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Tematem przewodnim tego numeru jest problematyka rodziny. Ocena 
polskiej polityki rodzinnej, zarówno w opinii ekspertów jak i przeciętnego 
obywatela, jest negatywna. Pierwsi krytykują przede wszystkim brak okreś-
lonej wizji, spójności i konsekwencji w działaniach. Dostrzegają także nie-
efektywność stosowanych rozwiązań i marnotrawienie środków fi nansowych 
przeznaczonych na wspieranie rodziny, spowodowane brakiem dokładnego 
rozpoznania potrzeb i złym adresowaniem udzielanej pomocy. W odczuciach 
społecznych natomiast krytyce poddawane są przede wszystkim konkretne 
instrumenty tej polityki: poziom świadczeń pieniężnych, stan infrastruktury 
i usług ułatwiających sprawowanie opieki nad dziećmi, osobami niepełno-
sprawnymi i starszymi, brak ułatwień w godzeniu pracy zawodowej z obo-

wiązkami rodzinnymi. Coraz częściej jednak ludzie dostrzegają także braki systemowe – akcyjność, 
niekonsekwencję i brak spójności działań państwa w tym obszarze.

W konkluzji przygotowanej do bieżącego numeru oceny stanu i wyzwań stojących przed polską 
polityką rodzinną Bożenna Balcerzak-Paradowska postuluje oparcie tej polityki na zwartym systemie, 
uwzględniającym ściśle określone cele oraz metody i środki działania pozwalające na ich realizację. 
Szanse na wprowadzanie takiego systemowego podejścia dostrzega w programie polityki rodzinnej 
Prezydenta RP „Dobry klimat dla rodziny”, powstałym w wyniku cyklu debat przeprowadzonych przez 
urząd Prezydenta. Dokument ten nakreśla ramy niezbędnej debaty publicznej i wskazuje kierunki 
potrzebnych rozwiązań ustawowych.

Z powodu alarmująco niskiego przyrostu naturalnego priorytetowym celem polskiej polityki społecz-
nej są działania na rzecz zwiększenia dzietności, w tym pomoc dla rodzin wielodzietnych i ułatwienie 
godzenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzicielskimi. Pilnie potrzebne są również rozwiązania 
systemowe dotyczące długoterminowej opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Problemy 
te są omawiane na łamach bieżącego numeru czasopisma.

*
W związku z decyzją Rady Programowej „Ubezpieczeń Społecznych” o rozpoczęciu procesu prze-

kształcania pisma w wydawnictwo punktowane o charakterze naukowym, niniejszy numer jest ostat-
nim przygotowanym do druku pod moją redakcją. W obecnym kształcie merytorycznym i grafi cznym 
czasopismo ukazuje się od października 2008 roku (do końca roku 2013 jako miesięcznik, a począwszy 
od roku ubiegłego jako dwumiesięcznik). W tym okresie wydanych zostało 70 numerów (od numeru 
55 do 125), przy czym w czasie wakacyjnym ukazywały się zwykle numery łączone.

Kończąc swoją pracę redakcyjną chciałabym serdecznie podziękować: Autorom – za dzielenie się na 
naszych łamach swoją wiedzą i przemyśleniami, Członkom Rady – za wsparcie merytoryczne, paniom 
redaktorkom – Krystynie Damm i Łucji Kucharczyk-Rok – za niezwykle wnikliwe opracowywanie tekstów 
do druku i za wieloletnią przyjacielską współpracę, pani Agnieszce Rosie – za niezawodne dostarczanie 
bieżących informacji o aktualnych wydarzeniach w dziedzinie ubezpieczeń społecznych.

Specjalne wyrazy wdzięczności adresuję także do Was Drodzy Czytelnicy. Państwa pozytywne oceny 
zawartości pisma i jego użyteczności dla popularyzacji wiedzy o ubezpieczeniach społecznych stanowiły 
dla mnie w okresie minionych 7 lat zarazem nagrodę i zobowiązanie.
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Bożenna Balcerzak-Paradowska
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Polityka rodzinna w Polsce 
– wyzwania, stan, ocena

Polityka rodzinna stanowi część polityki społecznej państwa. Jest to cało-
kształt norm prawnych, działań i środków uruchamianych w celu stworzenia 
odpowiednich warunków dla powstawania, rozwoju i funkcjonowania rodzi-
ny, uznawanej za podstawową instytucję społeczną. Często używane w dys-
kusjach publicznych określenie „polityka prorodzinna”, oceniające działania 
państwa na rzecz rodziny, odnosi się zazwyczaj do konkretnych instrumen-
tów polityki rodzinnej, którymi są różnego rodzaju świadczenia pieniężne, rze-
czowe i usługi. Rzadziej polityka wobec rodziny oceniana jest z perspektywy 
stawianych przed nią długookresowych celów. Brak całościowego, spójne-
go i konsekwentnie realizowanego modelu jest trwałą cechą polskiej polityki 
rodzinnej.

Dlaczego polityka rodzinna jest potrzebna?

Potrzeba prowadzenia polityki rodzinnej tłumaczo-
na jest najczęściej rolą, którą – poprzez wypełnianie 
swoich społecznych funkcji – spełniała (i spełnia) ro-
dzina. Określone funkcjonowanie rodzin skutkuje bądź 
utrwalaniem struktury społecznej, bądź jej zmianami 
w ujęciu ilościowym i jakościowym. Realizacja funkcji 
prokreacyjnej decyduje o rozwoju ilościowym i struk-
turze ludności danego kraju, a także w skali globalnej. 
Poprzez wypełnianie funkcji wychowawczej i socjali-
zacyjnej rodzina uczestniczy w procesach tworzenia 
i rozwoju kapitału ludzkiego. Więzi, na których się 
ona opiera, tworzą podwaliny dla rozwoju kapitału 
społecznego, który jest fundamentem społeczeństwa 
obywatelskiego.

Tym na pozór oczywistym stwierdzeniom towa-
rzyszyły różne kontrargumenty. Już kilka dekad temu 
zwracano uwagę na to, że wielość form życia osobi-
stego (alternatywne formy życia małżeńsko-rodzin-
nego) rodzi potrzebę nowego zdefi niowania rodziny, 
że ograniczono tradycyjnie przypisywane jej funkcje 

m.in. z uwagi na interwencjonizm podmiotów zewnętrz-
nych (głównie państwa) realizowany w formie polityk 
wspierających rodzinę. Jakakolwiek pomoc traktowana 
jako interwencja z zewnątrz narusza podmiotowość 
rodziny, prowadzi do jej osłabienia, czy nawet kryzysu, 
a ponadto większość form pomocy – zwłaszcza świad-
czenia społeczne – przyczynia się do powstawania 
obszarów kultury uzależnienia, charakteryzującej się 
postawami roszczeniowymi, bezradnością i w efekcie 
brakiem aktywności w jakichkolwiek formach. Inter-
wencjonizm państwa – jak twierdził Charles Murray – 
niszczy rodzinę, ponieważ osłabia jej odpowiedzialność 
za swój los1.

Debata nad polityką rodzinną wpisuje się w szerszy 
dyskurs o przyszłości państwa opiekuńczego (welfare 
state). Jednym z argumentów za jego ograniczeniem jest 
postępująca globalizacja rozumiana jako proces obejmu-
jący sferę zarówno gospodarczą, jak również cywiliza-
cyjną oraz kulturową. Wzmożona konkurencja na rynku 
światowym skłania m.in. do redukowania kosztów pro-
dukcji oraz ograniczania poziomu płac i świadczeń spo-
łecznych. Oznacza to dążenie do zmniejszania kosztów 
pracy, głównie przez redukcję kosztów pozapłacowych, 

1 Ch. Murray, Losing Ground. American Social Policy 1950–1980, New York 1984.
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oraz do cięć w wydatkach budżetowych na sferę socjal-
ną. Nierzadkie są poglądy, zwłaszcza w środowiskach 
neoliberalnych, że sfera społeczna (najczęściej rozumia-
na dość wąsko jako socjalna) ogranicza konkurencyjność 
gospodarki.

Całkowita negacja potrzeby istnienia państwa 
opiekuńczego napotyka na opór zwolenników jego 
utrzymania oraz poszerzającego się grona zwolen-
ników nadania mu nowego kształtu. Coraz częściej 
zwraca się uwagę na konieczność stworzenia nowego 
modelu państwa opiekuńczego, uwzględniającego 
m.in. rolę i znaczenie polityki rodzinnej. Trafnie ujął 
to brytyjski socjolog Peter McDonald, który zauwa-
żył, że jeśli chcemy myśleć o przyszłości Europy i jej 
miejscu w globalizującym się świecie, musimy działać 
na rzecz rozwoju młodego pokolenia, które będzie 
o tym decydować w przyszłości2. To myślenie o przy-
szłości powinno objąć również sprawę wyborów re-
produkcyjnych ze względu na ich skutki dla rozwoju 
społeczeństw. Zagadnienie to powinno być wpro-
wadzone do nowego modelu społecznego Europy. 
To stanowisko można uznać za kontrargument dla 
twierdzeń, że sprawa rozwoju ilościowego ludności, 
a więc decyzji prokreacyjnych, jest sprawą osobistą 
i nie może podlegać interwencji zewnętrznej. Swoje 
poglądy na ten temat zweryfi kował natomiast Gøsta 
Esping-Andersen, który wcześniej głosił, iż interwen-
cjonizm państwa niszczy rodzinę, ponieważ osłabia 
jej odpowiedzialność za funkcję opiekuńczo-zabez-
pieczającą3. Obecnie podkreśla on, że potrzebne są 
przede wszystkim działania mające zapobiegać wyklu-
czeniu społecznemu i zwraca uwagę, że „zrównowa-
żona i efektywna polityka zwalczania ekskluzji musi 
łączyć polityki przyjazne dziecku, rodzinie i kobietom 
w zintegrowaną strategię. Jakość społeczna i eko-
nomiczna efektywność Europy XXI wieku w dużym 
stopniu zależą od tego, czy możemy stworzyć taką 
strategię” 4.

Polityka rodzinna powinna odpowiadać na współ-
czesne wyzwania wynikające z przemian rodziny 
i uwarunkowań oddziałujących na jej funkcjonowanie. 
Bliższa analiza wykazuje, że obecnie wzrasta znacze-
nie tych zjawisk i procesów, które legły u podstaw 
podjęcia pierwszych działań o charakterze publicz-
nym na rzecz rodziny, a które z czasem przekształ-
ciły się w mniej lub bardziej spójne systemy polityki 
rodzinnej. Należą do nich oddziaływanie na procesy 
prokreacyjne oraz zwalczanie ubóstwa. Postrzeganie 
polityki rodzinnej poprzez pryzmat obu tych celów 
ma zarówno swoich zwolenników, jak i krytyków. 
Krytycy działań na rzecz zwiększania dzietności 

zwracają uwagę, że próby oddziaływania na zacho-
wania reprodukcyjne ludności oznaczają naruszenie 
sfery prywatności człowieka i wolności jego wyborów. 
Jeśli pominie się aspekt społecznych potrzeb rozwoju 
ilościowego, kontrargumentem dla tej tezy jest fakt, 
że ludzie chcą mieć dzieci, planują ich liczbę, nato-
miast realizacja tych planów napotyka na różne bariery, 
na ogół o charakterze zewnętrznym. Innymi słowy: 
polityka rodzinna powinna usuwać bariery lub 
tworzyć pozytywne przesłanki dla realizacji zasady 
swobody wyboru liczby dzieci i czasu powoływania 
ich do życia.

Jeszcze częściej krytykowane jest uznawanie za 
jeden z głównych celów polityki rodzinnej przeciw-
działanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Wy-
suwany jest przy tym argument, że polityka rodzinna 
powinna być kierowana do wszystkich rodzin mających 
dzieci, a nie specjalnie do tych, które są ubogie. Wska-
zuje się, że w ten obszar powinna wkraczać pomoc 
społeczna, a przypisanie takiej roli polityce rodzinnej 
nadaje jej charakter tylko socjalny. Z tymi argumen-
tami można by się zgodzić, gdyby politykę rodzinną 
traktować wyłącznie w kategoriach polityki interwen-
cyjnej. Natomiast tym, co w wielu przypadkach nie jest 
należycie doceniane, a na co coraz częściej zwraca się 
uwagę w krajach Unii Europejskiej, jest wzmocnienie 
funkcji prewencyjnej polityki rodzinnej, a więc takie 
działania i stosowanie takich instrumentów, które 
mogą zapobiec ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 
rodzin. Robi się to z myślą o stworzeniu warunków 
do prawidłowego ich funkcjonowania i ograniczeniu 
negatywnych skutków dla rozwoju kapitału ludzkiego 
i społecznego, ucieleśnionego w rodzinach i młodym 
pokoleniu5.

