy w innym 
państwie członkowskim powinni otrzymywać co 
najmniej wynagrodzenie minimalne obowiązujące 
w państwie wykonywania pracy. Takie uprawnie-
nie wynika z przepisu art. 3 ust. 1 dyrektywy 96/71 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
1996 roku dotyczącej delegowania pracowników 
w ramach świadczenia usług”. Rozważane orzeczenie 
Sądu Najwyższego należy również ocenić w świetle 
zasady swobody przepływu pracowników wyrażonej 
w art. 45 i 48 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej, których celem jest ustanowienie możliwie 
najszerszej swobody przepływu pracowników migru-
jących. Prawo unijne stoi na przeszkodzie uregulowa-
niom krajowym mogącym postawić w niekorzystnej 
sytuacji osoby, które chcą wykonywać działalność 
zarobkową na terytorium innego państwa członkow-
skiego10. Ustalenie wynagrodzenia minimalnego co 

najmniej na poziomie wynagrodzenia minimalnego 
obowiązującego w państwie zatrudnienia, niewątpli-
wie realizuje powyższy cel. 

Prawo do zwrotu kosztów leczenia 
za granicami kraju

W polskim systemie prawnym każda osoba ma 
prawo do ochrony zdrowia. Artykuł 68 Konstytucji RP 
gwarantuje wszystkim obywatelom równy dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej fi nansowanej ze środ-
ków publicznych, niezależnie od ich sytuacji mate-
rialnej. Kwestie te szczegółowo określa ustawa z dnia 
27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdro-
wotnej fi nansowanej ze środków publicznych11 (zwa-
na dalej ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej). 
Choć – jak wskazuje się w literaturze – polskie usta-
wodawstwo nie defi niuje wprost przedmiotu ochrony, 
to można z niego wywieść prawo do świadczeń zdro-
wotnych mających na celu zachowanie zdrowia, zapo-
bieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie 
chorób, leczenie, pielęgnację oraz zapobieganie nie-
pełnosprawności i jej ograniczanie12.

Zgodnie w postanowieniami cytowanej ustawy, prawo 
do świadczeń zdrowotnych mają osoby objęte powszech-
nym – obowiązkowym i dobrowolnym – ubezpieczeniem 
zdrowotnym oraz inne osoby niż ubezpieczeni wymie-
nione w ustawach szczególnych. Z obowiązku ubezpie-
czenia zdrowotnego zwalnia posiadanie statusu członka 
rodziny osoby ubezpieczonej.

Niezależnie od usług zdrowotnych, które gwa-
rantują polskie placówki służby zdrowia, zgodnie 
z art. 25 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, 
Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych (FUZ) fi nansuje 
koszty badań diagnostycznych oraz leczenia przepro-
wadzonego za granicą, jeśli są one udzielone zgodnie 
z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego13.

Niniejszy przepis, który odwołuje się do art. 22 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71, wskazu-
je, że pracownik, osoba prowadząca działalność 
na własny rachunek, członek rodziny osoby ubez-
pieczonej, której stan wymaga natychmiastowego 
udzielenia świadczeń podczas pobytu na terytorium 
innego państwa członkowskiego lub której ins-
tytucja właściwa udzieliła zgody na udanie się na 
terytorium innego państwa członkowskiego w celu 

10 Szerzej: L. Mitrus, Ewolucja prawa unijnego w dziedzinie swobody przemieszczania się pracowników [w:] Prawo pracy w świetle 
procesów integracji europejskiej. Księga jubileuszowa Profesor Marii Matey-Tyrowicz, pod red. J. Wratnego i M.B. Rycak, Warsza-
wa 2011.

11 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 r. 
nr 210, poz. 2135).

12 G. Uścińska, Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich. Studium porównawcze. Instytut 
Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005 r., s. 92-93.

13 Rozporządzeniem wykonawczym do tej ustawy jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wniosku do 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju.
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uzyskania tam odpowiedniej opieki (właściwej w jej 
stanie zdrowia), ma prawo do świadczeń rzeczo-
wych udzielanych przez instytucję miejsca pobytu 
lub zamieszkania zgodnie ze stosowanym przez nią 
ustawodawstwem, tak jak gdyby była w niej ubez-
pieczona. Świadczenia te udzielane są na rachunek 
instytucji właściwej. Nie można odmówić udzielenia 
tejże zgody, w przypadku gdy leczenie jest jednym 
ze świadczeń przewidzianych przez ustawodaws-
two państwa członkowskiego, na którego teryto-
rium zainteresowany zamieszkuje, i jeżeli osoba ta 
nie może być poddana leczeniu w terminie zwykle 
niezbędnym dla uzyskania leczenia w tym państwie, 
uwzględniając jej aktualny stan zdrowia i prawdopo-
dobny dalszy przebieg choroby.

Oznacza to, że obywatel, który podlega ubezpie-
czeniu zdrowotnemu w Polsce lub też jest członkiem 
rodziny osoby ubezpieczonej, może skorzystać ze 
świadczeń zdrowotnych oferowanych przez zagranicz-
ne placówki służby zdrowia, jeśli nie przeprowadza się 
ich w kraju, w celu ratowania życia lub poprawy stanu 
zdrowia tej osoby.

Omawiane zagadnienia były w ostatnim czasie 
przedmiotem postępowań przed polskimi sądami 
administracyjnymi. Rozważane sprawy dotyczyły 
odmowy udzielenia zgody przez organ administra-
cji na refundację kosztów leczenia przeprowadzo-
nego za granicą na podstawie wyżej przywołanych 
regulacji. 

W sprawie rozpatrywanej przez Naczelny Sąd 
Administracyjny (II GSK 305/10), przedmiotem po-
stępowania była kwestia dopuszczalności refundacji 
kosztów leczenia przez FUZ, które przeprowadzono 
po złożeniu wniosku o udzielenie zgody na leczenie 
za granicą, ale przed podjęciem decyzji merytorycz-
nej, tj. leczenie zostało przeprowadzone bez oczeki-
wania na tę decyzję. Konkludując, zgoda na leczenie 
nie została udzielona, ale także nie zapadła decyzja 
o odmowie udzielenie zgody, leczenie bowiem zostało 
przeprowadzone przed merytorycznym zakończeniem 
postępowania, które następnie zostało umorzone jako 
bezprzedmiotowe.

Naczelny Sąd Administracyjny, rozpatrując skar-
gę kasacyjną strony od wyroku WSA oddalającego 
skargę na decyzję prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia, który odmówił refundacji kosztów, powo-
łał się na szczegółową wykładnię art. 22 rozporzą-
dzenia 1408/71, dokonaną przez Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości w wyroku w sprawie Yvonne Watts 
(C-372/04). Trybunał wyjaśnił m.in., że nie jest sprzecz-
ne z postanowieniami Traktatu wymaganie uprzedniej 
zgody instytucji właściwej na podjęcie leczenia za gra-
nicą, jednak odmowa jej udzielenia uzależniona jest 
od uprzedniego ustalenia, że termin oczekiwania na 
leczenie w kraju nie przekracza terminu możliwego 
do przyjęcia w świetle obiektywnej oceny medycznej 

potrzeb klinicznych zainteresowanego. Konieczne jest 
zatem ustalenie, czy opieka medyczna w kraju może 
być udzielona w odpowiednim czasie. 

W świetle powyższych uwag, NSA orzekł, iż usta-
lenia wymaga, czy leczenie skarżącego mogło odbyć 
się we właściwym czasie w Polsce. Sąd Najwyższy 
uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do 
ponownego rozpoznania Sądowi I instancji, który 
zobowiązany był ponadto ocenić, czy pacjentowi 
przekazano we właściwym czasie informację o moż-
liwości przeprowadzenia tego konkretnego leczenia 
w kraju, nie tylko istnienie takiej możliwości. W wy-
niku orzeczenia kasacyjnego NSA, Sąd Administra-
cyjny, któremu przekazano sprawę, w wyroku z dnia 
24 stycznia 2012 roku (VI SA/Wa 1523/11) orzekł, że 
niemożliwe było ustalenie, czy właściwa placówka 
służby zdrowia mogła udzielić skarżącemu pełnej in-
formacji na temat możliwości leczenia w Polsce. Wo-
bec powyższego uchylono sporną decyzję organów 
administracji o odmowie refundacji leczenia.

Na uwagę zasługują również orzeczenia WSA 
z dnia 8 lutego 2012 roku (VI SA/Wa 2083/11) oraz 
z dnia 19 kwietnia 2012 roku (VI SA/Wa 111/12), w któ-
rych uchylono skargę strony na decyzję prezesa NFZ 
odmawiającą refundacji kosztów leczenia za grani-
cą. W uzasadnieniu obu wyroków podano, iż prezes 
NFZ w sposób właściwy przeprowadził postępowanie 
oraz przeanalizował wszystkie okoliczności faktyczne 
i prawne w rozpatrywanej sprawie. Bez znaczenia – 
w ocenie Sądu – pozostaje fakt, że leczenie wykona-
no w sytuacji nagłej. Jak stwierdził, podstawa fi nan-
sowania świadczeń opieki zdrowotnej musi wynikać 
bezpośrednio z przepisów ustawy, która nie przewidu-
je możliwości fi nansowania świadczeń na zasadach 
słuszności i uznaniowości. Warunkiem refundacji 
kosztów leczenia za granicą jest uzyskanie uprzed-
niej zgody właściwego organu krajowego na przepro-
wadzenie leczenia planowanego na terytorium inne-
go państwa. 