Przesłanki rozwoju polityki rodzinnej w Polsce

Obecnie Polska staje w obliczu wyzwań, które 
będą miały wpływ na przyszłe pokolenia i które wa-
runkują cele i sposób podejścia do polityki rodzinnej. 
Są to procesy demografi czne związane z formowaniem 
i rozwojem rodziny oraz warunki wychowania i roz-
woju dzieci traktowane jako inwestowanie w młodą 
generację.

 Zmiany w formowaniu i rozwoju rodziny

Zmniejsza się liczba zawieranych małżeństw, stano-
wiących nadal główną podstawę powstawania rodzin. 
Tendencja ta zaznaczyła się już na początku lat 90. 

2 P. McDonald, Low fertility and the state. Effi cacy of policy, „Population and Development Review” 2006, vol. 32, no. 3.
3 G. Esping-Andersen, Towards a Post-Industrial Welfare State, „International Politics and Society” 1997, no. 3.
4 G. Esping-Andersen, Why We Need a New Welfare State, New York 2004.
5 B. Balcerzak-Paradowska, Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, Warszawa 2004.
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ubiegłego wieku; w 2004 roku spadek został zahamo-
wany i do roku 2008 liczba nowo zawartych związków 
małżeńskich corocznie wzrastała. Od roku 2009 – w po-
równaniu rok do roku – ponownie nastąpił spadek. 
W 2013 roku liczba zawartych związków małżeńskich 
wyniosła 180,4 tys. i była o ponad 20 tys. niższa niż 
rok wcześniej. W opinii demografów jest to początek 
tendencji schyłkowej wynikający z faz demografi cznego 
wyżu i niżu; w nadchodzących latach związki małżeń-
skie zawierać będzie coraz mniej par, ponieważ rocz-
niki osiągające wiek matrymonialny będą z roku na rok 
mniej liczne6.

Zmniejszyła się także skłonność do zawierania 
małżeństw. Prawie we wszystkich rocznikach nowo-
żeńców (poza grupą 55 lat i więcej) intensywność za-
wierania związków obniżyła się. Zjawisko to nie jest 
rekompensowane związkami partnerskimi o trwałym 
charakterze. Według danych Narodowego Spisu Po-
wszechnego 2011 w związkach nieformalnych żyło 
780,5 tys. osób, co stanowiło 2,4 proc. ogólnej liczby 
ludności.

Utrwala się natomiast skłonność do przesuwa-
nia w czasie decyzji o zawarciu związku małżeńskie-
go. O ile w 2000 roku 53 proc. mężczyzn zawiera-
jących związek małżeński było w wieku 20–24 lata, to 
w 2013 roku w tym przedziale mieściło się tylko 
21,6 proc. mężczyzn-nowożeńców. Odpowiednie wskaź-
niki dla kobiet wynosiły 71 proc. i 42,8 proc. Wzrosła 
natomiast częstotliwość wstępowania w związek mał-
żeński przez osoby w wieku 30–34 lata: z 15,6 proc. do 
23,9 proc. wśród mężczyzn i z 8,0 proc. do 16,3 proc. 
wśród kobiet.

Formalny związek nie jest jednak gwarantem trwa-
łości rodziny; z roku na rok wzrasta liczba (i współczyn-
nik) rozwodów: z 45,3 tys. w 2000 roku do 66,1 tys. 
w 2013 roku (współczynnik rozwodów na 1000 nowo 
zawartych małżeństw wzrósł odpowiednio z 232 
do 367). Wzrost liczby rozwodów oznacza powstawanie 
rodzin niepełnych. Nasila się zjawisko samotnego ro-
dzicielstwa (w okresie między Narodowymi Spisami 
Powszechnymi z 2002 i 2011 roku liczba rodzin niepeł-
nych mających na utrzymaniu dzieci do lat 24 zwięk-
szyła się z 1 125,5 tys. do 1 288,0 tys., tj. o 14 proc.), 
którego przyczyną są także urodzenia pozamałżeńskie 
(pomiędzy rokiem 2000 a 2013 udział urodzeń pozamał-
żeńskich w ogólnej liczbie urodzeń wzrósł z 12,1 proc. 
do 23,4 proc.)7.

 Zmiany w strukturze demografi cznej

Późniejsze zawieranie małżeństw jest jednym 
z czynników niższej dzietności rodzin. Polska należy 
do grupy państw europejskich o najniższym wskaźniku 

dzietności. W latach 80. ubiegłego wieku przekraczał 
on wartość 2,1 i zapewniał prostą zastępowalność po-
koleń. Od 1990 roku następuje jego spadek; w roku 
2000 wyniósł 1,37 i w kolejnych latach dalej się obniżał. 
Po przejściowym okresie 2007–2010, w którym prze-
kraczał 1,3, od 2011 roku następuje ponowne jego ob-
niżenie – do 1,25 w 2013 roku.

Wydłuża się natomiast ludzkie życie. W 1990 roku 
noworodek płci męskiej miał przed sobą 66,23 roku 
życia, w 2013 roku – 73,06; noworodek płci żeńskiej, 
który w 1990 roku miał perspektywę dożycia do 
75,24 roku życia, w 2013 – do 81,14. Sytuacja ta przy 
zmniejszającej się liczebności młodych roczników ozna-
cza zmianę struktury ludności według wieku: społeczeń-
stwo polskie starzeje się.

Przedstawione tendencje będą miały konsekwen-
cje dla rozwoju ilościowego oraz struktury społeczeń-
stwa polskiego. Według prognozy Głównego Urzędu 
Statystycznego na lata 2014–2050 liczba ludności 
w 2050 roku wyniesie 33,9 mln osób, co w porówna-
niu z rokiem 2013 oznacza zmniejszenie o 4,5 mln, 
tj. o 12 proc. Nastąpią dalsze niekorzystne zmiany 
w strukturze ludności według wieku: liczba osób w wie-
ku 65 lat i więcej wzrośnie o 5,4 mln (w porównaniu 
z rokiem 2013) i stanowić będzie 1/3 ogółu ludnoś-
ci Polski.

Prognozowane zmiany będą miały swoje skutki 
społeczno-ekonomiczne. Mniejsza liczebność mło-
dych roczników oznacza zmniejszenie potencjału 
populacji o wyższych kwalifi kacjach, lepszym stanie 
zdrowia, większej mobilności edukacyjnej, zawodo-
wej, przestrzennej, o cechach takich jak kreatywność, 
twórczość, skłonność do ryzyka, które są konieczne 
dla rozwoju społecznego i gospodarczego kraju. Z ko-
lei wzrost liczby osób starszych oznacza większe 
obciążenia systemów zabezpieczenia społecznego: 
emerytalno-rentowego, pomocy społecznej czy świad-
czeń zdrowotnych. Zwiększy się zapotrzebowanie na 
usługi opiekuńcze, gdyż malejąca liczba członków ro-
dzin oznacza mniejszy zakres powiązań rodzinnych, 
co może w znacznym stopniu ograniczyć możliwości 
pomocy i opieki nad osobami starszymi w ramach 
rodziny. Przeciwdziałanie spadkowi dzietności ro-
dzin staje się zatem żywotnym interesem polskiego 
społeczeństwa.

Czynniki wpływające na postawy prokreacyjne

Skuteczność działań podejmowanych w ramach 
polityki rodzinnej, które mają na celu stymulowanie 
zmian w zakresie postaw prokreacyjnych, wymaga 
identyfi kacji czynników oddziałujących na te procesy. 
Z jednej strony są to czynniki zidentyfi kowane przez 

6 Rządowa Rada Ludnościowa, Sytuacja demografi czna Polski. Raport 2013–2014 [maszynopis], 2015.
7 Tamże.
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twórców koncepcji drugiego przejścia demografi czne-
go8: wzrost poziomu wykształcenia ludności, wzrost 
poziomu życia i/lub dążenie do osiągnięcia tych ce-
lów oraz większy udział kobiet w życia społecznym 
(w edukacji i na rynku pracy). Wydłuża się okres po-
bierania nauki, wejścia i umacniania pozycji na rynku 
pracy, a tym samym przesuwa się moment zawierania 
małżeństw i urodzenia pierwszego dziecka. Inwesty-
cje w kształcenie kobiet podnoszą koszty macierzyń-
stwa. Młodzi ludzie realizują model swojej biografi i 
poprzez etapy: nauka – praca – rodzina. Oznacza to 
nie tyle rezygnację z założenia rodziny, ile przesunię-
cie tego w czasie, co w efekcie powoduje ograniczenie 
dzietności.

Sytuacja na rynku pracy jest jedną z najważniejszych 
determinant zmian w procesie powstawania i rozwoju 
rodziny. Przeobrażenia systemowe i strukturalne ryn-
ku pracy, wzrost konkurencyjności oraz niepewność 
zatrudnienia przekładają się na potrzebę umacniania 
pozycji zawodowej jako ochrony przed utratą pracy. 
Zagrożenie bezrobociem i obawy o karierę zawodową 
to ważne czynniki wpływające na obniżenie planowanej 
dzietności. Młode osoby często podporządkowują swoje 
życie osobiste (rodzinne) wymogom pracy. Mniej pra-
cowników jest zainteresowanych korzystaniem z urlo-
pów wychowawczych, a nawet ze zwolnień opiekuń-
czych. Narasta problem zapewnienia opieki dziecku 
w sytuacji niedostatku instytucji opiekuńczych i barier 
fi nansowych.

Kolejną przeszkodą dla realizacji planów prokre-
acyjnych jest obawa o przyszłość dzieci i wysoki koszt 
ich utrzymania i wychowania. Większe nakłady na 
wychowanie i wykształcenie dzieci wynikają z obiek-
tywnej konieczności wyposażenia ich w takie przy-
mioty, które zapewnią im sukces w dorosłym życiu 
i w świecie opartym na coraz bardziej wyspecjalizo-
wanym podziale pracy. Dążenie do „wyższej jakości” 
dzieci jest więc jedną z przyczyn zmniejszania się 
liczby urodzeń pomimo wzrostu dochodów ludności. 
Nakłady na zapewnienie tej wyższej jakości zależą bo-
wiem od dochodów rodziny. Tymczasem relacja mini-
mum socjalnego wynoszącego w grudniu 2013 roku 
845,74 zł na osobę w 4-osobowym gospodarstwie 
domowym9 (można je przyjąć za minimalny poziom 

życia pozwalający na zaspokojenie podstawowych, 
rozwojowych i integracyjnych potrzeb dziecka i ro-
dziny) do przeciętnego wynagrodzenia wynoszą-
cego w 2013 roku 3680,30 zł brutto i – szacunkowo 
– 2576 zł netto oznacza, że utrzymanie rodziny z dwoj-
giem dzieci wymaga pracy obojga rodziców i osiągania 
zarobków przynajmniej na poziomie przeciętnej płacy 
przez każdego z nich.

Dążenie do zapewnienia dzieciom dobrych wa-
runków życia i rozwoju pozostaje w sprzeczności 
z faktem, że dzieci są grupą najbardziej zagrożoną 
ubóstwem. W 2013 roku poniżej minimum egzysten-
cji, a więc w ubóstwie skrajnym, żyło 9,8 proc. dzieci 
i młodzieży w wieku 0–17 lat (wskaźnik dla ogó-
łu ludności wynosił 6,8 proc.). Większe zagrożenie 
ubóstwem występuje w rodzinach wielodzietnych. 
Przy trójce dzieci poniżej minimum egzystencji żyło 
w 2012 roku 9,8 proc., przy 4 i większej liczbie dzie-
ci 26,6 proc10. Polska należy do krajów o najwyż-
szym współczynniku zagrożenia ubóstwem dzieci 
i młodzieży. Według danych UNICEF 11 odsetek dzie-
ci zagrożonych względnym ubóstwem (określonym 
jako poziom dochodu nieprzekraczający 50 proc. 
mediany dochodu w danym kraju) wyniósł w Polsce 
14,5 proc., co plasowało Polskę na 21 miejscu wśród 
krajów UE12.

Polityka rodzinna drugiej dekady XXI wieku

Narastanie w Polsce niepokojących tendencji demo-
grafi cznych zaowocowało wyznaczeniem nowego celu 
polityki rodzinnej, za który w drugiej połowie lat 90. 
ubiegłego wieku uznano „zahamowanie negatywnych 
trendów w rozwoju ludnościowym kraju i poprawę sytu-
acji demografi cznej”13. Znalazł się on także w kolejnych 
dokumentach programowych14; na przykład w progra-
mie polityki rodzinnej Prezydenta RP „Dobry klimat 
dla rodziny” zwraca się uwagę na potrzebę „odnowy 
demografi cznej, czyli działań, które będą systematycz-
nie poprawiać relacje między pokoleniami. A do tego 
konieczny jest trwały wzrost dzietności. Ważna jest 
przy tym również jakość życia obecnych i przyszłych 
pokoleń”15.

 8 Więcej w: I.E. Kotowska, Drugie przejście demografi czne i jego uwarunkowania [w:] Przemiany demografi czne w Polsce w latach 90. 
w świetle koncepcji drugiego przejścia demografi cznego, red. I.E. Kotowska, Warszawa 1999.

 9 Obliczanego dla gospodarstwa z dwojgiem rodziców i dwójką dzieci, przy założeniu, że dziecko młodsze jest w wieku 4–6 lat, a dziecko 
starsze w wieku 13–16 lat.

10 Dane GUS za rok 2012.
11 UNICEF, Ubóstwo dzieci. Najnowsze dane dotyczące ubóstwa dzieci w krajach rozwiniętych, oprac. P. Adamson, Innocenti Research 

Centre, Report Card 10, Florencja 2002.
12 Najkorzystniej sytuacja przedstawia się w Finlandii (5,3 proc. dzieci zagrożonych ubóstwem), Holandii i Norwegii (po 6,1 proc.) oraz 

w Słowenii (6,3 proc.); najgorzej na Łotwie (18,8 proc.) i w Rumunii (25,5 proc. dzieci żyjących w ubóstwie).
13 Program Polityka prorodzinna państwa, przyjęty w dniu 3 listopada 1999 roku przez Radę Ministrów.
14 Założenia polityki ludnościowej w Polsce, przygotowane przez Rządową Radę Ludnościową w 2004 roku, przyjęte przez Radę Mini-

strów w 2007 roku; polityka rodzinna rządu J. Kaczyńskiego „Rząd w trosce o polskie rodziny”, 2007; Program polityki rodzinnej Prezy-
denta RP „Dobry klimat dla rodziny” Warszawa 2013; Rządowa Rada Ludnościowa, Założenia polityki ludnościowej w Polsce, 2014.

15 Program polityki rodzinnej Prezydenta RP „Dobry klimat dla rodziny”, Warszawa 2013, s. 5.
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Realizację celu zwartego w dokumentach progra-
mowych zaczęto przekładać na zapisy aktów prawnych 
stanowiących podstawę wprowadzania w życie różnych 
instrumentów (niekiedy budzących wątpliwości co do 
ich słuszności i skuteczności).

Świadczenia związane 
z narodzinami dziecka

 W obszarze oddziaływania na decyzje prokreacyj-
ne można wyodrębnić świadczenia społeczne zwią-
zane z urodzeniem dziecka. Osobom spełniającym 
kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń 
rodzinnych przyznano jednorazowy dodatek do zasił-
ku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, który od 
1 listopada 2014 roku wynosi 1000 zł. W 2007 roku 
wprowadzono dodatkowo jednorazową zapomogę 
(tzw. becikowe) w wysokości 1000 zł na wszystkie ro-
dzące się dzieci (bez względu na sytuację dochodową 
rodziców).

 Świadczenie w postaci jednorazowej zapomogi 
wypłacane na zasadzie uniwersalnej od początku bu-
dziło i wciąż budzi poważne wątpliwości co do słusz-
ności jego przyznawania (mogły z niego skorzystać na-
wet osoby o bardzo wysokich dochodach), celowości 
(w niektórych środowiskach mogło być wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem, a więc na inne cele niż 
wyposażenie dziecka w niezbędne dobra) i skutecz-
ności w zakresie funkcji pronatalistycznej (jako zachęty 
do posiadania dzieci). Pozytywnie należy ocenić uza-
leżnienie prawa do świadczenia od faktu pozostawa-
nia przez ciężarną pod opieką medyczną. Od 1 stycz-
nia 2013 roku prawo do zapomogi zależy od docho-
du rodziny, który miesięcznie nie może przekraczać 
1922 zł na osobę.

Samorządy gmin mogą przyznawać dodatkowo 
jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka lub 
zwiększać kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego, które 
fi nansują ze środków własnych.

Urlop macierzyński,
dodatkowy urlop macierzyński 
i urlop rodzicielski 

Ograniczenie dzietności wiąże się z trudnościami 
w godzeniu obowiązków zawodowych z rodzinnymi. 
Ich łagodzeniu służy m.in. zwiększanie wymiaru urlopu 
macierzyńskiego. Zrezygnowano z wydłużenia urlopu 
przy urodzeniu kolejnych dzieci, natomiast bardzo 
rozbudowano zależność między wielorakością poro-
du a długością urlopu (w przypadku jednego dziec-
ka przysługuje 20 tygodni, przy urodzeniu dwojga 
dzieci przy jednym porodzie już 31 tygodni; wymiar 

urlopu wzrasta o 2 tygodnie z każdym kolejnym dziec-
kiem urodzonym przy jednym porodzie). Ze względu na 
niewielką częstotliwość urodzeń czworaczków i pięcio-
raczków przepis w tym ostatnim zakresie można uznać 
za martwy.

Pracownica ma prawo do dodatkowego urlopu ma-
cierzyńskiego (w 2010 i 2011 roku były to 2 tygodnie po 
urodzeniu jednego dziecka i 3 tygodnie przy porodzie 
wielorakim, w 2012 i 2013 roku – 4 tygodnie po uro-
dzeniu jednego dziecka i 6 przy porodzie wielorakim, 
a docelowo od 2014 roku odpowiednio 6 i 8 tygodni) 
i łączenia tego urlopu z pracą w niepełnym wymiarze 
czasu u pracodawcy udzielającego urlopu. W ten sposób 
stworzono szanse pogodzenia interesu kobiety, która 
chce przez dłuższy czas opiekować się dzieckiem, z in-
teresem pracodawcy, dla którego dłuższa nieobecność 
pracownicy może powodować różne trudności organiza-
cyjne. Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo 
do urlopu ojcowskiego (w 2010 i 2011 roku – 1 tydzień, 
od 2012 roku – 2 tygodnie), który może wykorzystać 
do czasu ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia, 
ponadto w określonych przypadkach ma również prawo 
do dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Kolejna zmiana polega na wydłużeniu okresu oso-
bistej opieki nad dzieckiem – poprzez korzystanie 
z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu ma-
cierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego – do 52 ty-
godni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy 
jednym porodzie i do 72 tygodni w przypadku porodu 
mnogiego. Z urlopu rodzicielskiego mogą korzystać 
oboje rodzice, co stwarza szansę na realizację zasa-
dy współodpowiedzialności za opiekę nad dzieckiem 
i partnerstwa oraz na poprawę sytuacji kobiety na 
rynku pracy poprzez osłabienie argumentu, że jest ona 
wyłącznym opiekunem małego dziecka.

Wydłużenie urlopu macierzyńskiego rodziło (i ro-
dzi) obawy o osłabienie pozycji kobiet na rynku pracy. 
Prawne gwarancje zatrudnienia osób powracających 
do pracy po przerwie związanej z rodzicielstwem zo-
stały wzmocnione zachętą dla pracodawców w postaci 
zwolnień z opłacania za tych pracowników składek na 
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych.

Ułatwienie godzenia obowiązków zawodowych 
z rodzinnymi zostało uwzględnione w programie po-
lityki rodzinnej Prezydenta RP „Dobry klimat dla ro-
dziny”, a rozwiązania w tym zakresie uszczegóło-
wiono w projekcie tzw. ustawy rodzinnej16. Polegają 
one na uproszczeniu, ujednoliceniu i uporządkowa-
niu systemu urlopów związanym z rodzicielstwem 
(m.in. poprzez włączenie obecnego dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego, którego 
nowy wymiar wynosiłby 32 tygodnie, a w przypadku 

16 Pod taką nazwą projekt fi guruje na stronie www.prezydent.pl: http://www.prezydent.pl/dla-rodziny/projekt-ustawy-rodzinnej/ [dostęp: 
20.03.2015].
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porodu mnogiego – 34 tygodnie). Zwiększeniu elastycz-
ności tych urlopów służy propozycja wykorzystania 
części urlopu rodzicielskiego w okresie późniejszym 
(do 6 roku życia dziecka) oraz proporcjonalne wydłu-
żenie wymiaru urlopu rodzicielskiego w przypadku łą-
czenia go z pracą u pracodawcy, który udzielił urlopu. 
Proponuje się zwiększenie uprawnień rodzicielskich 
ojców poprzez nadanie im charakteru prawa indywi-
dualnego (obecnie jest to prawo pochodne, zależne od 
uprawnień matki) oraz rozszerzenie ich na ojców nie-
będących pracownikami, ale objętych ubezpieczeniem 
społecznym w razie choroby i macierzyństwa. Kolejną 
propozycją jest wydłużenie okresu, w którym ojciec 
może skorzystać z urlopu ojcowskiego, do ukończenia 
przez dziecko 2 lat (obecnie – do ukończenia 1 roku 
życia dziecka). Projekt ustawy przewiduje też rozwią-
zania mające na celu umożliwienie pracodawcy lepsze 
planowanie organizacji pracy w związku z nieobec-
nością pracowników ze względów rodzinnych (terminy 
składania wniosków, zgoda pracodawcy na powrót do 
pracy wcześniej niż zakładano itd.).

Urlop wychowawczy 

Formą osobistej opieki nad małym dzieckiem jest 
urlop wychowawczy przysługujący matce i ojcu na opie-
kę nad dzieckiem do lat 5. Osobom o niższych docho-
dach (stanowiących kryterium uprawniające do świad-
czeń rodzinnych) przysługuje z tego tytułu dodatek 
do zasiłku rodzinnego. Od 2004 roku wysokość tego 
dodatku pozostaje na niezmienionym poziomie (400 zł), 
co może być jedną z przyczyn ograniczenia korzystania 
z tego uprawnienia.

Inną ważną przyczyną są obawy o utratę pracy lub 
osłabienie pozycji zawodowej na skutek dłuższej nie-
obecności w pracy. Należy także brać pod uwagę względy 
fi nansowe: urlop wychowawczy jest generalnie bezpłatny, 
co wpływa na sytuację materialną rodziny. Projekt ustawy 
rodzinnej przewiduje uelastycznienie urlopu wychowaw-
czego, który mógłby być udzielany w częściach (nie więcej 
niż pięciu) do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 
Część urlopu (co najmniej 5 tygodni) przysługiwałaby 
tylko jednemu rodzicowi, co w praktyce ma zwiększyć 
udział ojców w sprawowaniu opieki.

Opieka nad małymi dziećmi

Godzenie obowiązków zawodowych z rodzinny-
mi powinny ułatwiać także usługi opiekuńcze żłob-
ków i przedszkoli. W tym zakresie istnieje jednak 
głęboka dysproporcja między potrzebami rodziców 

a możliwościami ich zaspokojenia, dlatego stworzono 
podstawy prawne organizowania nowych form opieki 
nad małym dzieckiem do lat 3, takich jak kluby dziecię-
ce, nianie oraz opiekunowie dzienni.

Wzmocnieniu roli samorządów w tworzeniu placó-
wek opieki nad małym dzieckiem służą17 dotacje celo-
we gmin oraz dotacje celowe z budżetu państwa na 
dofi nansowanie powstawania i prowadzenia insty-
tucji opieki nad małym dzieckiem, w tym dzieckiem 
niepełnosprawnym. Dofi nansowanie obejmuje utwo-
rzenie i adaptację żłobków i klubów dziecięcych oraz 
lokali dla dziennych opiekunów w ramach resortowe-
go programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 „Maluch”. Po ponad półtorarocznym 
okresie obowiązywania ustawy pod koniec 2012 roku 
działało 1150 placówek opieki nad dziećmi do lat 3, 
tj. o 225 (24,3 proc.) więcej niż w roku 2011. Przyrost 
ten dokonał się przede wszystkim dzięki żłobkom 
(237 nowych placówek). Kluby dziecięce i inne formy 
przewidziane ustawą były tworzone zdecydowanie rza-
dziej niż żłobki. W rezultacie odsetek dzieci do lat 3 
objętych opieką instytucjonalną wzrósł z 3,1 proc. do 
3,8 proc. Wskaźnik ten jest znacznie niższy od 33 proc., 
które – zgodnie z założeniami przyjętymi na szczycie 
UE w Barcelonie w 2002 roku – miały zostać osiągnięte 
w 2010 roku.

W 2012 roku obok żłobków i klubów dziecięcych 
działało 167 podmiotów gospodarczych specjalizu-
jących się w sprawowaniu opieki nad małym dziec-
kiem, które zajmowały się 3688 dziećmi w skali roku. 
Opiekę sprawowało również 30 dziennych opiekunów 
i 9050 niań18.