Do innych ustaleń doszedł WSA w orzeczeniu 
z dnia 15 lutego 2012 roku (VI SA/Wa 1920/11), 
w którym stwierdził, że mogą istnieć wyjątkowe 
i nagłe przypadki, w których pierwszeństwo będzie 
miało podjęcie działań leczniczych, a nie procedur 
prawnych. Nie pozbawia to wnioskodawcy prawa do 
ubiegania się o zgodę na sfi nansowanie wykonanych 
już świadczeń.

Zaliczanie okresów ubezpieczenia 
za granicą

Przedmiotem rozpoznania przez Sąd Apelacyjny 
w Szczecinie (III AUa 103/10) było odwołanie od wy-
roku Sądu Okręgowego w Szczecinie, który orzekł 
o nieprzyznaniu prawa do renty z tytułu niezdol-
ności do pracy osobie ubezpieczonej na podstawie 
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ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ar-
gumentując, że zainteresowana osoba nie spełnia 
warunku ustawowego 5-letniego okresu zatrudnie-
nia przypadającego w ciągu ostatniego dziesięcio-
lecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed 
dniem powstania niezdolności do pracy14. Rozstrzy-
gając sprawę, Sąd I instancji uwzględnił jedynie 
okresy ubezpieczenia przebyte przez wnioskodaw-
czynię w świetle polskiego ustawodawstwa. W po-
stępowaniu odwoławczym Sąd Apelacyjny orzekł, 
że wobec wieloletniego zamieszkania zaintereso-
wanej w Danii, przy ustalaniu okresów wymaganych 
do przyznania przedmiotowego świadczenia należy 
uwzględnić również okresy ubezpieczenia tam prze-
byte, zgodnie z zawartą w rozporządzeniu 1408/71 
zasadą sumowania okresów ubezpieczenia przeby-
tych w innych państwach członkowskich Wspólno-
ty Europejskiej. Mając na uwadze powyższe, Sąd 
Apelacyjny przekazał sprawę do ponownego roz-
patrzenia przez Oddział ZUS w Szczecinie. Przy 
ponownym rozpoznaniu sprawy organ rentowy po-
winien uwzględnić już nowe regulacje wprowadzo-
ne rozporządzeniem 883/2004 oraz rozporządze-
niem 987/2009.

Ciągłość ubezpieczenia w jednym systemie

W postępowaniu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 
(III AUa 741/09) rozpatrywano odwołanie organu ren-
towego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
(KRUS) od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie, 
w którym stwierdzono, iż zainteresowany podlegał 
ubezpieczeniu społecznemu rolników w trakcie, gdy 
zatrudniony był kolejno – na umowę o pracę w Ho-
landii, a następnie – po powrocie – wykonywał poza-

rolniczą działalność gospodarczą na terytorium RP15. 
Organ KRUS nie zgodził się z tą decyzją Sądu, zarzu-
cając w apelacji jej niezgodność z treścią art. 14c 
lit. a rozporządzenia 1408/71. Organ rentowy wskazał, 
że w myśl postanowień powołanego przepisu, osoba 
będąca równocześnie pracownikiem najemnym na te-
rytorium jednego państwa członkowskiego i prowadzą-
ca działalność na własny rachunek na terytorium in-
nego, podlega ustawodawstwu tego państwa, na tery-
torium którego wykonuje pracę najemną (…). 

W omawianej sprawie ubezpieczony zatrudniony 
był na podstawie umowy o pracę na czas określony 
w Holandii i jednocześnie prowadził gospodarstwo 
rolne na terytorium Polski. W tym samym czasie 
prowadził dodatkowo pozarolniczą działalność go-
spodarczą w Polsce, którą zawiesił z uwagi na pobyt 
w Holandii. W ocenie Sądu II instancji, nie mogą być 
to jedyne i wystarczające przesłanki do uznania, że 
do ubezpieczonego ma wprost zastosowanie przy-
wołany wyżej art. 14c lit. a rozporządzenia 1408/71. 
Zdaniem Sądu, przepis ten stanowi tyle, że wobec 
ubezpieczonego powinno mieć zastosowanie prawo 
holenderskie, co nie jest równoznaczne z uznaniem, 
że powinien on obowiązkowo podlegać holender-
skiemu systemowi ubezpieczeń społecznych. 

Mając to wszystko na uwadze, Sąd Apelacyjny 
w wyroku z dnia 9 lutego 2010 roku orzekł, iż jed-
norazowe i krótkotrwałe podjęcie zatrudnienia 
w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej 
przez rolnika objętego w Polsce ubezpieczeniem 
społecznym rolników, nie powoduje wyłączenia rol-
nika z tego ubezpieczenia. Wyłączenie takie z całą 
pewnością stawiałoby go w gorszej sytuacji w po-
równaniu z rolnikami prowadzącymi gospodarstwa 
rolne jedynie na terytorium Polski i byłoby przeja-
wem dyskryminacji z uwagi na miejsce wykonywa-
nia działalności rolniczej. r

14 Art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 1998 r. nr 162, 
poz. 1118 ze zm.).

15 Art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 ze zm.) wska-
zuje na warunki, jakie muszą zostać spełnione, w sytuacji podjęcia przez rolnika pozarolniczej działalności gospodarczej, aby mógł on 
dalej podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników. Ubezpieczony w tym okresie korzystał z wyboru tego ubezpieczenia w związku 
z równocześnie prowadzoną działalnością gospodarczą.
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Konieczność podwyższenia wieku emerytalnego 
uzasadniano niekorzystną strukturą demografi czną, 
wydłuża się bowiem życie ludności i maleje liczba 
urodzeń. W 2011 roku zanotowano w Polsce ujem-
ny przyrost naturalny, a współczynnik dzietności 
wyniósł 1,3 (dzieci urodzone przez jedną kobietę 
w okresie rozrodczym) i jest jednym z najniższych 
w Europie. Kształtuje się on na poziomie utrwalają-
cym zawężoną zastępowalność pokoleń, którą gwa-
rantuje współczynnik 2,1. 

Proces obniżania dzietności objął też od połowy 
lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia polską 
wieś. W latach 1995-2010 liczba zasiłków macierzyń-
skich pobieranych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego obniżyła się z 41 tys. do 36 tys. rocz-
nie, tj. o 12 procent. Podczas gdy ubezpieczonych 
w tym czasie przybyło o 6,1 procent (z 1 362 tys. do 
1 445 tys.). Brak szczegółowych danych uniemożli-
wia bliższą ocenę zmian zachodzących wśród rolni-
ków ubezpieczonych w KRUS. Jednak współczynnik 
urodzeń na wsi (11,4 procent) jest wciąż wyższy niż 
w mieście (10,6 procent). 

Malejący przyrost naturalny i pogarszająca się 
struktura demografi czna w Polsce to skutek pro-
wadzonej polityki społeczno-gospodarczej. Rze-
czywistymi przyczynami są: wysokie bezrobocie, 
szczególnie wśród młodych, ich emigracja w poszu-
kiwaniu pracy, niskie płace i niepewność zatrudnie-
nia, a zwłaszcza brak odpowiedniej, perspektywicz-
nej polityki rodzinnej, niskie, wręcz symboliczne 
zasiłki rodzinne, niedostateczna ochrona pracują-
cych kobiet, brak miejsc w coraz droższych przed-
szkolach, a także nierówne traktowanie kobiet wy-
chowujących dzieci przez przepisy ubezpieczenia 
społecznego ZUS i KRUS. 

Problemom tym próbuje wyjść naprzeciw Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecznej, które w pro-
jekcie ustawy o wsparciu rodzicielstwa poprzez 
fi nansowanie składek na ubezpieczenie społeczne 
rodziców sprawujących opiekę nad dzieckiem (zło-
żonej 25 kwietnia 2012 roku w Sejmie – druk nr 570) 
proponuje opłacanie przez budżet państwa składek 

emerytalnych i rentowych za wszystkie kobiety prze-
bywające na urlopie wychowawczym. Obecnie ten 
trzyletni urlop przysługuje jedynie pracownicom, 
a składki emerytalne i rentowe za ten czas opła-
ca budżet państwa. Osobom prowadzącym pozarol-
niczą działalność gospodarczą i działalność rolni-
czą urlop ten nie przysługuje. Przepisy nie traktu-
ją więc wszystkich kobiet równo wobec macierzyń-
stwa i konieczności sprawowania opieki nad dziec-
kiem. Rolniczki po urodzeniu dziecka otrzymują 
jedynie zasiłek macierzyński (w wysokości cztero-
krotnej emerytury podstawowej), nie przysługu-
je im ani urlop macierzyński, ani wychowawczy. 
Przypomnę, że celem urlopu macierzyńskiego „jest 
ochrona zdrowia matki w ostatnim stadium ciąży, 
stworzenia jej warunków do odbycia prawidłowego 
porodu, odzyskania siły po porodzie i zapewnienia 
opieki nad dzieckiem”, zaś „urlop wychowawczy 
jest urlopem szczególnego rodzaju, udzielanym 
w celu sprawowania osobistej opieki nad małym 
dzieckiem”. 