Rozszerzeniu bazy placówek opieki nad dziećmi 
ma służyć tworzenie zakładowych żłobków, klubów 
dziecięcych, przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego. Źródłem fi nansowania ich tworzenia 
i funkcjonowania może być zakładowy fundusz świad-
czeń socjalnych. Fundusz może być także przeznaczany 
na udzielanie pracownikom pomocy materialnej (fi nan-
sowej lub rzeczowej) w formie dopłaty do usług opieki 
nad małym dzieckiem19.

Rozwija się także dobrowolna działalność fi rm na rzecz 
godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Nie ma ona jesz-
cze szerszego zakresu, ale obejmuje (w różnych formach) 
stopniowo coraz większy krąg pracowników20.

Świadczenia rodzinne

Wspieranie rodziny w realizacji prawa dziecka do 
poziomu życia odpowiadającego jego rozwojowi fi zycz-
nemu, psychicznemu, duchowemu, moralnemu i społecz-

17 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1457 z późn. zm.).
18 GUS, Mały Rocznik Statystyczny 2014, Warszawa 2014.
19 Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1994 r. nr 43, poz. 163 z późn. zm.).
20 Więcej na ten temat m.in. w: Samotne rodzicielstwo a zagrożenie wykluczeniem społecznym, red. B. Balcerzak-Paradowska, War-

szawa 2014.
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nemu21 następuje głównie przez transfery pieniężne, 
przede wszystkim świadczenia rodzinne. Są one przeja-
wem socjalnego charakteru polskiej polityki rodzinnej; 
uprawnienia do nich zależą od kryterium dochodowego. 
Przez długi czas kryterium to utrzymywano na niezmie-
nionym poziomie (504 zł) ustalonym w 2003 roku. Powo-
dowało to stopniowe zmniejszanie się liczby uprawnio-
nych do świadczeń rodzinnych. Na przykład w 2012 roku 
rodzin pobierających świadczenia rodzinne uzależnione 
od dochodów było o 9,3 proc. mniej niż w 2011 roku22. 
Podniesienie kwoty stanowiącej kryterium uprawnia-
jące do świadczeń (od 1 listopada 2012 roku do 539 zł 
na osobę dla ogółu rodzin i do 623 zł dla rodzin wycho-
wujących dziecko niepełnosprawne, a od 1 listopada 
2014 roku odpowiednio do kwot: 574 zł i 664 zł) pozwoliło 
na okresowe zahamowanie tendencji spadkowej w zakresie 
podmiotowym świadczeń.

Podstawowym świadczeniem dla rodzin z dziećmi 
jest zasiłek rodzinny23, który z założenia ma pomóc 
rodzinie w ponoszeniu kosztów wychowania dziec-
ka i stanowić ich częściową rekompensatę. Jego wy-
sokość jest uzależniona od wieku dziecka24 w myśl 
zasady, że koszty wychowania dziecka wzrastają wraz 
z wiekiem.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki25 zwią-
zane z pogorszeniem się sytuacji rodziny w wyniku 
zaistnienia określonych zdarzeń (np. urlopu wycho-
wawczego rodzica, samotnego rodzicielstwa) lub z po-
noszeniem dodatkowych wydatków (związanych z roz-
poczęciem roku szkolnego lub z kosztami pobierania 
nauki poza miejscem zamieszkania, wychowywaniem 
dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształceniem i re-
habilitacją dziecka niepełnosprawnego). Przez długi 
okres kwoty tych świadczeń utrzymywane były na 
niezmienionym poziomie (bez mechanizmu indeksacji), 
co powodowało spadek ich znaczenia w relacji do do-
chodów rodziny i w odniesieniu do kosztów utrzyma-
nia dziecka.

Według stanu na 2012 rok przeciętna wysokość 
wydatków na świadczenia rodzinne w przeliczeniu na 
jednego świadczeniobiorcę wzrosła o 8,9 proc. w po-
równaniu z rokiem 201126. Jednak wydatki na świad-
czenia rodzinne plasują Polskę na jednym z ostatnich 
miejsc w Unii Europejskiej. Udział wydatków na politykę 
rodzinną w stosunku do PKB wynosi w Polsce 1,3 proc. 
przy średniej dla UE wynoszącej 2,2 proc.27. Świadcze-
nia rodzinne w skali roku wynoszą w Polsce 130 euro 
(czwarte miejsce od końca wśród państw UE28), podczas 
gdy średnia unijna to 560 euro rocznie. Jeszcze gorzej 
przedstawia się wymiar zasiłków rodzinnych na dziecko: 
Polska z kwotą 24 euro miesięcznie na jedno dziecko 
zajmuje ostatnie miejsce wśród 27 państw UE (średnia 
unijna – 104 euro)29.

Jeśli któreś z dzieci jest niepełnosprawne, rodzinie 
przysługuje prawo do wyższego progu dochodowego 
uprawniającego do świadczeń rodzinnych, wspomnia-
nego już dodatku do zasiłku rodzinnego oraz do świad-
czenia pielęgnacyjnego przeznaczonego dla rodzica 
rezygnującego z pracy na rzecz opieki nad tym dziec-
kiem, a także do zasiłku pielęgnacyjnego. Od stycz-
nia 2015 roku wysokość świadczenia pielęgnacyj-
nego wynosi 1200 zł, a od 2016 roku ma wzrosnąć do 
1300 zł. Od 2017 roku kwota ta ma podlegać corocz-
nej waloryzacji w oparciu o procentowy wskaźnik, 
o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodze-
nie za pracę30.

Osoby uprawnione do alimentów, które nie mogą 
ich uzyskać od zobowiązanego, mogą ubiegać się 
o świadczenie alimentacyjne31. Świadczenie alimen-
tacyjne wypłacane jest po spełnieniu kryterium docho-
dowego wynoszącego nie więcej niż 725 zł miesięcznie 
na osobę. Świadczy to o priorytetowym traktowaniu 
tej grupy świadczeniobiorców w porównaniu z bene-
fi cjentami innych systemów (świadczeń rodzinnych, 
świadczeń dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym). 
Świadczenie alimentacyjne przyznawane jest w kwocie 

21 Wynika to z zasady dobra dziecka podkreślonego w Konstytucji RP (art. 72), Konwencji o prawach dziecka (ratyfi kowanej przez Polskę) 
oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Realizacja tego prawa spoczywa głównie na rodzicach, ale państwo ma podejmować działa-
nia wspomagające rodziny w tym zakresie oraz udzielać pomocy.

22 GUS, Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2012 roku, Warszawa 2013.
23 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 114).
24 Od 1 listopada 2012 roku wysokość zasiłku rodzinnego na dzieci w poszczególnych grupach wiekowych wynosi: dzieci w wieku do 5 lat 

– 77 zł, w wieku 6–18 lat – 106 zł, w wieku 19–24 lata – 115 zł.
25 Aktualnie wysokość dodatków wynosi: z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego – 400 zł; samotnego wycho-

wywania dzieci – 170 zł na jedno dziecko (nie więcej niż 340 zł przy większej liczbie dzieci); z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie 
wielodzietnej – 80 zł na dziecko; z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 50 zł na dziecko w wieku do lat 5,
80 zł na dziecko w wieku 5–24 lata; z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 50 zł (90 zł, jeśli dziecko niepełnosprawne); 
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł na dziecko.

26 GUS, Pomoc społeczna…, op. cit.
27 Dla przykładu w Danii relacja ta wynosi 4,1 proc., w Luksemburgu – 3,6 proc., w Irlandii – 3,4 proc., w Finlandii – 3,3 proc., a w Szwecji 

– 3,15 proc. PKB.
28 Przodują: Luksemburg z kwotą 2935 euro, Dania – 1767 euro, Szwecja – 1264 euro, Irlandia – 1209 euro oraz Finlandia – 1143 euro.
29 Np. w Luksemburgu kwoty te wynoszą od 216 do 484 euro zależnie od kolejności dziecka w rodzinie, w Niemczech odpowiednio od 

184 do 215 euro, w Belgii – od 112 do 290 euro.
30 Na  podstawie: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-

-kryteria-uzyskania-/test-swiadczenia-pielegnacyjne/swiadczenie-pielegnacyjne/ [dostęp: 20.03.2015].
31 Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.).
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zasądzonych alimentów, jednak nie może wynosić wię-
cej niż 500 zł. O priorytetowym traktowaniu rodzin 
niepełnych w polityce rodzinnej świadczą wyniki ana-
liz32. Udział dochodów z tytułu świadczeń społecznych 
w dochodach rodzin niepełnych jest znacznie wyż-
szy niż wśród pełnych rodzin małodzietnych, a także 
– choć w mniejszym stopniu – przekracza wysokość 
udziału świadczeń rodzinnych w dochodach rodzin 
wielodzietnych. W większym też stopniu wpływa na 
redukcję ubóstwa wśród rodzin niepełnych niż po-
zostałych. Rodziny niepełne są zatem w większym 
stopniu niż pozostałe wspomagane ze środków pu-
blicznych, które zastępują środki należne od drugiego 
z rodziców33.

Ulga podatkowa na dziecko

Ulga prorodzinna jest rozwiązaniem polegającym na 
odliczeniu określonej kwoty na każde dziecko od po-
datku dochodowego. Wysokość tego odliczenia okreś-
lono jako „kwotę stanowiącą 1/6 kwoty zmniejszającej 
podatek określonej w pierwszym przedziale skali (…) 
za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wy-
konywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę 
(nad dzieckiem małoletnim)”34. W rezultacie kwota ulgi 
zmieniała się co roku i wykazywała tendencję spadkową. 
Zmniejszenie ulgi na dziecko, tak w wymiarze nominal-
nym, jak i realnym oznaczało mniejszą rekompensatę 
kosztów jego wychowania, a więc zmniejszenie wsparcia 
dla rodzin wychowujących dzieci. Rozwiązanie to nie 
miało ponadto cech trwałości.

Wprowadzone od 2013 roku zmiany w zasa-
dach korzystania z ulgi podatkowej na dziecko pole-
gają na:

 t wprowadzeniu kryterium dochodowego dla rodzin 
wychowujących jedno dziecko (łączny roczny dochód 
małżeństwa nie może przekraczać 112 tys. zł, a sa-
motnego rodzica – 56 tys. zł); kryterium dochodowe 
nie obowiązuje rodziny z dwojgiem i większą liczbą 
dzieci,

 t podwyższeniu wysokości ulgi na trzecie, czwarte 
i kolejne dzieci; w 2014 roku na pierwsze i drugie 
dziecko można było odpisać 1112,04 zł w skali rocz-
nej, na trzecie – 2001,74 zł, a na czwarte i każde ko-
lejne – 2558,90 zł.
Nowością korzystną dla rodzin o niższych docho-

dach jest wprowadzenie zwrotu odpisu przysługują-
cego z tytułu ulg podatkowych na dzieci. Dotychczas 
obowiązywała zasada, że gdy kwota podatku była niż-
sza od przysługującego odpisu, różnica przepadała na 

niekorzyść podatnika. Po zmianach urząd skarbowy 
będzie wypłacał tę różnicę uprawnionemu.

Wprowadzenie ulgi prorodzinnej do systemu po-
datku dochodowego od osób fi zycznych pozostawiło 
poza tą formą pomocy dzieci osób niepłacących tego 
podatku, a więc rolników i osoby utrzymujące się wy-
łącznie ze świadczeń o charakterze socjalnym (pomocy 
społecznej).

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej są ukierunkowane 
na pomoc rodzinom w trudnej sytuacji. Od 1 paździer-
nika 2012 roku kryterium dochodowe uprawniające do 
ich otrzymywania wynosi 456 zł na osobę w rodzinie. 
Rodzina jest tu traktowana jako całość; świadczenia są 
przyznawane dla rodziny, znacznie rzadziej dla poszcze-
gólnych jej członków. Częściej ma to miejsce w przypad-
ku świadczeń rzeczowych, które mogą być w większym 
stopniu związane z zaspokojeniem potrzeby członka 
rodziny, także dziecka.

Pomoc społeczna, zwłaszcza realizowana poprzez 
świadczenia w naturze, może bezpośrednio (np. doży-
wianie) lub pośrednio (pomoc w sprawach opiekuńczo-
-wychowawczych) oddziaływać na warunki życia dzieci. 
Pomoc w postaci pracy socjalnej, poradnictwa rodzin-
nego, terapii rodzinnej kierowana jest do całej rodziny 
jako głównego środowiska wychowawczego dziecka, ale 
ma przynieść poprawę sytuacji najmłodszych.