Kobiety prowadzące pozarolniczą działalność 
gospodarczą i ubezpieczone w KRUS mają takie 
same obowiązki jak pracownice, co do tego nie ma 
żadnych wątpliwości. Zatem powinny być traktowa-
ne na równi z pracownicami. Za nie też budżet pańs-
twa powinien opłacać stosowne składki na ubez-
pieczenia emerytalno-rentowe i zdrowotne z tytułu 
urodzenia i opieki nad dzieckiem.

Intencją resortu pracy w przedstawionym projek-
cie zmian jest niewątpliwie usunięcie tych różnic. 
W uzasadnieniu do projektu ustawy zaznaczono, że 
jednym z postulatów było zrównanie praw kobiet 
bez względu na rodzaj zatrudnienia (umowa o pracę, 
prowadzenie działalności gospodarczej czy działal-
ności rolniczej), np. w zakresie korzystania z urlopu 
wychowawczego.

Co proponuje projekt ustawy?
Kobietom prowadzącym pozarolniczą działal-

ność gospodarczą trzyletnie opłacanie składek eme-
rytalnych i rentowych uzależnia się od zaprzestania 
lub zawieszenia wykonywania działalności gospo-

Wojciech Jagła

Urlop wychowawczy 
a składka 
na ubezpieczenie społeczne
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darczej w celu sprawowania osobistej opieki nad 
dzieckiem.

W przypadku rolników i ich domowników, z uwa-
gi na specyfi czność pracy w rolnictwie odstąpiono 
od warunku zaniechania wykonywania pracy i wska-
zano, że w okresie sprawowania opieki nad dziec-
kiem rolnik albo domownik może prowadzić działal-
ność rolniczą lub pracować w gospodarstwie rolnym 
w zakresie, który nie koliduje z osobistą opieką nad 
dzieckiem.

Słowem, rolniczki, które dotąd w regulacjach 
prorodzinnych były gorzej traktowane, raptem staną 
się uprzywilejowane. Wszak w okresie trzyletniego 
okresu sprawowania opieki nad dzieckiem państwo 
będzie opłacało za nie składki emerytalno-rentowe, 
a one same, uczestnicząc w pracach gospodarskich, 
będą się przyczyniać do osiągania dochodów oso-
bistych. W tej sytuacji pracownice i osoby samo-
zatrudnione mogą się poczuć pokrzywdzone. Co 
prawda państwo będzie opłacało im składkę emery-
talno-rentową, ale muszą zaniechać pracy i zrezyg-
nować z dochodów.

W uzasadnieniach do projektu ustawy zaznacza-
no, że realizując cele polityki prorodzinnej i kierując 
się potrzebą zapewnienia godziwej wysokości przy-
szłych świadczeń osób wychowujących dzieci projek-
todawca uznał za właściwe rozszerzenie kręgu osób, 
za które budżet państwa opłacałby składki w związku 
ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Warto się za-
stanowić, czy trafnie. Wszak zarówno pracownica jak 
i samozatrudniona, aby otrzymać trzyletnie wsparcie 
państwa w postaci składki ubezpieczeniowej, musi 
zrezygnować z pracy, czyli z dochodów. Część zatrud-
nionych kobiet świadomie rezygnuje z „przywileju” 
wykorzystania w całości albo w części urlopu wycho-
wawczego. Kalkulują – czy praca i dochody po ustaniu 
urlopu macierzyńskiego, czy urlop wychowawczy. Ich 
sytuację utrudniać będzie w niedalekiej perspekty-
wie przedłużenie, i to znaczne, wieku emerytalnego 
kobiet. Skomplikuje się rola instytucji babci, jej szcze-
gólnego dotychczas znaczenia w wychowaniu dzieci, 
wspierającego pracującą matkę. 

Z tego krótkiego omówienia propozycji „proro-
dzinnych” nasuwa się spostrzeżenie – jak trudno 
równo i sprawiedliwie uregulować uprawnienia osób 
o różnych statusach społeczno-zawodowych. Czy 
jest ono możliwe? Co zrobić, aby było równo i spra-
wiedliwie? Bo przecież przed pracownicą i kobietą 
prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą 
staje przede wszystkim pytanie, za co utrzymać sie-
bie i wychować dziecko, myśli o przyszłej godziwej 
emeryturze schodzą na plan dalszy. 

Jedynym rozwiązaniem spełniającym warunek rów-
ności i sprawiedliwości jest fi nansowanie przez pań-
stwo (przez trzy lata) składek emerytalnych i rento-
wych za urodzone dziecko, bez żądania konieczności 
zaprzestania zatrudnienia i prowadzenia działalności 
gospodarczej. Nawet za pracownice, które się nie zde-
cydują na urlop wychowawczy (na przykład państwo 
opłaca składkę od minimalnej płacy, a pracodawca 
i samozatrudniona dopłaca resztę). Można by też roz-
szerzyć możliwość wykorzystania urlopu wychowaw-
czego na pracujących dziadków i babcie. Najczęściej 
matka lub ojciec dziecka mają wyższe kwalifi kacje niż 
dziadkowie, rozwijają się zawodowo, a więc i więcej 
zarabiają. 

Zgłoszony projekt ustawy próbuje wypełnić pew-
ną lukę, dotyczącą części rodziców, jaką jest uzupeł-
nienie stażu ubezpieczeniowego za czas sprawowa-
nia opieki nad dzieckiem. Z tym że zawarta w projek-
cie regulacja dotycząca rolników będzie mocno konte-
stowana. Jedno w tym zakresie bez oporów, jak sądzę, 
powinno się przeprowadzić – składki na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe za okres urlopu macierzyń-
skiego państwo powinno fi nansować wszystkim kobie-
tom już teraz. Na przykład rolniczkom za dwa kwarta-
ły za pierwsze i drugie dziecko i za trzy kwartały za 
każde następne. O czym resort pracy i polityki spo-
łecznej zapomniał, o tym powinien pamiętać minister 
rolnictwa, który nadzoruje KRUS. Krótko mówiąc, pro-
jekt ustawy w przedstawionej wersji wymaga uzupeł-
nień i korekt. Ma on raczej „pijarowską” formę, niż jest 
realną próbą rozwiązania palących problemów polityki 
rodzinnej. r
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W KRAJU

Rząd rozpoczął rozmowy z nauczycielami 
i samorządami

Samorządowcy chcą, aby 40-godzinny tydzień pra-
cy nauczyciela nie był – jak dotychczas – fi kcją. Poza 
18 godzinami przy tablicy, nauczyciele powinni uczci-
wie rozliczać się z pozostałych 22 godzin, które w ty-
godniu przepracowują. Opowiadają się też za bardziej 
motywującym systemem zarobków i zracjonalizowa-
niem wydatków, by np. nie wydawać tak dużych środ-
ków na urlopy zdrowotne. Wiadomo, że obecny system 
przyznawania urlopów ma wiele patologii. 

Zarówno przedstawiciele Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, jak i Związku Nauczycielstwa Polskiego 
podczas konferencji poprzedzającej negocjacje przez 
wszystkie przypadki odmieniali „dobro uczniów”. Ne-
gocjacje potrwają, jak ocenia wiceminister Maciej Ja-
kubowski, kilka miesięcy. Zapewnił, że ministerstwo 
będzie unikało „ekstremalnych rozwiązań”, jakimi by-
łyby całkowite usunięcie Karty czy powszechna pry-
watyzacja szkół. Samorządy coraz częściej przekazu-
ją prowadzenie placówek szkolnych stowarzyszeniu, 
a wtedy nauczyciel pracuje już na wolnym rynku: zara-
bia mniej i musi np. pracować w wakacje. 

Dziś już co dziesiąty nauczyciel pracuje na zasa-
dach wolnorynkowych, ale MEN obawia się, że po-
wszechniejsza prywatyzacja oznaczałaby gorszy start 
dla dzieci uboższych. 

Urlop dla poratowania zdrowia jest jednym z pierw-
szych, zdaniem Jakubowskiego, tematów do dyskusji. 
Uważa, że najprawdopodobniej urlop nie zostanie zli-
kwidowany, ale ograniczony. Uściślone zostaną reguły 
jego przyznawania, bo obecnie nie ma nawet listy scho-
rzeń, które upoważniałyby do takiej przerwy w pracy. 
Już po siedmiu latach nauczania każdemu „wykończo-
nemu” przysługują trzy lata urlopu. Najtrudniejszym 
tematem do negocjacji będzie pensum, czyli ustalenie 
liczby godzin, które nauczyciele mają przepracować 
w tygodniu. Dziś jest to 18 godzin i niektórzy uważają, 
że to mało, zwłaszcza że reguła ta nie dotyczy tylko 
pedagogów stojących przy tablicy. 

Nasuwa się też pytanie, czy nawet „nauczyciele ta-
blicowi” nie mogliby pracować więcej, niekoniecznie 
prowadząc więcej lekcji, ale np. prowadząc zajęcia po-
zalekcyjne dla uczniów. 

Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego dopusz-
cza możliwość negocjowania urlopu zdrowotnego 

raczej na zasadzie uściślenia metody jego przyzna-
wania, aby ograniczać nadużycia. Ale nie podoba mu 
się pomysł wprowadzenia wolnorynkowej konkuren-
cji między nauczycielami. 

Samorządy walczą o pieniądze. Środki na utrzy-
manie szkół samorząd dostaje z budżetu centralnego, 
ale wystarcza ich tylko na nauczycielskie pensje, a i to 
nie zawsze. Średnio samorząd dokłada 30 zł miesięcz-
nie do nauczyciela. Niż demografi czny spowodował, że 
w ciągu ostatnich pięciu lat ubyło prawie milion uczniów, 
a rząd płaci według liczby dzieci w szkole. Klasy są co-
raz mniej liczne, ale liczba nauczycieli nie spada. W tym 
czasie nauczyciele dostali podwyżki, które dodatkowo 
obciążyły samorządowy budżet. 

Rewolucyjne zmiany dla mundurowych 
– chorobowe już nie będzie się opłacać

Ćwierć miliona mundurowych zamiast pełnej pensji 
będzie dostawać na zasiłku chorobowym tylko 80 pro-
cent. A ZUS sprawdzi, czy wystawione im zwolnienia 
nie budzą wątpliwości.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawiło 
projekt zmian w systemie zwolnień lekarskich dla po-
licjantów, żołnierzy, strażaków, funkcjonariuszy straży 
granicznej, BOR, CBA i ABW.

Zmiany powinny spowodować zwiększenie liczby 
efektywnie pracujących funkcjonariuszy. Bezpośrednio 
zwiększy to poziom bezpieczeństwa. Obecnie tylko 
w policji z powodu zwolnień lekarskich nie stawia się 
każdego dnia na służbę ok. 6 tys. ze 100 tys. funkcjona-
riuszy. W 2011 roku na zwolnieniu lekarskim przebywali 
przez 2,2 mln dni. Komendy, czyli budżet państwa, mu-
siały im za to wypłacić 250 mln zł. Obecnie mundurowi 
na zasiłku chorobowym dostają 100 procent pensji oraz 
wszelkie nagrody i dodatki. Takie rozwiązania zachęca-
ją do nadużyć. Na zasiłku chorobowym policjanci często 
pracują gdzie indziej, jeżdżą na wycieczki lub opiekują 
się dzieckiem.

Dotychczas mundurowi przebywający na zwolnie-
niu lekarskim nie podlegali żadnej kontroli. Po zmia-
nach będą podlegać podobnym regułom jak cywile. 
A więc na chorobowym dostaną tylko 80 procent pen-
sji. Zmniejszać się też będzie o każdy dzień zwolnienia 
lekarskiego suma nagrody rocznej. I wreszcie najważ-
niejsze – zwolnienia zacznie kontrolować ZUS.

Ministerstwo szacuje, że po zmianach liczba „chorych” 
wśród policjantów spadnie o połowę. Oznacza to codzien-
nie 3 tys. dodatkowych funkcjonariuszy. To tyle, ile pracuje 

Przegląd wydarzeń w kraju 
i na świecie
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w województwie lubuskim albo opolskim. Oszczędności 
nie pójdą do budżetu, będą przeznaczone na nagrody dla 
mundurowych, którzy nie będą chorować.

Projekt zakłada też zmiany w rentach mundurowych. 
Będzie zniesiona tzw. III grupa inwalidzka. To specjal-
na renta dla mundurowych, która zwiększa emeryturę 
o 15 procent. Można ją dostać nawet za niewielki uszczer-
bek na zdrowiu. Nic dziwnego, że mundurowi masowo 
z niej korzystają. Ze 141 tys. mundurowych emerytów aż 
58 tys. jest jednocześnie uprawnionych do otrzymywa-
nia renty. Po zmianach nie będzie to możliwe. W projek-
cie zapisano zakaz łączenia renty z emeryturą. Rent nie 
stracą ci, którym już je przyznano. Nie będą one tylko 
przyznawane nowym emerytom. Projekt pójdzie teraz 
do konsultacji międzyresortowych. Rząd ma go przyjąć 
jeszcze w tym roku.

Będzie pięćset milionów złotych 
dla bezrobotnych

Ministerstwo Finansów da dodatkowe 500 mln zł 
na walkę z bezrobociem. Wystarczy na pomoc dla 
80 tys. bezrobotnych. 

Dwieście mln zł zostanie przeznaczone na pomoc 
do młodych bezrobotnych, którzy nie ukończyli jeszcze 
30 lat, kolejne 200 mln dla osób 50+, a pozostałe 
100 mln zł dla ludzi długotrwale bezrobotnych i z naj-
niższymi kwalifi kacjami. W sumie ministerstwo chce po-
móc 80 tys. osób. Pracę dzięki wsparciu ma dostać nawet 
50 tys. bezrobotnych. Pieniądze będą pochodzić z Fun-
duszu Pracy, na który składają się przedsiębiorcy. Część 
funduszu zamroził minister fi nansów. Na koniec zeszłe-
go roku niewykorzystanych środków było 5 mld zł. Na 
koniec roku obecnego będzie to już 7 mld zł. Pieniądze 
leżą na koncie i na papierze obniżają defi cyt budżetowy 
i dług publiczny państwa. I to właśnie 500 mln zł z tej 
sumy przekaże resortowi pracy minister fi nansów. 
To ostatni dzwonek na uwolnienie pieniędzy z funduszu. 
Pracy nie ma prawie dwa miliony Polaków. To najwięcej 
o tej porze roku od sześciu lat. Od wybuchu kryzysu 
w 2008 roku w urzędach pracy zarejestrowało się pół mi-
liona bezrobotnych. Ekonomiści prognozują, że do końca 
roku bez pracy może być nawet ponad 2,2 mln Polaków.

OFE Polsat dopłaci emerytom? 
Mogą nie wypracować wystarczającego zysku

Fundusz emerytalny Polsat może w marcu przyszłe-
go roku musieć dopłacić swoim członkom z własnej 
kieszeni. Jeżeli tak się stanie, Komisja Nadzoru Finan-
sowego może nie pozwolić na sprzedaż funduszu. 

Kiedy fundusz emerytalny nie osiągnie wymaganej 
minimalnej stopy zwrotu wyznaczanej przez Komisję 
Nadzoru Finansowego, różnicę w wynikach musi dopła-
cać klientom z własnej kieszeni. Podsumowując trzy-
letnie wyniki inwestycyjne, nadzór podaje ją dwa razy 
w roku – na koniec marca i września. Obecnie fundusze 

emerytalne zarządzają 233 mld zł. Najniebezpieczniej-
sza byłaby konieczność dopłaty w przypadku najwięk-
szych OFE. Różnica, którą fundusze musiałyby pokryć 
z własnych środków mogłaby doprowadzić do bankruc-
twa. Z tego powodu w grudniu ubiegłego roku KNF zo-
bligowała towarzystwa emerytalne do monitorowania 
swoich przyszłych wyników i wynikającego z nich za-
grożenia dopłatą. Na podstawie tych wyliczeń, fundusze 
muszą dopasowywać poziom swoich kapitałów włas-
nych, żeby móc wyrównać klientom ewentualną stratę. 
Dodatkowo Komisja chce, aby towarzystwa ograniczały 
wypłaty dywidend.

Żaden fundusz nie musiał dopłacać swoim klien-
tom w marcu. Z prognoz wynika, że żaden też nie jest 
zagrożony dopłatą we wrześniu. Problem może poja-
wić się za to po marcu przyszłego roku. Z wyliczeń na 
koniec czerwca wynika, że dopłatą zagrożony może 
być Polsat. Według obliczeń, trzyletnia średnia stopa 
zwrotu dla wszystkich funduszy wyniesie w marcu 
6,77 procent, a wymagane minimum to 2,77 procent. 
Najlepiej poradzi sobie Nordea, która zarobi dla swo-
ich członków 8,35 procent, na drugim miejscu znajdzie 
się Allianz z wynikiem 7,91 procent. Podium zamknie 
ING, który w trzy lata zarobi dla swoich przyszłych 
emerytów 7,60 procent. Polsatowi ma zabraknąć po-
nad 1 punkt procentowy, przez co może zakończyć 
trzyletni okres z wynikiem 1,56 procent.

To jeszcze nie oznacza, że Polsat na pewno będzie 
musiał dopłacać swoim klientom. Do zakończenia kolej-
nego okresu na koniec marca 2013 roku zostało jeszcze 
dziewięć miesięcy i wiele może się jeszcze wydarzyć, za-
równo na rynkach jak i w samym rankingu. Choć rezultaty 
z okresu stanowiącego podstawę rankingu Komisji Nadzo-
ru Finansowego na koniec marca 2013 roku są w tym mo-
mencie niekorzystne dla funduszu i w skrajnym przypadku 
mogą doprowadzić do powstania niedoboru, oceniamy, że 
ostatecznie niedobór w OFE Polsat nie wystąpi.

Gdyby jednak taka sytuacja rzeczywiście wystąpi-
ła, Komisja Nadzoru Finansowego mogłaby nie zezwo-
lić na sprzedaż funduszu. 

Najsłabszy wynik na koniec roku to właśnie wina du-
żego zaangażowania w akcje, zwłaszcza małych i śred-
nich spółek, których inne fundusze nie wybierają tak 
chętnie. Za to Polsat przeznacza dużo mniej środków niż 
pozostałe OFE na zakupy akcji dużych spółek, głównie 
z sektora energetycznego i telekomunikacyjnego.