Pomocy rodzinie przeżywającej trudności w wy-
pełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych służą 
postanowienia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej35. Przewidują one pracę z rodziną 
i pomoc w opiece i wychowaniu dziecka m.in. poprzez 
rozwijanie stosownych umiejętności oraz pomaganie 
w integracji i reintegracji rodziny. Realizacji tych celów 
służy praca asystenta rodzinnego i placówki wsparcia 
dziennego.

Formą pomocy skierowaną bezpośrednio do dzieci 
częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzi-
cielskiej jest piecza zastępcza sprawowana w formie 
rodzinnej (rodzina zastępcza spokrewniona, nieza-
wodowa, zawodowa, rodzinny dom dziecka) i insty-
tucjonalnej (placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, inter-
wencyjne ośrodki preadopcyjne). Rodziny zastępcze 
otrzymują wynagrodzenie oraz udzielana jest im po-
moc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzy-
mania dziecka, pomoc jednorazowa, pomoc rzeczowa. 
Zdecydowaną większość stanowią rodziny spokrew-

32 Z. Szweda-Lewandowska, Wpływ świadczeń rodzinnych na sytuację dochodową i redukcję ubóstwa wśród osób samotnie wychowu-
jących dzieci [w:] Samotne rodzicielstwo a zagrożenie wykluczeniem społecznym, red. B. Balcerzak-Paradowska, Warszawa 2014.

33 Więcej w: Samotne rodzicielstwo…, op. cit.
34 Ustawa z dnia 24 października 2012 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278).
35 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 332).
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nione z dzieckiem, natomiast przy tworzeniu rodzin 
niespokrewnionych problemem jest najczęściej brak 
odpowiednich kandydatów. Mimo to w ostatnich la-
tach wzrasta liczba dzieci objętych rodzinną pie-
czą zastępczą – z 49,7 tys. w 2005 roku do 57,8 tys. 
w 2012 roku. Maleje za to liczba dzieci w instytucjo-
nalnej pieczy zastępczej – odpowiednio z 20,2 tys. 
do 19,2 tys.36. Wzrost liczby dzieci objętych pieczą za-
stępczą wskazuje na poszerzającą się skalę przypadków 
niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowa-
nia przez rodziców biologicznych, a wiec sieroctwa 
społecznego.

Formą pomocy socjalnej kierowanej bezpośrednio 
do dzieci jest dożywianie37. Skierowana jest do dzieci 
do 7 roku życia, uczniów szkół podstawowych oraz 
uczniów do czasu ukończenia szkoły gimnazjalnej. 
Udzielana jest w formie posiłku, świadczenia pienięż-
nego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Kry-
terium uprawniającym jest dochód na osobę wynoszący 
ponad 150 proc. kryterium uprawniającego do pomo-
cy społecznej. Programem objęte mogą być też dzieci, 
które wyrażą chęć zjedzenia posiłku, bez ustalania ich 
sytuacji rodzinnej.

Lokalny wymiar polityki rodzinnej

W celu zwiększenia skuteczności polityki rodzinnej 
i zgodnie z zasadą pomocniczości uprawnienia w za-
kresie prowadzenia tej polityki zostały przekazane na 
szczebel lokalny (głównie samorządy gmin). Na poziomie 
lokalnym istnieje bowiem możliwość lepszego zdiagno-
zowania sytuacji rodzin i zastosowania adekwatnych 
form pomocy.

Polityka rodzinna w wymiarze lokalnym jest jed-
nak najczęściej rozumiana jako działania wyłącznie na 
rzecz rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach, 
określonych w ustawie o pomocy społecznej (głównie 
rodziny dysfunkcyjne), realizowane przy wykorzystaniu 
instytucji i instrumentów systemu pomocy społecznej. 
Ich uzupełnieniem są gminne i powiatowe programy 
rozwiązywania problemów rodzin, m.in. problemów al-
koholowych, przemocy w rodzinie, bezradności w spra-
wach opiekuńczych, a więc przeznaczone głównie dla 
rodzin dysfunkcyjnych.

Rozszerza się aktywność społeczna w działaniach 
na rzecz rodzin. Obejmuje ona zarówno środowiska 
lokalne (np. działania organizacji pozarządowych na 
rzecz dzieci, głównie ubogich czy krzywdzonych), 
ale miewa również szerszy, ogólnokrajowy zasięg. 
Przykładem jest inicjatywa Związku Dużych Rodzin 
„Trzy Plus” – odnośnie wprowadzenia Karty Dużej 

Rodziny – wspierana przez coraz więcej samorządów 
terytorialnych; zapoczątkowana w środowiskach lo-
kalnych znalazła przełożenie na skalę ogólnopolską, 
wsparte regulacją prawną38. Karta uprawnia rodziny 
mające troje i więcej dzieci do ulg, zniżek i zwolnień 
z opłat za korzystanie z wybranych usług i zakupu 
towarów u sprzedawców, którzy włączyli się do pro-
gramu. Szerszy zakres mają też działania organiza-
cji ponadlokalnych np. w zakresie organizacji opieki 
przedszkolnej (np. działania Fundacji Rozwoju Dzieci 
im. Komeńskiego).

Uwagi końcowe

Dotychczasową politykę rodzinną cechował brak 
konsekwencji i kontynuacji działań. Kolejne ekipy rzą-
dowe realizowały politykę rodzinną według własnej, 
ideologicznej wizji, zmieniały przyjęte przez poprzedni-
ków rozwiązania lub rezygnowały z nich całkowicie. Na-
wet przy rządach jednej opcji politycznej dokonywane 
były zmiany, najczęściej o charakterze ograniczającym 
(np. w zakresie jednorazowej zapomogi z tytułu uro-
dzenia dziecka, ulgi prorodzinnej). Dla rodzin oznacza-
ło to brak poczucia bezpieczeństwa socjalnego. W sy-
tuacji zmienności rozwiązań trudno dokonać oceny, 
czy były one dobre dla osiągnięcia założonego celu. 
Niektóre z nich wprowadzane były pod presją samych 
zainteresowanych, zorganizowanych w mniej lub bar-
dziej sformalizowany sposób (akcja „matek pierwszego 
kwartału” na rzecz rozszerzenia kręgu osób uprawnio-
nych do urlopu rodzicielskiego, akcja rodziców dzieci 
niepełnosprawnych na rzecz zwiększenia pomocy na 
ich rzecz).

Pozytywnie należy ocenić zapoczątkowanie 
działań na rzecz łagodzenia trudności związanych 
z godzeniem pracy zawodowej z obowiązkami ro-
dzinnymi. Łączą one dążenie do zapewnienia obec-
ności kobiet na rynku pracy, ograniczają barierę 
realizacji planów prokreacyjnych, wpływają na mo-
dyfi kacje modelu rodziny – zwiększają szanse na 
współodpowiedzialność obojga rodziców za opiekę 
i na partnerstwo. Rozwój form opieki pozarodzin-
nej umożliwia wybór odpowiadający możliwościom 
i preferencjom rodzin. W obu przypadkach zwiększa 
się też udział podmiotów uczestniczących, tj. samo-
rządów terytorialnych (odpowiedzialnych za two-
rzenie form opieki instytucjonalnej) i pracodawców 
(respektujących uprawnienia pracowników mających 
obowiązki rodzinne oraz poszerzających działal-
ność dodatkową na ich rzecz w ramach zatrudnienia 
przyjaznego rodzinie). Odpowiada to jednej z zasad 

36 GUS, Pomoc społeczna…, op. cit.
37 Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. nr 267, 

poz. 2259 z późn. zm).
38 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863).
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polityki rodzinnej, którą jest wielość podmiotów reali-
zujących jej cele. O wielości podmiotów włączających 
się w realizację polityki rodzinnej świadczą też działa-
nia organizacji pozarządowych, samorządów, a także 
grup rodzin znajdujących się w określonej sytuacji 
lub mających podobne problemy i potrzeby. Jest to 
sygnał, że polska polityka rodzinna staje się stopniowo 
„polityką z rodziną”.

O ile działania na rzecz łączenia pracy z życiem ro-
dzinnym, a w konsekwencji potencjalne oddziaływanie 
na rzecz zmian w postawach prokreacyjnych można 
ocenić pozytywnie, nie można takiej oceny wystawić 
działaniom na rzecz tworzenia dobrych warunków życia 
i rozwoju dzieci. Celem polityki rodzinnej powinien 
być bowiem rozwój nie tylko ilościowy, lecz także ja-
kościowy młodej generacji. System świadczeń rodzin-
nych w Polsce jest jednym z najbardziej niedofi nansowa-
nych w UE. Znaczenie tego rodzaju wsparcia w docho-
dach rodzin jest mało znaczące, a preferowanie nie-
których grup (rodzin niepełnych) w wielu przypadkach 
utrwala ich bierność i w większym stopniu przerzuca 
odpowiedzialność za dzieci na społeczeństwo. Niedo-
stateczny jest też rozwój społecznych usług prorozwo-
jowych, a zwłaszcza wyrównywania szans dzieci z róż-
nych środowisk w dostępie do nich.

W niniejszym artykule skupiono się na bezpo-
średniej polityce rodzinnej. Nie można jednak pomi-
jać faktu, że o dobrostanie rodziny decydują szersze 
uwarunkowania. Zarówno na etapie formowania rodzi-
ny, jak i podczas jej rozwoju niezbędne jest poczucie 
stabilizacji zawodowej i zaspokajanie podstawowych 
potrzeb mieszkaniowych. Obecnie dla części młodych 
osób barierą w realizacji planów matrymonialnych 
i prokreacyjnych jest brak pracy lub wykonywanie jej 
w formach niegwarantujących poczucia stabilności (un-
deremployment) czy trudności w uzyskaniu mieszkania. 
Rozwiązania na rzecz zmiany sytuacji w tym zakresie 
powinny wpisywać się w szeroko rozumianą politykę 
rodzinną.

Polska polityka rodzinna powinna zatem opierać się 
na zwartym systemie uwzględniającym ściśle okreś-
lone cele, metody i środki działania pozwalające na ich 
realizację. Zapowiedzią takiego podejścia może być pro-
gram polityki rodzinnej Prezydenta RP „Dobry klimat 
dla rodziny” czy założenia polityki ludnościowej w Pol-
sce39. Programy te tworzą wizję kompleksowej polityki 
rodzinnej i powinny być wcielane w życie, a zawarte 
w nich propozycje realizowane konsekwentnie, tym 
bardziej, że zarówno cele, jak i niektóre rozwiązania 
szczegółowe są w obu dokumentach zbliżone. Potrzebny 
jest system ewaluacji oraz monitoringu efektywności 
instrumentów polityki rodzinnej, który pozwoliłby na 
ocenę, czy przyjmowane rozwiązania pozwalają na osią-
gnięcie założonych celów.
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Rodziny wielodzietne
w polskiej polityce rodzinnej

Alarmujące dla Polski wyniki prognoz dotyczących ludności kraju spowodowa-
ły, że w ostatnich latach podjęto działania mające na celu odnowę demogra-
fi czną społeczeństwa m.in. przez wzrost dzietności. Jednym z tych działań jest 
wsparcie udzielane rodzinom wielodzietnym (liczącym co najmniej troje dzieci), 
których jest w Polsce ponad milion. Instrumenty pomocy dla wymienionej gru-
py rodzin służą wyrównywaniu ich szans i łagodzeniu skutków dużego obciąże-
nia kosztami wychowania i utrzymania dzieci.

Wprowadzenie

W okresie ostatnich kilku lat w polskiej polityce 
rodzinnej zaszły istotne zmiany. Ich nasilenie nastą-
piło w roku 2012 i utrzymuje się do dziś. Dotyczą 
one głównie działań podejmowanych na szczeblu 
centralnym, ale widoczne są także w aktywności sa-
morządów lokalnych, na poziomie gmin, powiatów 
i województw.

Zmiany te wynikają przede wszystkim z problemów 
demografi cznych Polski i – niestety – dość późnego 
zauważenia ich przyczyn oraz negatywnych skutków 
przez środowiska decydentów.

Celem zasadniczym podejmowanych działań jest 
wyhamowanie tempa starzenia się społeczeństwa po-
przez zapewnienie szeroko rozumianych warunków od-
nowy demografi cznej1. Niski poziom dzietności rodzin 
(w roku 2002 na 100 rodzin z dziećmi na utrzymaniu 
przypadało 178 dzieci w wieku do 25 lat, a w roku 2011 
– przeciętnie 162 dzieci2; szczegółowe dane nt. dyna-
miki zmian między rokiem 2002 i 2011 znajdują się 
w tabeli 1) budzi obawy różnych gremiów, zarówno 
co do spodziewanego przebiegu procesów ludnościo-
wych (malejąca liczba ludności kraju, kurczące się 

zasoby pracy, coraz większy udział osób starszych 
w społeczeństwie), jak i co do ich skutków politycz-
nych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych. Coraz 
niższe są wskaźniki zawierania małżeństw; w roku 
2010 było to 6,6 małżeństwa na 1000 osób, w 2011 
– 5,4, a w 2013 – 4,7 małżeństwa na 1000 osób3, a w co-
raz rzadziej formalizowanych związkach rodzi się mniej 
dzieci (najczęściej tylko jedno). Rośnie też liczba związ-
ków bezdzietnych.