ZA GRANICĄ

Hiszpański parlament przyjął rygorystyczny 
plan oszczędnościowy

W ciągu dwóch lat Hiszpania zaoszczędzi 65 mld 
euro – przewiduje przyjęty właśnie plan. Pozwoli to na 
obniżenie defi cytu fi nansów publicznych do 2,8 pro-
cent PKB, czego wymaga od Hiszpanii Bruksela. 
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Przyjęcie planu oszczędnościowego skrytykowała 
opozycja. Po raz pierwszy w tej kadencji rządu nie po-
parli nacjonaliści katalońscy (CiU). Wielu przemawiają-
cych ostrzegło rząd przed wzrostem niezadowolenia 
społecznego, które może przerodzić się w bunt nie do 
opanowania.

Mimo tak ostrej krytyki, po sześciu godzinach de-
baty głosowanie było już tylko formalnością, ponieważ 
rządząca Partia Ludowa (PP) ma większość parlamen-
tarną. Za przyjęciem planu opowiedziało się 180 depu-
towanych, przeciw było 103, jedna osoba wstrzymała 
się od głosu.

Co zmieni przyjęty plan? Od 1 września 2012 roku 
z 18 do 21 procent wzrośnie podatek VAT. Wyjątkiem 
są artykuły pierwszej potrzeby, dla których obowią-
zuje zredukowany, czteroprocentowy podatek VAT. 
Mimo sprzeciwu hotelarzy i biur podróży, z 8 do 
10 procent podniesiono VAT dla turystyki, najważniej-
szej gałęzi gospodarki, której udział w PKB przekracza 
11 procent.

Producenci fi lmowi i teatralni, dyskoteki i zakłady 
pogrzebowe zapłacą o 13 punktów procentowych więcej 
(wzrost z 8 do 21 procent). Wyższe podatki zapłacą też 
spółki, a kupujący mieszkania nie będą mogli tego odli-
czyć od podatku. Po raz kolejny, tym razem o 7 procent, 
obniżono pensje w sferze budżetowej, a po raz pierw-
szy zmniejszono zasiłki bezrobotnym. Stopa bezrobocia 
w Hiszpanii przekracza 24 procent.

Rząd zakłada, że w ciągu dwóch najbliższych lat za-
oszczędzi 65 mld euro, tj. sumę, dzięki której zmniej-
szy defi cyt państwa do wielkości wymaganej przez 
Brukselę. Zobowiązanie się do redukcji defi cytu było 
niezbędne, aby Hiszpania dostała pomoc od Eurolan-
du, która ma uzdrowić system bankowy. Niewykluczo-
ne, że już wkrótce rząd Hiszpanii będzie zobowiązany 
do kolejnych cięć. Komisja Europejska wprawdzie po-
chwaliła plany oszczędnościowe Madrytu, ale uznała, 
że są one niewystarczające. 

Węgierscy sędziowie 
nie pójdą wcześniej na emeryturę 

Węgierski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wysy-
łanie sędziów na emeryturę w wieku 62 lat jest nie-
zgodne z Konstytucją, narusza nabyte przez nich pra-
wa i jest aktem dyskryminacji. 

Kontrowersyjne przepisy zaskarżyło 105 węgier-
skich sędziów. W pozwie sędziowie domagali się uchy-
lenia przepisów i wypłacenia im odszkodowań przez 
węgierski rząd, argumentując, że ograniczenie wieku 
emerytalnego dotyczy jedynie ich grupy zawodowej 
i nie obowiązuje na przykład notariuszy, komorników 
i sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

W grudniu ubiegłego roku deputowani rządzącej 
centroprawicy postanowili, że węgierscy sędziowie 
będą musieli od 1 stycznia 2012 roku przechodzić 
na emeryturę w wieku 62, a nie – jak dotychczas 

– 70 lat. W kolejnych latach wiek przechodzenia sę-
dziów na emeryturę miał być stopniowo podnoszony 
do 65 lat. Przepisy te weszły w skład tzw. pakietu 
okołokonstytucyjnego. Według nich na emeryturę 
musiałoby przejść w tym roku 274 sędziów z ogólnej 
liczby 2900.

Węgierscy sędziowie zaskarżyli te przepisy również 
w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. 
Werdykt w tej sprawie nie został jeszcze wydany.

Aby wymusić zmianę kontrowersyjnych przepisów, 
17 stycznia 2012 roku Komisja Europejska wszczęła 
wobec Węgier procedurę o naruszenie prawa unijnego. 
Komisja podkreśla, że unijne przepisy zakazują dyskry-
minacji w miejscu pracy ze względu na wiek. Zazna-
czyła też, że obniżanie wieku emerytalnego sędziów 
nie ma uzasadnienia, kiedy w Europie podnosi się wiek 
emerytalny. 

 

Węgry przed trudnymi negocjacjami 
z Międzynarodowym Funduszem Walutowym 
i Unią Europejską

Węgry wznowiły we wtorek 17 lipca 2012 roku 
trudne negocjacje z Międzynarodowym Funduszem 
Walutowym i Unią Europejską w sprawie pożyczki na 
uzdrowienie fi nansów kraju. Rozmowy miały ponad 
półroczny poślizg z uwagi na kontrowersje wokół re-
formy banku centralnego. 

W końcu grudnia ubiegłego roku międzynarodowi 
negocjatorzy opuścili demonstracyjnie Budapeszt po 
przeprowadzeniu przez władze reformy banku cen-
tralnego, która – według UE i MFW – ogranicza nie-
zależność tej instytucji. W tej sytuacji rząd węgiers-
ki opracował nową wersję reformy, bardziej zgodną 
z europejskimi normami, która została zaakceptowa-
na przez Europejski Bank Centralny. Pożyczka, której 
Budapeszt oczekuje, pozwoli na obniżenie trudnej do 
udźwignięcia dla budżetu rentowności węgierskich 
obligacji. Węgry utraciły zaufanie zagranicznych inwe-
storów z powodu niespójnej polityki gospodarczej pre-
miera Orbana, takiej jak nadzwyczajne opodatkowanie 
banków, upaństwowienie istniejących od 1998 roku 
prywatnych funduszy emerytalnych czy wprowa-
dzenie możliwości jednorazowej spłaty po stałym 
kursie kredytów zaciąganych przez osoby prywatne 
w obcych walutach.

Węgry, których gospodarka jest bardzo uzależ-
niona od eksportu, ponoszą straty z powodu pogor-
szenia się koniunktury światowej. PKB kraju skurczył 
się w pierwszym kwartale tego roku o 1,3 procent 
w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku, 
co jest najgorszym rezultatem w Unii, po Grecji 
i Portugalii. r

Opracowała
Agnieszka Rosa



18 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. TEORIA I PRAKTYKA WRZESIEŃ 2012

WIEŚCI Z WIEJSKIEJ

OPIEKA NAD DZIECKIEM
ZE SKŁADKĄ EMERYTALNO-RENTOWĄ

Do laski marszałkowskiej wpłynął poselski projekt 
ustawy o wsparciu rodzicielstwa poprzez fi nansowanie 
składek na ubezpieczenie społeczne rodziców sprawu-
jących opiekę nad dzieckiem. Obecnie w komisjach sej-
mowych trwają prace legislacyjne nad tym projektem 
w ramach I czytania (druk sejmowy nr 570). 

Posłowie wnioskodawcy argumentują potrzebę 
wprowadzenia nowych regulacji rozpoczętą przez 
rząd przebudową systemu emerytalnego, który ma 
być dostosowany do zmieniającej się struktury demo-
grafi cznej Polski. Uważają jednak, że samo przedłuże-
nie okresu pracy wymaganego do osiągnięcia wieku 
emerytalnego nie rozwiązuje problemów związanych 
z niekorzystną strukturą demografi czną Polski, prog-
nozowaną na najbliższe lata. Proponują więc przyję-
cie pakietu rozwiązań prawnych, które będą sprzy-
jać poprawie struktury ludnościowej kraju. Jednym 
z takich rozwiązań jest propozycja ustawy o wsparciu 
rodzicielstwa poprzez fi nansowanie składek na ubez-
pieczenie społeczne rodziców sprawujących opiekę 
nad dzieckiem. 

Tak proponują posłowie

Proponowane rozwiązania zmierzają w kierunku 
realizacji dwóch celów – poprawienia sytuacji demo-
grafi cznej kraju oraz usunięcia dyskryminacji osób 
samozatrudnionych, prowadzących działalność gos-
podarczą lub ubezpieczonych w Kasie Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Posłowie – autorzy projektu nowej ustawy uwa-
żają, że w obecnym systemie prawnym dyskryminu-
je się rolników i osoby prowadzące jednoosobową 
działalność gospodarczą. Osoby te nie mogą liczyć 
na sfi nansowanie przez państwo składki za czas ko-
rzystania z urlopu wychowawczego. Ich zdaniem, 
rozwiązanie takie stoi w sprzeczności z wyrażoną 
w art. 32 ust. 1 Konstytucji zasadą równości wobec 
prawa. Trudno bowiem zrozumieć, dlaczego osoby 
ubezpieczone w innym niż powszechny systemie 
ubezpieczeniowym albo niepracujące na etacie, 
mają mieć gorszą sytuację prawną niż osoby zatrud-

nione na podstawie umowy o pracę. Proponowana 
ustawa znosi tę nierówność.

Zakresem podmiotowym ustawy objęte będą 
osoby ubezpieczone w KRUS, prowadzące jedno-
osobową działalność pozarolniczą i osoby z nimi 
współpracujące, a także osoby nieubezpieczone. Te 
ostatnie muszą jednak spełnić określone w ustawie 
warunki. Jednym z nich jest sprawowanie osobistej 
opieki nad dzieckiem na okres do 4 lat. Łączny okres 
fi nansowania składek nie może przekroczyć 3 lat na 
każde dziecko, a czas fi nansowania składek nie bę-
dzie zależał od liczby dzieci. Jeśli dana osoba posia-
da kilkoro dzieci, za okres opieki nad każdym z nich 
będzie opłacana składka. 

Finansowanie z budżetu państwa składek ubez-
pieczeniowych będzie się odbywało za pośrednic-
twem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. One obliczą 
i opłacą składki za osoby uprawnione do skorzysta-
nia z pomocy państwa. Wsparcie będzie udzielane 
na wniosek. Z takim dokumentem będzie więc mu-
siała wystąpić odpowiednio do ZUS lub KRUS osoba 
uprawniona do fi nansowania składek. Wniosek bę-
dzie się składało na formularzu, którego wzór określi 
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecz-
nego w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy. 
Finansowanie składek ubezpieczeniowych z budżetu 
państwa nastąpi od dnia wskazanego w poprawnie 
sporządzonym wniosku o objęcie ubezpieczeniem, 
nie wcześniej jednak niż od dnia jego złożenia. Wnio-
sek osoby nieubezpieczonej o fi nansowanie składek 
ubezpieczeniowych jest równocześnie wnioskiem 
o objęcie ubezpieczeniem.

Według projektu, fi nansowanie składek z budże-
tu państwa ustanie od dnia następującego po dniu, 
w którym ustały okoliczności uzasadniające ich fi nan-
sowanie. Składki nie będą fi nansowane również, gdy 
wskaże tak we wniosku uprawniony lub od dnia wska-
zanego w oświadczeniu o odstąpieniu od fi nansowa-
nia składek złożonym nie później niż na 30 dni przed 
wskazanym w oświadczeniu terminie.

Wyjątkową na tle obowiązujących obecnie prze-
pisów jest propozycja, by osoby podlegające usta-
wie, podobnie jak inni ubezpieczeni, mogły w trak-
cie ubezpieczenia podjąć pracę zarobkową albo inną 
działalność, a także naukę w szkole, jeśli nie wyłą-

Agnieszka Rosa 
Sprawozdawca sejmowy
„Ubezpieczeń Społecznych”

Z prac parlamentu
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cza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad 
dzieckiem, z wyjątkiem podejmowania działalności 
gospodarczej. Jest to uregulowanie sprawdzające 
się w stosunku do osób przebywających na urlopach 
wychowawczych, pozwalające – wobec braku dosta-
tecznych innych form wsparcia rodziny – na realiza-
cję jej pełnych potrzeb.

Posłowie proponują, by miesięczne składki eme-
rytalno-rentowe fi nansowane z budżetu państwa 
wynosiły: w przypadku osób podlegających ubezpie-
czeniu rolniczemu – równowartość składki obliczo-
nej zgodnie z art. 17 ustawy z 20 grudnia 1990 roku 
o ubezpieczeniu społecznym rolników, a w przy-
padku osób objętych ubezpieczeniami społecznymi 
na zasadach ogólnych – w wysokości obliczonej od 
podstawy przyjętej w wysokości 60 procent prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w dru-
gim kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzien-
niku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Moni-
tor Polski”.

Jeśli o fi nansowanie składek będą ubiegać się oso-
by nieubezpieczone, to wówczas KRUS sfi nansuje 
składki w odpowiedniej wysokości określonej w usta-
wie o ubezpieczeniu społecznym rolników. Natomiast 
jeśli chodzi o osoby podlegające powszechnemu sys-
temowi ubezpieczeniowemu – wówczas budżet pańs-
twa sfi nansuje składki obliczone od 75 procent pła-
cy minimalnej obowiązującej w okresie fi nansowania 
składek z budżetu państwa.

Proponuje się jednoczesne wprowadzenie zmian 
w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. 
Chodzi o stworzenie możliwości zawieszenia dzia-
łalności gospodarczej, w sytuacji gdy dana osoba 
podejmuje się opieki nad dzieckiem na zasadach 
określonych w projektowanej ustawie.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 
2013 roku i będzie miała zastosowanie do osób, których 
dzieci urodziły się po 31 grudnia 2012 roku.

Posłowie uzasadniają swoją propozycję tym, że 
w zasadzie jest już pewne, że w ciągu najbliższych 
kilkudziesięciu lat zmiany demografi czne w Polsce 
doprowadzą do znacznego zmniejszenia liczby osób 
w wieku produkcyjnym. Według prognoz Eurostatu 
począwszy od 2010 roku liczba ludności w wieku od 
18 do 59/64 lat w Polsce zacznie się obniżać. Sza-
cuje się, że w 2050 roku populacja tej grupy osób 
zmniejszy się o 31 procent, czyli o 7,6 mln osób 
w porównaniu z rokiem 2007. Proces ten będzie 
wynikać przede wszystkim ze zmniejszenia się li-
czebności grupy osób w wieku 0-24 lat przy jedno-
czesnym wzroście liczby osób w wieku emerytal-
nym. Udział pierwszej z grup w populacji obniży się 
z 36 procent w 2007 roku do zaledwie 25 procent 
w 2050 roku, natomiast osób starszych wzrośnie 
dwukrotnie z 15,7 do 33,8 procent. Jednocześnie 

znacznym fl uktuacjom będzie podlegać liczebność 
osób w wieku niemobilnym, co bezpośrednio wyni-
kać będzie z wchodzenia w ten wiek osób urodzonych 
w wyżu demografi cznym z początku lat osiemdzie-
siątych. Taka sytuacja nie sprzyja rozwojowi społecz-
nemu. Młode społeczeństwa rozwijają się bowiem 
szybciej i są bardziej elastyczne. Starzenie się spo-
łeczeństwa polskiego w przyszłości może dopro-
wadzić do spadku dynamizmu polskiej gospodarki 
a w perspektywie także do spowolnienia, czy wręcz 
stagnacji w rozwoju gospodarczym. Ponadto brak 
zastępowalności pokoleń może spowodować upadek 
systemu emerytalnego, gdyż coraz większa liczba 
osób starszych znajdzie się na utrzymaniu zmniejsza-
jącej się liczby osób w wieku produkcyjnym. Dlatego 
w tej chwili konieczne jest wprowadzenie mechani-
zmów prawnych, które odwrócą tę niebezpieczną 
tendencję. Mechanizmy te powinny zachęcać mło-
dych ludzi do posiadania dzieci. Warto dodać, że do-
świadczenia związane z ostatnią tzw. nową emigra-
cją pokazują, że Polacy w krajach zachodniej Europy, 
w których obowiązują rozwiązania przyjazne dla ro-
dziny, znacznie częściej niż ich rówieśnicy w kraju 
decydują się na posiadanie dzieci.

Dlatego też zaproponowane rozwiązania, w tym 
przede wszystkim możliwość opłacania składek z bud-
żetu państwa także za osoby nieubezpieczone, mają 
sprawić, aby osoba, która decyduje się na dziecko, mo-
gła spokojnie podjąć się nad nim opieki bez obawy, że 
za ten okres nie będą jej liczone składki na ubezpie-
czenie społeczne. Projekt ustawy jest swego rodzaju 
propozycją „kontraktu” zawieranego pomiędzy rodzi-
cem a państwem. Rodzic zobowiązuje się do opieki 
nad dzieckiem lub dziećmi, w zamian za to z budżetu 
państwa są pokrywane jego składki na ubezpieczenie 
społeczne.

WIĘKSZE ZAROBKI 
DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH KARIERĘ ZAWODOWĄ

Sejmowe komisje prowadzą pierwsze czytanie 
poselskiego projektu zmian w ustawie o minimal-
nym wynagrodzeniu. Propozycja posłów dotyczy 
wysokości pensji dla osób, które zaczynają dopiero 
swoją karierę zawodową. 

Tak jest obecnie 

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą z 10 paź-
dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
(Dz.U. z 2002 r. nr 200 poz. 1679 ze zm.) wysokość 
wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierw-
szego roku pracy nie może być niższa niż 80 procent 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
A zatem, jeśli w 2012 roku minimalna pensja wyno-
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si 1500 zł, to świeżo upieczony absolwent w pierw-
szym roku pracy nie może zarobić mniej niż 1200 zł 
brutto. 

Tak proponują posłowie

Posłowie proponują zlikwidowanie przepisu ogra-
niczającego wysokość wynagrodzenia dla osób po raz 
pierwszy wchodzących na rynek pracy. Zamiast tego 
chcą wprowadzić przepisy, zgodnie z którymi wszy-
scy pracownicy będą mieli prawo do wynagrodzenia 
w jednakowej wysokości.