Według danych Narodowego Spisu Powszechnego 
2011 w Polsce jest 10 972,5 tys. rodzin. W porównaniu 
z danymi z 2002 roku ich liczba wzrosła o ok. 5 proc., 
ale głównie z powodu rosnącej liczby bezdzietnych mał-
żeństw. Liczba rodzin z dziećmi w 2011 roku okazała 
się o ok. 10 proc. niższa od ich liczby w roku 2002. 
Wyraźnie spada jednak nie tylko liczba rodzin z dzieć-
mi, lecz także – jak wspomniano wyżej – liczba dzieci 
w rodzinach. Osiągnięcie wskaźników dzietności po-
zwalających na zapewnienie prostej zastępowalności 
pokoleń (tak, aby Polaków nie ubywało) czyli 2,1 dziecka 
przypadającego na kobietę w wieku rozrodczym, wydaje 
się w ciągu wielu kolejnych lat – z uwagi na struktury 
i procesy demografi czne oraz zmiany zachowań prokre-
acyjnych – nierealne. Coraz częściej w rodzinach jest 
tylko jedno dziecko; jest to zbyt mało, aby wyhamować 

1 Notowana w Polsce bardzo niska wartość współczynnika dzietności (na poziomie 1,3) utrudnia wyjście z zapaści demografi cznej spo-
wodowanej zbyt małą liczbą rodzących się dzieci i szybką zmianą relacji pomiędzy grupami wieku ludności (malejący udział ludności 
w wieku produkcyjnym powodujący wzrost wartości wskaźnika tzw. obciążenia demografi cznego pracujących grupami niepracującymi 
zawodowo).

2 Dane Narodowych Spisów Powszechnych.
3 GUS, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014, Warszawa, s. 60–61.
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Tabela 1 
Rodziny z dziećmi (do lat 24) na utrzymaniu według typu rodziny i liczby dzieci – dynamika zmian między rokiem 2002 i 2011

Ogółem
Małżeństwa

z dziećmi
Partnerzy
z dziećmi

Matki
z dziećmi

Ojcowie
z dziećmi

2002 = 100 proc.

Rodziny z dziećmi ogółem 90 83 154 112 136

– z 1 dzieckiem 102 94 171 117 148

– z 2 dzieci 87 83 151 109 117

– z 3 dzieci 65 62 111 92 87

– z 4 i więcej dzieci 51 48 89 77 67

Źródło: Dane Narodowych Spisów Powszechnych 2002 i 2011 (GUS).

spadek wskaźników przyrostu naturalnego – procesu 
przebiegającego w Polsce znacznie gwałtowniej niż 
w pozostałych krajach Europy.

Ze względu na niepokojącą sytuację demografi cz-
ną w polskiej polityce rodzinnej zmieniono priorytety 
i uczyniono ją bardziej polityką ludnościową niż stricte 
rodzinną. Proponowane i wprowadzane rozwiązania 
ukierunkowano przede wszystkim na to, aby rodziło się 
więcej dzieci, aby młodzi ludzie chcieli mieć potomstwo 
i mieli warunki do realizowania swoich planów prokre-
acyjnych. Za najistotniejsze uznano eliminowanie barier 
wskazywanych przez rodziców i potencjalnych rodzi-
ców jako ograniczające skłonność do posiadania dzieci, 
szczególnie zaś kolejnych dzieci w rodzinie4. Usunięcie 
tych ograniczeń wymaga przede wszystkim udzielania 
rodzinom wsparcia materialnego, aczkolwiek nie jedynie 
fi nansowego, i rozwoju usług dla rodziny. Za równie 
ważne uznaje się kreowanie pozytywnego wizerunku 
rodziny z dziećmi i odpowiedzialnego rodzicielstwa. 
Znaczenie tych działań wynika ze zmian obserwowa-
nych w systemie wartości życiowych kolejnych gene-
racji, które częściej skłaniają się ku realizacji wartości 
indywidualnych, pozwalających na rozwój osobisty, niż 
wartości życia rodzinnego5.

W wiek rozrodczy wkraczają coraz mniej liczne 
roczniki dziewcząt – potencjalnych matek – a ich plany 
prokreacyjne są w stosunku do wcześniejszych generacji 
wyraźnie ograniczone. W uproszczeniu więc: nie mamy 
dostatecznie dużej liczby matek, które mogłyby urodzić 
liczbę dzieci dostateczną dla wyhamowania tempa nie-
korzystnych trendów demografi cznych. Demografowie 

zwracają uwagę, że wysiłki (instrumenty polityki rodzin-
nej) należy kierować na tworzenie rodzicom warunków 
sprzyjających urodzeniu drugiego dziecka i kolejnych 
dzieci. Podkreślają przy tym, iż dla skuteczności polityki 
rodzinnej ukierunkowanej na dzietność nie mniej ważne 
od świadczeń i usług jest podniesienie i wzmocnienie 
wartości rodziny, dzieci i rodzicielstwa w hierarchii 
wartości ludzi młodych.

Jest to, jak się wydaje, zasadniczy powód, dla któ-
rego w rozwiązaniach z zakresu polityki rodzinnej 
ostatnich lat silnie akcentuje się działania kierowane 
do rodzin wielodzietnych. Zwraca się przy tym uwagę, 
że jest to środowisko silnie obciążone kosztami wycho-
wania potomstwa, czyli inwestowania w kapitał ludzki 
i kształtowania umiejętności niezbędnych do budowania 
kapitału społecznego6, i z tego powodu powinno być 
uprawnione do szczególnego wsparcia.

Rodziny wielodzietne – cechy demografi czne

Z demografi cznego punktu widzenia rodzina wie-
lodzietna7 – zwana obecnie często dużą rodziną – to 
taka, która zapewnia lekko rozszerzoną zastępowalność 
pokoleń8. W tym ujęciu za wielodzietną demografowie 
uznają rodzinę z co najmniej czworgiem dzieci. Także 
niektóre organizacje reprezentujące środowisko dużych 
rodzin postulują, aby o wielodzietności mówić dopiero 
przy co najmniej czworgu dzieci (a więc tylko w przy-
padku 1/4 wszystkich rodzin aktualnie zaliczanych do 
tej kategorii). Proponują też, aby według kryterium 

4 Por. np. uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. 
Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności (M.P. poz. 121).

5 Program polityki rodzinnej Prezydenta RP „Dobry klimat dla rodziny”, KPRP, Warszawa 2014.
6 Por. np. wypowiedź prezydenta RP Bronisława Komorowskiego podczas forum „Duża rodzina – dobre praktyki w samorządzie” w Byd-

goszczy, www.prezydent.pl/aktualności/wizyty-krajowe, informacja z 12 listopada 2014 roku, albo wypowiedź ministra pracy Włady-
sława Kosiniaka-Kamysza z 8 listopada 2013 roku dotyczącą prac nad Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny http://www.mpips.gov.pl/
aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne.

7 Według defi nicji GUS rodzina wielodzietna to rodzina (rodzice lub samotny rodzic) z co najmniej trojgiem dzieci w wieku 0–24 lat 
pozostających na utrzymaniu, a podstawą do wyodrębnienia rodzin wielodzietnych jest istnienie więzi między rodzicami i dziećmi (nie-
koniecznie biologicznej), za: GUS, Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demografi czna. Narodowy Spis Ludności i Miesz-
kań 2011, Warszawa 2014, s. 50.

8 Sytuacja rodzin wielodzietnych w Polsce a polityka rodzinna, Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu, Dział Informacji i Eks-
pertyz, „Opinie i Ekspertyzy” OE–55, Warszawa, lipiec 2006, s. 18.
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posiadania odpowiednio trojga, czworga, pięciorga lub 
większej liczby dzieci różnicować zakres udzielanego 
im wsparcia.

Jeśli weźmie się pod uwagę względy ekonomiczne, 
wielodzietność należy odnosić już do rodzin z trojgiem 
potomstwa na utrzymaniu, bowiem pojawienie się trze-
ciego dziecka istotnie pogarsza sytuację fi nansową ro-
dzin w porównaniu z sytuacją rodzin z mniejszą liczbą 
dzieci.9 Takie też podejście stosowane jest w polskiej 
polityce rodzinnej oraz związanych z nią aktach praw-
nych (np. w ustawie o systemie oświaty czy o Karcie 
Dużej Rodziny).

Według Narodowego Spisu Powszechnego 2011 
w Polsce jest ponad milion rodzin z co najmniej troj-
giem dzieci, w tym blisko 2/3 (626,8 tys.) ma na utrzy-
maniu dzieci w wieku 0–24 lat. Stanowią one 12,4 proc. 
wszystkich rodzin z dziećmi i 11,5 proc. tych, które mają 
na utrzymaniu dzieci w wieku 0–24 lat. W porówna-
niu z rokiem 2002 zarówno liczba, jak i udział rodzin 
wielodzietnych wśród ogółu rodzin z dziećmi w Polsce 
zmniejszyły się (patrz tabela 2).

9 D. Graniewska, Rodziny wielodzietne w Polsce. Sytuacja społeczno-demografi czna, „Problemy Rodziny” 1980, nr 1 (111).

Tabela 2
Rodziny wielodzietne wśród rodzin z dziećmi w latach 2002 i 2011

Rodziny z dziećmi
Ogółem Miasto Wieś

2002 2011 2002 2011 2002 2011

w tysiącach

Ogółem 8 001,1 8 130,9 4 984,4 4 892,3 3 016,7 3 238,7

 – z 3 dzieci  944,5  735,2  459,0  324,9  485,5  410,3

 – z 4 i więcej dzieci  428,3  273,3  147,4  88,6  280,9  187,4

w odsetkach

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 – z 3 dzieci  11,8  9,0  9,2  6,6  16,1  12,7

 – z 4 i więcej dzieci 5,4  3,4  3,0  1,8  9,3  5,7

Źródło: Dane Narodowych Spisów Powszechnych 2002 i 2011 (GUS).

W rodzinach wielodzietnych wychowuje się co 
czwarte dziecko w Polsce, ale dzietność dużych rodzin 
także zmalała: blisko 3/4 z nich to rodziny z trojgiem 
dzieci na utrzymaniu, podczas gdy w 2002 roku ta 
zbiorowość stanowiła około 2/3 tzw. dużych rodzin. 
Mimo wyraźnej dominacji rodzin z trojgiem dzieci jest 
to grupa o zróżnicowanej wielkości, a warunki funk-
cjonowania rodziny z trojgiem czy nawet czworgiem 
dzieci różnić się będą istotnie od tych, jakie występują 
w rodzinach z np. kilkanaściorgiem dzieci.

Warto zaznaczyć, że – jak wskazują dane spisowe 
– rodziny z co najmniej czworgiem dzieci znacznie 

częściej niż wśród małżeństw występują wśród coraz 
liczniejszych w kraju związków partnerskich, w tym 
tworzących tzw. rodziny rekonstruowane, patchwor-
kowe, w których wspólnie wychowuje się potomstwo 
partnerów z poprzednich związków oraz ich wspólne 
dzieci. Absolutnie nie jest to jednak argument, który 
może uzasadniać utożsamianie wielodzietności z dys-
funkcją rodziny (a nierzadko i z patologią); zwłaszcza 
w warunkach ogólnie malejącej skłonności do formali-
zowania związków.

Warunki życia rodzin wielodzietnych

Liczba dzieci pozostających na utrzymaniu jest 
zasadniczym czynnikiem pogarszającym sytuację 
dochodową gospodarstwa domowego. Dlatego też 
rodziny wielodzietne znacznie częściej znajdują się 
wśród gospodarstw o niskich dochodach i częściej 
niż pozostałe typy rodzin znajdują się wśród zagro-
żonych ubóstwem, chociaż poziom ich miesięcznego 

dochodu nie jest niższy od przeciętnego dla wszystkich 
typów rodzin.

Sytuacja fi nansowa

O trudnej sytuacji fi nansowej dużych rodzin decydu-
je liczba osób, na które ten dochód jest w rodzinie dzie-
lony. W przeliczeniu na jedną osobę przeciętny dochód 
do dyspozycji w rodzinie wielodzietnej w 2013 roku 
stanowił już bowiem mniej niż 2/3 średniej dla wszyst-
kich typów rodzin. Dlatego też prawie 52 proc. 
wszystkich gospodarstw z trojgiem i większą liczbą 
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dzieci na utrzymaniu lokuje się wśród 20 proc. naj-
uboższych (w tzw. pierwszym kwintylu dochodowym). 
Duże rodziny dwukrotnie częściej niż rodziny mniej 
dzietne z wielką trudnością wiążą koniec z końcem 
(patrz tabela 3).

Tabela 3
Gospodarstwa domowe rodziców z dziećmi według samooceny sytuacji materialnej 
(możliwości „wiązania końca z końcem”) w 2013 roku (w proc.)

Czy biorąc pod uwagę całkowity dochód netto 
gospodarstwa domowego jesteście państwo w stanie 

„związać koniec z końcem”?

Liczba dzieci na utrzymaniu

1 dziecko 2 dzieci 3 i więcej

Bardzo łatwo 1,2 2,2 1,3

Łatwo 8,5 6,9 3,4

Dość łatwo 28,6 27,5 16,3

Z pewną trudnością 38,2 35,9 37,2

Z trudnością 14,4 18,5 23,7

Z wielką trudnością 9,0 8,9 18,0

Źródło: Dane Eurostat (EU-SILC).

Więcej niż co czwarta rodzina z trojgiem i większą 
liczbą dzieci jest wśród zagrożonych ubóstwem relatyw-
nym (28,3 proc.), podczas gdy w rodzinach z jednym lub 
dwojgiem dzieci jest to niewiele ponad 10 proc.

Rodziny wielodzietne to najczęściej rodziny z jed-
nym tylko żywicielem. Ich sytuacja dochodowa jest 
bowiem w dużym stopniu związana z ograniczonym 
(nie zawsze z wyboru) udziałem matek wśród osób ak-
tywnych zawodowo i w pozyskiwaniu dochodów z pra-
cy przy wysokich wskaźnikach aktywności zawodowej 
ojców (patrz tabela 4).

dochodów z pracy. Dlatego też w rodzinach wielodziet-
nych wraz ze wzrostem liczby dzieci maleje rola do-
chodów z pracy w strukturze źródeł utrzymania ro-
dziny, natomiast coraz większego znaczenia nabierają 
świadczenia społeczne: pieniężne, skoncentrowane 

głównie na ograniczaniu ryzyka ubóstwa, oraz świad-
czenia w naturze, skupione na poprawie sytuacji 
dzieci i wyrównywaniu ich szans rozwoju poprzez 
preferencyjne warunki dostępu do usług społecznych. 
Jednocześnie w rodzinach wielodzietnych docho-
dy ze świadczeń rodzinnych są najwyższe spośród 
wszystkich typów rodzin (przeciętnie 274 zł w stosun-
ku do 54 zł w rodzinach z dziećmi ogółem) i mają 
największy udział w kształtowaniu tych dochodów 
(odpowiednie 6,2 proc. w stosunku do 1,2 proc. 
dochodów)10.

Zaspokajanie potrzeb

Niskie dochody i ubóstwo to głównie zagrożenie 
dla rozwoju dzieci i młodzieży. Dlatego też rodziny 
wielodzietne często doświadczają trudności w za-
spokajaniu ich podstawowych potrzeb i np. rzadziej 

10 GUS, Warunki życia rodzin w Polsce, Warszawa 2014, s. 67.

Tabela 4
Wskaźnik zatrudnienia matek i ojców według liczby posiadanych na utrzymaniu dzieci 
do lat 12 w 2013 roku (w proc.)

Liczba dzieci na utrzymaniu

1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci 4 i więcej dzieci

Mężczyźni 90,1 90,7 90,3 91,5

Kobiety 65,4 68,0 58,9 58,0

Źródło: BAEL, GUS.

Posiadanie trzeciego i kolejnych dzieci wyraźnie 
sprzyja bierności zawodowej matek. Jedną z przy-
czyn jest racjonalna ocena kosztów i korzyści takiej 
sytuacji dla rodziny i uznanie, że ponoszenie kosztów 
opieki pozarodzicielskiej nad dziećmi jest nieopłacal-
ne, zwłaszcza w relacji do możliwych do osiągnięcia 
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mogą zapewnić im przynajmniej co drugi dzień posiłek 
z mięsa, drobiu, ryb, owoce czy warzywa (zdarza się to 
4 razy częściej niż w rodzinach z jednym dzieckiem)11. 
Ponadto w blisko 14 proc. rodzin wielodzietnych z po-
wodów fi nansowych zrezygnowano z kupienia dzieciom 
wszystkich podręczników (w rodzinach z jednym dziec-
kiem – w 3,4 proc.)12. Z dodatkowych płatnych zajęć 
uzupełniających zrezygnowała z kolei co trzecia ro-
dzina wielodzietna, a z zajęć nadobowiązkowych 
– 29,4 proc. (w rodzinach z 1 dzieckiem było to odpo-
wiednio 7,2 i 7,3 proc.)13.

Aż 63,5 proc. rodzin wielodzietnych zmuszonych 
było z braku pieniędzy do rezygnacji z wysłania dzie-
ci na tygodniowy wypoczynek raz w roku (to dwu-
krotnie częściej niż przeciętnie w rodzinach z dzieć-
mi)14. Ponadto w co piątej z rodzin wielodzietnych dzieci 
nie miały możliwości uczestniczenia w wyjściach i in-
nych imprezach organizowanych przez szkołę, w któ-
rych niezbędny był udział fi nansowy rodziców (w rodzi-
nach z jednym dzieckiem odsetek ten nie przekroczył 
9 proc.)15.

Liczba dzieci na utrzymaniu istotnie wpływa na 
możliwości zaspokojenia potrzeb dzieci w zakresie 
ochrony zdrowia. Z wizyt dzieci u lekarzy specjalistów 
zrezygnowało w 2013 roku 9,9 proc. rodzin wielodziet-
nych (w porównaniu do 5 proc. rodzin z jednym dziec-
kiem)16, natomiast z płatnych wizyt dzieci u lekarzy 
dentystów zrezygnowało ponad 14 proc. rodzin wielo-
dzietnych (4,2 proc. rodzin z jednym dzieckiem). Z zaku-
pu przepisanych dzieciom leków, witamin i innych 
preparatów rezygnowało 6,7 proc. gospodarstw ro-
dzin wielodzietnych (2,6 proc. gospodarstw z jednym 
dzieckiem)17.

 Warunki mieszkaniowe

Poza zagrożeniem ubóstwem wyznacznikiem 
trudnej sytuacji materialnej rodzin wielodzietnych są 
ich warunki mieszkaniowe: ponad 2/3 rodzin z troj-
giem i większą liczbą dzieci mieszka w przeludnio-
nych mieszkaniach, w których dzieci nie mają ani 
własnego miejsca do spania, ani miejsca do nauki. 
Ponadto z danych EU-SILC wynika, że w 2013 roku niskie 
dochody w co czwartej rodzinie wielodzietnej powodo-
wały zaległości w opłatach związanych z eksploatacją 
mieszkania.

Powyższe czynniki kształtujące warunki życia 
rodzin wskazują na występowanie w rodzinach wie-
lodzietnych wielu problemów dnia codziennego, na-
silonych znacznie bardziej niż w rodzinach mniej 

dzietnych. Nie dziwi więc, że ponad 47 proc. tych rodzin 
deklaruje, iż oczekiwało wsparcia fi nansowego, 
a 35 proc. chciałoby skorzystać z pomocy rzeczowej 
lub w formie usług (tj. ponad dwukrotnie częściej niż 
w rodzinach z jednym dzieckiem lub dwojgiem dzieci). 
Czy szeroko rozumiana polityka rodzinna odpowiada 
na te oczekiwania?

Polityka rodzinna
wobec potrzeb rodzin wielodzietnych

Zgodnie z art. 71 Konstytucji RP rodziny wielodziet-
ne (obok niepełnych) uprawnione są do szczególnej po-
mocy ze strony państwa, gdy znajdują się w trudnej 
sytuacji materialnej i społecznej.

Podstawowe elementy polskiej polityki rodzinnej to 
system świadczeń rodzinnych oraz wsparcie w systemie 
podatkowym w postaci ulgi na dzieci. Jednak przy sze-
rokim podejściu do polityki rodzinnej jej instrumentami 
są też rozwiązania z pozostałych obszarów polityki 
społecznej, w tym z obszaru edukacji, ochrony zdrowia, 
rynku pracy, mieszkalnictwa i inne.

Kryterium dzietności było wielokrotnie stosowane 
w instrumentach polskiej polityki rodzinnej. Na przy-
kład przed rokiem 1989 wysokość zasiłku rodzinnego 
uzależniona była zarówno od kryterium dochodowego, 
jak i od liczby dzieci w rodzinie. Do roku 2004, kie-
dy to w sposób zasadniczy zmieniono zasady i formy 
wspierania rodzin, duże rodziny korzystały z wyższego 
zasiłku rodzinnego na trzecie i kolejne dziecko oraz 
z prawa do wyższego zasiłku wychowawczego, jeśli 
urlop wychowawczy wykorzystywany był na trzecie 
lub kolejne dziecko.

System świadczeń rodzinnych

Aktualny system świadczeń rodzinnych, zrefor-
mowany radykalnie w momencie wchodzenia Polski 
w struktury Unii Europejskiej, jest systemem selek-
tywnym. Podstawą jego konstrukcji jest bardzo niskie 
kryterium dochodowe (tzw. próg wsparcia dochodowe-
go rodzin) ograniczające dostęp do zasiłków i dodat-
ków rodzinnych do wąskiego grona rodzin o niskich 
dochodach. Tym samym rodziny wielodzietne korzy-
stają z nich przeciętnie częściej niż inne typy rodzin 
(o wyższych dochodach w przeliczeniu na osobę). 
Podstawę systemu stanowi zasiłek rodzinny, który 
zróżnicowany jest wyłącznie w zależności od wieku 
dziecka, a nie od liczby dzieci. Niemniej świadczenie to 
przysługuje na każde dziecko w rodzinie, co powoduje, 

11 GUS, Warunki życia rodzin..., op. cit., s. 41–42.
12 Tamże, s. 43.
13 Tamże, s. 43.
14 Tamże, s. 46.
15 Tamże, s. 47.
16 Tamże, s. 44.
17 Tamże, s. 45.
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że do rodzin wielodzietnych trafi ają większe środki niż 
do pozostałych.

Duże rodziny zyskały jednak w systemie świadczeń 
rodzinnych także dodatkowe, kierowane wyłącznie do 
nich wsparcie w postaci dodatku do zasiłku rodzinnego 
z tytułu wielodzietności (80 zł dodatku na trzecie i każ-
de kolejne dziecko uprawnione do zasiłku).

W przypadku pozostałych świadczeń rodzinnych 
(zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i świadczeń 
opiekuńczych) liczba dzieci w rodzinie nie ma żadne-
go znaczenia dla wysokości otrzymywanych zasiłków 
i dodatków.

System podatkowy

Rodziny wielodzietne są głównym benefi cjentem 
zmian wprowadzonych w 2014 roku do systemu po-
datkowego PIT, kiedy to zwiększone i zróżnicowa-
ne zostały kwoty możliwe do odliczenia na trzecie 
dziecko i kolejne dzieci. Podwyższenie ulgi dla rodzin 
wielodzietnych to kontynuacja zmian z 2013 roku. 
Jednocześnie w zasadach rozliczania opodatkowania 
dochodów za rok 2014 wprowadzono mechanizm, któ-
ry zwiększył możliwość zwrotu pełnej kwoty przy-
sługującej rodzinie, nawet przy niskich dochodach. 
Wcześniej bowiem tylko ok. 1/3 rodzin wielodziet-
nych mogła w pełni odzyskać przysługującą im ulgę 
podatkową, natomiast ok. 10 proc. nie mogło z niej 
skorzystać w ogóle18.

Usługi społeczne

Poza świadczeniami pieniężnymi i wsparciem 
w postaci ulg podatkowych na dzieci w systemie in-
strumentów polityki rodzinnej mieszczą się również 
usługi społeczne dla rodzin, m.in. usługi placówek po-
zarodzinnej opieki nad dziećmi. Rodziny wielodzietne 
mają do nich ułatwiony dostęp. W warunkach defi cytu 
miejsc w przedszkolach wskazanie wielodzietności 
jako kryterium dającego preferencje w przyjmowa-
niu dzieci do przedszkoli publicznych i innych form 
wychowania przedszkolnego19 należy uznać za nie-
zwykle ważne wsparcie. Jest ono też nierzadko uzu-
pełniane przez instytucje prowadzące te placówki 
o zasadę przyjmowania do przedszkoli czy żłobków 
dzieci, których rodzeństwo już do nich uczęszcza. 
Ponadto dzieci z rodzin wielodzietnych mają też pierw-
szeństwo przy przyjmowaniu do samorządowych szkół 
policealnych. Te rozwiązania, podobnie jak i wska-
zanie wielodzietności jako kryterium istotnego przy 
przyznawaniu socjalnych stypendiów dla uczniów, 
mają na celu przede wszystkim wyrównywanie szans 
edukacyjnych.