Argumentują, że ustawa o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę, która weszła w życie 10 październi-
ka 2002 roku pierwotnie przewidywała, że do końca 
2005 roku wynagrodzenie pracownika w okresie 
jego pierwszych dwóch lat pracy, nie może być niż-
sze niż: 80 procent wysokości minimalnego wyna-
grodzenia w pierwszym roku pracy oraz 90 procent 
wysokości minimalnego wynagrodzenia w drugim 
roku pracy.

Takie zróżnicowanie miało być rozwiązaniem 
przejściowym, a nie rozwiązaniem systemowym. 
Niestety, kolejna nowelizacja uchyliła jednie przepis 
ograniczający wysokość wynagrodzenia do 90 pro-
cent, pozostawiła jednak przepis dotyczący wyso-
kości wynagrodzenia pracownika w pierwszym roku 
do wysokości 80 procent minimalnego wynagrodze-
nia za pracę. 

W uzasadnieniu do projektu zmian posłowie 
przytaczają dane z Raportu dotyczącego ubóstwa 
pracujących opracowanego przez Komisję Europej-
ską. Według niego 17 mln pracowników Unii Euro-
pejskiej żyje poniżej granicy ubóstwa, a Polska znaj-
duje się w czołówce krajów pod względem liczby 
pracujących ubogich. Zagrożonych ubóstwem jest 
12 procent pracowników, podobnie jak w Portu-
galii. Gorsze wyniki zanotowano jedynie w Rumu-
nii – 17 procent i Grecji – 14 procent. Dodatkowo 
Polska okazuje się być jedynym krajem o wyjątkowo 
dużej liczbie osób ubogich wśród pracujących przy 
jednocześnie umiarkowanym odsetku osób ubogich 
w całej populacji – ten jest na poziomie średniej unij-
nej. Oznacza to, że w Polsce relatywnie częściej niż 
w innych krajach podjęcie pracy nie oznacza wyrwa-
nia się ze sfery ubóstwa. Szczególnie zagrożeni ubó-
stwem są młodzi pracownicy poniżej 24. roku życia 
i kobiety. Głównym czynnikiem odpowiadającym 
za ubóstwo pracujących są niskie płace połączone 
z dużą liczbą stanowisk pracy, bez pewności dalsze-
go zatrudnienia. W Raporcie dotyczącym ubóstwa 
pracujących, w rozdziale opisującym, jak poszcze-
gólne kraje unijne kreują politykę odpowiadającą 
za zmniejszenie ubóstwa osób pracujących, Polska 
pojawia się kilkakrotnie jako przykład negatywny. 
Razem z Bułgarią, Grecją, Łotwą i Rumunią nasz kraj 

wymieniany jest jako ten, który ma bardzo nisko 
ustawiony poziom płacy minimalnej. Razem z Hisz-
panią Polska przedstawiana też jest jako kraj, który 
niemal nie stosuje niepłacowego systemu wsparcia 
socjalnego dla najuboższych. 

Problematykę godziwego wynagrodzenia, które 
w piśmiennictwie utożsamiane jest niejednokrotnie 
z wynagrodzeniem minimalnym, ujmuje najobszer-
niej Europejska Karta Społeczna z 18 października 
1961 roku (Dz.U. z 1999 roku nr 8, poz. 67). Potrze-
ba zapewnienia pracownikom i ich rodzinom prawa 
do godziwego wynagrodzenia sformułowana została 
także w ratyfi kowanym przez Polskę Międzynarodo-
wym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kul-
turalnych z 19 grudnia 1966 roku (Dz.U. z 1977 roku 
nr 38, poz. 169). Zgodnie z art. 7 strony Paktu uzna-
ją prawo każdego do korzystania ze sprawiedliwych 
i korzystnych warunków pracy, obejmujących w szcze-
gólności: wynagrodzenie zapewniające wszystkim pra-
cującym jako minimum godziwy zarobek i równe wy-
nagrodzenie za pracę o równej wartości, bez jakiej-
kolwiek różnicy. Niewątpliwie, w świetle kryteriów 
sformułowanych w aktach prawa międzynarodowe-
go, ustalone w ustawie z 10 października 2002 roku 
ograniczenie do 80 procent wysokości minimalnego 
wynagrodzenia w pierwszym roku pracy odbiega od 
realnych potrzeb pracowników i ich rodzin. Wynagro-
dzenie to nie spełnia warunku zapewnienia godziwej 
zapłaty za pracę, odnoszonego w szczególności do 
płacy minimalnej. 

Obowiązująca ustawa różnicuje uprawnienia pra-
cowników do wysokości 80 procent minimalnego 
wynagrodzenia, w zależności od posiadanego stażu 
pracy. Przyjęte przez ustawodawcę kryterium zróż-
nicowania, w ocenie wnioskodawcy, nie spełnia kon-
stytucyjnych wymagań. Minimalne wynagrodzenie, 
na co wskazują także postanowienia umów między-
narodowych, ma pełnić funkcję alimentacyjną, za-
pewnić pracownikom oraz ich rodzinom odpowiedni 
przyzwoity poziom życia.

Dodatkowo należy zauważyć, że powyższa usta-
wa zróżnicowała wysokości minimalnego wynagro-
dzenia dla osób rozpoczynających pierwszą pracę, 
deprecjonując czynnik wykształcenia jako miernik 
kwalifi kacji pracowniczych oraz sprawności fi zycz-
nej i intelektualnej, często wyższej u osób młodych. 
Ustawa zróżnicowała prawa pracowników. Okreś-
lenie wysokości minimalnego wynagrodzenia pra-
cowników rozpoczynających okres zatrudnienia na 
poziomie niższym od wysokości minimalnego wy-
nagrodzenia przysługującego pozostałym pracow-
nikom narusza zasadę sprawiedliwości społecznej 
uregulowanej w Konstytucji RP.

Według Głównego Urzędu Statystycznego w nie-
których regionach Polski prawie 60 procent bezrobot-
nych to osoby, które nie ukończyły 34 lat, jak wynika 
z najnowszych danych GUS za III kwartał 2011 roku. 
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Według statystyk, w każdym zakątku kraju najwięcej 
bezrobotnych to osoby w wieku 15-34 lat. W niektó-
rych województwach stanowią ponad połowę ludnoś-
ci bez pracy: lubelskie – 57 procent, małopolskie – 
56 procent, świętokrzyskie – 54 procent. 

Według danych Eurostatu, 62 procent pracujących 
młodych ludzi poniżej 25. roku życia zatrudnionych 
jest na czasowe umowy o pracę, które nie zapewniają 
poczucia bezpieczeństwa zatrudnienia. Z badań prze-
prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową i fi r-
mę Deloitte Polska wynika, że 59 procent studentów 
i absolwentów czołowych polskich uczelni zadekla-
rowało gotowość przeprowadzenia się za granicę ze 
względu na ciekawą ofertę pracy. 

Ponadto informujemy, iż projektowana regulacja 
rodzi pozytywne skutki społeczno-gospodarcze. Pro-
jekt jest zgodny z przepisami prawa europejskiego 
i nie powoduje kosztów dla budżetu państwa. 

RZĄD CHCE ODCIĄŻENIA FIRM
OD ZBĘDNYCH FORMALNOŚCI

Rząd opracował założenia do projektu ustawy 
o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gos-
podarce. Ustawa ma pomóc przedsiębiorcom w pro-
wadzeniu przez nich działalności, m.in. poprzez obniże-
nie kosztów zakładania i prowadzenia fi rm, ogranicze-
nie obowiązków informacyjnych i poprawę fi nansów. 
Docelowo, ustawa ma wprowadzić zmiany do kilkudzie-
sięciu ustaw. 

Propozycje rządu

W ramach ograniczania biurokracji informacyjnej 
rząd proponuje zniesienie obowiązku corocznego 
sprawdzania prawidłowości danych przekazywa-
nych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Zgod-
nie z obecnie obowiązującym art. 47 ust. 7 ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik składek 
każdego roku, do 30 kwietnia, zobowiązany jest do 
sprawdzenia prawidłowości danych przekazywanych 
do ZUS w imiennym raporcie miesięcznym dotyczą-
cym danego roku kalendarzowego. Rząd uważa, że 
regulacja ta jest zaostrzeniem normy wynikającej 
z art. 41 ust. 6 ustawy, zobowiązującej płatników do 
składania imiennych raportów miesięcznych korygu-
jących w formie nowego dokumentu zawierającego 
wszystkie prawidłowe informacje związane z danymi 
ubezpieczonego i składek ZUS, jeżeli zachodzi ko-
nieczność ich korekty w razie stwierdzenia nieprawi-
dłowości przez płatnika składek we własnym zakresie 
lub przez ZUS.

Rząd proponuje również zmniejszenie sankcji 
w terminach opłacania składek w dobrowolnym 
ubezpieczeniu społecznym. Daje przedsiębiorcom 

możliwość skorzystania z 15-dniowego opóźnienia 
w opłacaniu składek – raz na pół roku, jeśli wcześ-
niej składki były uiszczane terminowo. Jeśli jednak 
przedsiębiorca po raz drugi i kolejny w ciągu pół 
roku spóźni się z opłaceniem składki w terminie, 
będzie podlegał zasadom obowiązującym obecnie. 
A zatem, w uzasadnionych przypadkach, na wnio-
sek, będzie mógł skorzystać z możliwości opłacenia 
składki za zgodą ZUS. Natomiast w razie nieskorzy-
stania z możliwości, jakie daje ustawa o systemie 
ubezpieczeń społecznych, będzie automatycznie 
wyrejestrowywany z ubezpieczeń. 

Rząd proponuje w założeniach dalsze trwanie do-
browolnego ubezpieczenia w razie opłacenia składki 
w wysokości niższej niż zadeklarowano, jeśli na wezwa-
nie przedsiębiorca dokona właściwej korekty. 

Proponując powyższe uzasadnia, że obecne re-
gulacje w zakresie dobrowolnych ubezpieczeń mają 
restrykcyjny charakter i powodują ustanie dobrowol-
nego ubezpieczenia nawet przy jednodniowym prze-
kroczeniu terminu płatności. Propozycja ma na celu 
złagodzenie tych reguł, przy jednoczesnym zachowa-
niu dobrowolności ubezpieczenia. 

Przy zatrudnianiu nowego pracownika mniej bę-
dzie formalności związanych z badaniami lekarski-
mi. Możliwe będzie przyjęcie do pracy nowej oso-
by z ważnym i aktualnym orzeczeniem lekarskim 
stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na 
określonym stanowisku od poprzedniego pracodaw-
cy. Obecnym, ostrzejszym reżimem nadal zostaną 
objęci pracownicy zatrudniani w szczególnych ga-
łęziach gospodarki np. w spożywczej, medycznej, 
ratowniczej oraz w transporcie lądowym, morskim 
i lotniczym. 

Rząd taką propozycję uzasadnia koniecznością 
minimalizowania kosztów administracyjnych wobec 
częstych zmianach pracodawcy, co jest znamienne 
w obecnych czasach. Teraz, przy zmianie zatrudnienia 
pracownik musi wykonać badania lekarskie przed 
podjęciem nowej pracy, nawet jeśli w niej będzie wy-
konywał takie same obowiązki, jak w starej. Obec-
ny stan rzeczy nie uzasadnia dodatkowych kosztów 
i w tym celu proponuje się odpowiednie zmiany 
w art. 229 Kodeksu pracy. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Narodowy 
Fundusz Zdrowia będą publikowały własne interpre-
tacje przepisów na stronach internetowych. Chodzi 
o interpretacje wydawane w trybie art. 10 ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej. Obowiązek 
upowszechniania swojego stanowiska mają już urzę-
dy skarbowe. Teraz czas na ZUS i NFZ. Przy okazji 
mają zostać doprecyzowane przepisy wskazujące 
organy ubezpieczeń społecznych i ich właściwości 
miejscowej w zakresie interpretacji ubezpieczenio-
wych. Teraz to jednoznacznie nie wynika z prze-
pisów. Nie wiadomo więc do końca, który oddział 
ZUS i w jakim zakresie jest właściwy do wydawa-
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nia wiążących interpretacji przepisów ubezpieczeń 
społecznych. Po zmianach będzie wiadomo, w jakim 
trybie i który miejscowo oddział ZUS ma udzielić od-
powiedzi na pytanie przedsiębiorcy, także w spra-
wach wymiaru i pobierania składek na ubezpiecze-
nie zdrowotne.

Obecnie, wobec braku jasnych przepisów, urzędy 
odsyłają sobie nawzajem nierozpatrzone wnioski, 
bo nie czują się właściwe do ich rozpatrzenia albo 
zwracają je przedsiębiorcom. 

Taki pomysł jest odpowiedzią na postulaty przed-
siębiorców wskazujących na potrzebę informowania 
o praktyce stosowania prawa z zakresu ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych w sytuacjach budzących 
ich wątpliwości. 

Kolejną propozycją jest rozszerzenie zakresu 
podmiotowego ustawy o świadczeniach przedeme-
rytalnych o osoby współpracujące przy prowadzeniu 
działalności gospodarczej. 

W obecnym stanie prawnym osoby współpracu-
jące, choć podlegają ubezpieczeniom społecznym 
z tego tytułu, nie mają prawa do świadczenia przed-
emerytalnego. Rząd chce rozszerzyć zakres benefi -
cjentów. Propozycja dotyczy osób współpracujących 
w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń spo-

łecznych: małżonka, dzieci małżonków, rodziców, 
macochę i dzieci przysposobione, jeśli pozostają 
z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność we 
wspólnym gospodarstwie domowym i pomagają 
przy prowadzeniu rodzinnej fi rmy. Jeśli domownik 
jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, to 
i tak traktuje się go jako osobę współpracującą do 
celów ubezpieczeniowych. Zasada ta nie ma jed-
nak zastosowania, jeśli współmałżonek jednego ze 
wspólników spółki cywilnej zawarł umowę o pracę 
z tą spółką. Ponadto, ustalając, czy członek rodzi-
ny może być uznany przez osobę współpracującą 
nie bierze się pod uwagę ani okresu, przez który 
współpraca jest wykonywana, ani wymiaru czasu 
pracy, ani wieku osoby współpracującej. Wobec tego 
uznano, że dla celów ubezpieczeń społecznych, bez 
względu na podstawę zatrudnienia lub jej brak, do-
mownicy będą podlegać im jako osoby współpracu-
jące. Przedsiębiorca odprowadza i fi nansuje z włas-
nych środków składki za te osoby w takiej samej 
wysokości jak za siebie. Z tych powodów uznano, 
że należy zmienić przepisy umożliwiając osobom 
współpracującym, za które opłacane są składki, 
możliwość skorzystania ze świadczenia przedeme-
rytalnego. r
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Zasady prenumeraty w 2012 roku

Cena jednostkowa miesięcznika „Ubezpieczenia Społeczne” to 6,30 zł (w tym 5% VAT). Koszt prenumeraty półrocznej 
wynosi 30 zł (w tym 5% VAT), a rocznej 60 zł (w tym 5% VAT). W ciągu roku ukaże się 10 numerów miesięcznika.

Zamówienia przyjmują przez cały rok osoby wyznaczone do tego w każdym oddziale ZUS właściwym ze wzglę-
du na adres zamawiającego. U nich otrzymają Państwo szczegółowe informacje dotyczące płatności.

Osoby odpowiedzialne za prenumeratę w oddziałach ZUS

Lp. Oddział Imię i nazwisko Telefon

1 Białystok Anna Krysiewicz 85 748-64-87
2 Bielsko-Biała Sylwia Mleczko 33 825-20-35
3 Biłgoraj Halina Kniaź 84 688-13-08
4 Bydgoszcz Adam Chrupek 52 341-83-92
5 Chorzów Anna Sałyga 32 349-07-04
6 Chrzanów Beata Jezierska 32 624-54-69
7 Częstochowa Anna Pidzik 34 368-94-15
8 Elbląg Agnieszka Bilska 55 641-93-74
9 Gdańsk Mirosława Bieluk-Leoniuk 58 307-82-91

10 Gorzów Wielkopolski Dorota Rutkowska 95 739-52-78
11 Jasło Agnieszka Prajsnar 13 446-40-01 wew. 282
12 Kielce Teresa Królikowska 41 367-75-42
13 Koszalin Małgorzata Dąblewska 94 348-58-06
14 Kraków Beata Sieczkowska 12 424-62-09
15 Legnica Izabela Podgórska-Górniak 76 876-42-48
16 Lublin Iwona Skrzątek 81 535-77-26
17 Łódź I Grażyna Szkopiecka 42 689-18-01
18 Łódź II Agnieszka Kluska 43 824-56-56 wew. 446 
19 Nowy Sącz Łukasz Zwolenik 18 449-80-31 wew. 20-31
20 Olsztyn Barbara Piotrowska 89 521-24-38
21 Opole Izabela Kłosowska 77 451-15-51
22 Ostrów Wielkopolski Krzysztof Kiałka 65 546-26-51 wew. 378
23 Piła Iwona Białek 67 210-58-74
24 Płock Barbara Smardzewska-Czmiel 24 262-52-71 wew. 21-03
25 Poznań I Barbara Wilczewska 61 841-68-64
26 Poznań II Izabela Gruszczyńska 61 874-55-30
27 Radom Małgorzata Miros 48 385-63-46
28 Rybnik Justyna Panicz 32 439-11-46
29 Rzeszów Barbara Warchoł 17 867-50-23
30 Siedlce Barbara Ogrodniczuk 25 640-17-50
31 Słupsk Jolanta Wudarowicz 59 841-95-75
32 Sosnowiec Joanna Biniecka 32 368-33-33
33 Szczecin Anna Jaroszyńska 91 459-65-71
34 Tarnów Elżbieta Józiuk 14 621-43-71 do 74 wew. 391
35 Tomaszów Mazowiecki Magdalena Hnatyk 44 724-59-45
36 Toruń Anna Mosińska 56 610-94-92
37 Wałbrzych Anna Puk 74 649-73-19
38 Warszawa I Anna Nienałtowska-Bączek 22 538-26-19
39 Warszawa II Justyna Wojdała 22 590-21-22
40 Warszawa III Regina Kurowska 22 890-43-49
41 Wrocław Joanna Kolańska 71 360-62-42
42 Zabrze Maciej Wroński 32 277-86-78
43 Zielona Góra Jarosław Mądry 68 329-44-19
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