Polityka mieszkaniowa

Ważnym obszarem w szeroko pojmowanej polity-
ce rodzinnej jest polityka mieszkaniowa. Dla poprawy 
samodzielności zamieszkiwania młodych rodzin rząd 
uchwalił preferencyjny program kredytowania zakupu 
nowych mieszkań (program „Mieszkanie dla Młodych”, 
MdM). Zapewnia on dopłatę z budżetu państwa 10 proc. 
wkładu własnego wymaganego przez banki. Dodatkowo 
jednak rodziny wielodzietne, a dokładnie osoby, którym 
w ciągu 5 lat od przyznania kredytu urodzi się trzecie 
lub kolejne dziecko (bądź zostanie przez nie adopto-
wane), mogą otrzymać dodatkowe 5 proc. dopłaty na 
spłatę kredytu.

Pomoc społeczna

W innych obszarach polityki wspierania rodzin 
szczególne znaczenie wielodzietności można odnaleźć 
jeszcze wśród zasad przyznawania świadczeń z pomocy 
społecznej, gdzie wielodzietność z jednej strony okreś-
lana jest jako sytuacja wymagająca ochrony, z drugiej 
zaś jako czynnik wzmacniający ryzyko wystąpienia 
w rodzinie niewydolności opiekuńczo-wychowawczej 
i w prowadzeniu gospodarstwa domowego20.

Karta Dużej Rodziny

Nowym instrumentem polskiej polityki rodzinnej 
kierowanym wprost do rodzin wielodzietnych są karty 
dużej rodziny. Służą one realizacji wielu celów, a głów-
nie wsparciu materialnemu rodzin szczególnie obciążo-
nych kosztami wychowania licznego potomstwa, wy-
równywaniu szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci 
i młodzieży z rodzin wielodzietnych, wspieraniu roz-
woju ich potencjału, umiejętności i talentów, integracji 
tych rodzin w środowisku lokalnym czy kształtowaniu 
pozytywnego wizerunku wielodzietności.

Oprócz uruchomionej w połowie 2014 roku Ogólno-
polskiej Karty Dużej Rodziny od kilku lat funkcjonują 
na poziomie miast, gmin, powiatów, a ostatnio coraz 
częściej regionów tzw. karty samorządowe. Pierwszy 
raz takie rozwiązanie zostało przyjęte w 2005 roku 
we Wrocławiu, ale dynamiczny rozwój tego instrumen-
tu miał miejsce dopiero od 2012 roku dzięki dużemu 
zaangażowaniu ze strony pozarządowych reprezen-
tacji rodzin wielodzietnych. Najwięcej kart samorzą-
dowych powstało w roku 2014 wraz z przygotowaniem 
i ogłoszeniem programu polityki rodzinnej Prezydenta 
RP „Dobry klimat dla rodziny”. Aktualnie jest ich około 
300, a Karta Ogólnopolska stanowi ich dopełnienie.

Uprawnionymi do posiadania Kart są najczęś-
ciej rodziny z trojgiem (w nielicznych przypadkach 

18 M. Myck, Finansowe wsparcie rodzin z dziećmi w Polsce, Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Szczecin 2014.
19 Art. 20 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
20 Art. 7 ustawy z dnia 18 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 163).
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z czworgiem) potomstwa w wieku do lat 18 lub do 
ukończenia nauki; otrzymują je zarówno rodzice, jak 
i dzieci. Karta stanowi podstawę do korzystania przez 
te osoby z różnych preferencji czy ulg w obiektach sa-
morządowych oraz z niezwykle zróżnicowanej oferty 
biznesowych partnerów takich programów.

W ofercie samorządowej uprawnienia dotyczą najczęś-
ciej korzystania z placówek kulturalnych i sportowo-re-
kreacyjnych, ulg w opłatach komunalnych (np. za odpady, 
czynsze, komunikację miejską), zniżek lub bezpłatnego 
korzystania z usług medycznych, poradnictwa psycho-
logicznego i bardzo wielu innych. Ogólnopolska Karta 
Dużej Rodziny pozwala rodzinom wielodzietnym korzy-
stać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe, 
zniżek w opłatach paszportowych, ulgowych wstępów 
do muzeów, galerii, do parków narodowych itp.

Wartość kart istotnie wzrasta dzięki uzupełnieniu ich 
o ulgi, zniżki czy rabaty oferowane przez fi rmy prywatne. 
Ich zakres jest niezwykle bogaty i różnorodny, dzięki 
czemu odpowiada na zróżnicowane potrzeby zarówno 
rodzin jako całości, jak i poszczególnych ich członków. 
Najbardziej rozwinięte karty samorządowe mają ponad 
200 partnerów, natomiast Karta Ogólnopolska (po 8 mie-
siącach funkcjonowania) – ponad 500 w całym kraju.

Karta Dużej Rodziny to instrument pełniący ważną 
funkcję w wypełnianiu luki w krajowej polityce wobec 
rodzin wielodzietnych i rekompensuje w pewnym stop-
niu braki w rozwiązaniach polityki rodzinnej rządu.

Zakończenie

Polska polityka rodzinna w ciągu kilku ostatnich lat 
silnie ewoluuje w kierunku rozwiązań pronatalistycz-
nych. Z tego też względu szczególnego znaczenia na-

brały zasady i rozwiązania sprzyjające dzietności rodzin 
i kreowaniu pozytywnego wizerunku rodzicielstwa oraz 
wielodzietności.

Precyzyjna ocena wpływu preferencji dla du-
żych rodzin na wzrost liczby rodzących się dzieci 
jest raczej niemożliwa, głównie z uwagi na wielość 
czynników wpływających na decyzje prokreacyjne. 
Preferencje dla dużych rodzin to głównie działania ukie-
runkowane na łagodzenie ich trudności materialnych, 
a nie zachęcające wprost do posiadania co najmniej 
trojga dzieci.

W świetle aktualnych zasad funkcjonowania 
różnych instrumentów polityki rodzinnej w Pol-
sce duże rodziny są kategorią, której przysługuje 
szereg szczególnych uprawnień. Czy jednak stoso-
wanie tych zasad w praktyce powoduje, że rodziny 
te są głównym benefi cjentem kierowanego do nich 
wsparcia?

Z symulacji opracowanych przez Centrum Ana-
liz Ekonomicznych CenEA wynika, że dwa główne 
instrumenty polskiej polityki rodzinnej – rodzin-
ne świadczenia pieniężne oraz ulgi podatkowe 
na dzieci – mimo wskazanych preferencyjnych roz-
wiązań dla rodzin wielodzietnych nie gwarantują tym 
rodzinom szczególnej pozycji pod względem wartości 
kierowanego do nich wsparcia (zob. wykres 1). Pomoc 
ma wartość zbliżoną do tej, jaką otrzymują rodzice 
z jednym dzieckiem, zwłaszcza w rodzinach o niższych 
dochodach.

Faktem jest, że świadczenia rodzinne stanowią w do-
chodach rodzin wielodzietnych większą pozycję niż 
w dochodach innych typów rodzin. Jednakże realna 
wartość tych świadczeń jest niska i nie chroni przed 
ubóstwem.

Wydaje się więc, że preferencje dla rodzin wie-
lodzietnych nie powodują uprzywilejowanej pozycji 
tych rodzin w polskiej polityce rodzinnej, a jedy-
nie działają na rzecz wyrównywania ich szans w stosun-

ku do przeciętnej sytuacji rodzin i pomagają ponosić 
większe od przeciętnych koszty wychowania i utrzy-
mania dzieci. r

Wykres 1
Wartość wsparcia otrzymywanego przez rodziny według grup dochodowych i liczby dzieci w rodzinie
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Źródło: M. Myck, Finansowe wsparcie rodzin z dziećmi w Polsce, Centrum Analiz Ekonomicznnych CenEA, Szczecin 2014.
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Agnieszka Smoder
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 

Zatrudnienie przyjazne rodzinie 
– szanse, bariery, zagrożenia
Zatrudnienie przyjazne rodzinie rozumiane jest stereotypowo jako pomoc 
w godzeniu pracy zawodowej z opieką nad dziećmi nakierowana na młodych 
rodziców, zwłaszcza na matki. Tymczasem powinno być ono rozumiane sze-
rzej – jako wychodzenie naprzeciw potrzebom rodzinnym pracowników na róż-
nych etapach ich życia. Proces starzenia się społeczeństwa powoduje bowiem 
wzrost osób aktywnych zawodowo obciążonych obowiązkami opiekuńczymi 
nad starszymi i zależnymi członkami rodziny. W celu uniknięcia konfl iktu inte-
resów pracodawca powinien dokonywać bilansu strat i korzyści związanych 
z wprowadzaniem różnych form przyjaznego zatrudnienia.

Czym jest family friendly employment?

Zatrudnienie przyjazne rodzinie ( family friendly em-
ployment, FFE lub family friendly working, FFW) dotyczy 
działań na rzecz pracowników mających obowiązki ro-
dzinne w różnych fazach życia rodzinnego. W literatu-
rze przedmiotu źródeł FFE upatruje się w działaniach 
podejmowanych w ramach modelu anglosaskiego (USA, 
Wielka Brytania, Australia)1. Od lat 60. XX wieku w fi r-
mach amerykańskich zaczęto zwracać uwagę na trud-
ności w łączeniu pracy z życiem rodzinnym. Istotne było 
tu zaoferowanie kobietom wkraczającym masowo na 
rynek pracy konkretnej pomocy w zakresie godzenia 
zobowiązań zawodowych z wychowywaniem dzieci2. 
Stopniowo akcentowano potrzeby pracowników-ojców 
będących aktywnymi uczestnikami życia rodzinnego oraz 
pozostałych osób aktywnych zawodowo zmagających się 
z równoważeniem sfery zawodowej i pozazawodowej 
(niekoniecznie życia rodzinnego). Przyczyniły się do tego 
wyniki badań przeprowadzonych w latach 90. ubiegłego 
stulecia (w Kanadzie, USA i Australii), które wskazywały 
na celowość objęcia wsparciem w tym zakresie różnych 

kategorii pracowników. Zdaniem B. Balcerzak-Paradow-
skiej i L. Machol-Zajdy działania z obszaru zatrudnienia 
przyjaznego rodzinie „uznawane mogą być za »pierwot-
ne«, rozszerzone następnie na działania na rzecz równo-
ważenia pracy i życia pozazawodowego (work-life balance, 
WLB), o szerszym zakresie podmiotowym i przedmioto-
wym”3. Przyjęcie tej perspektywy, czyli podejmowanie 
inicjatyw na rzecz WLB, ma na celu zaspokojenie po-
trzeb zróżnicowanych (np. pod względem wieku, sytuacji 
rodzinnej) grup pracowników, związanych z łączeniem 
pracy z różnymi obszarami życia pozazawodowego.

Warunki pracy mogą powodować konfl ikt na linii 
praca-dom, zarówno pod względem fi zycznym (zmę-
czenie spowodowane intensywnością pracy, wydłużo-
nymi godzinami pracy), jak i psychicznym (stres zwią-
zany z terminowością wykonywania zadań). Znaczenie 
ma również konfl ikt i niejasność ról, tempo zmian 
w środowisku pracy czy niskie poczucie kontroli4. Po-
nadto na relację między pracą a życiem rodzinnym ma 
wpływ również sytuacja ekonomiczna pracownika. 
Groźba bezrobocia, brak bezpieczeństwa zatrudnienia 
i niskie wynagrodzenie zwiększają ryzyko wystąpienia 
zakłóceń na styku pracy i rodziny5.

1 B. Balcerzak-Paradowska, L. Machol-Zajda, Wprowadzenie [w:] Zatrudnienie przyjazne rodzinie. Doświadczenia międzynarodowe. 
Realia polskie, red. B. Balcerzak-Paradowska, IPiSS, Warszawa 2014, s. 17. 

2 C. Sadowska-Snarska, Wspieranie równowagi praca-życie rodzinne pracowników na poziomie fi rm. Teoria i praktyka, „Prace naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 292, s. 101–102.

3 B. Balcerzak-Paradowska, L. Machol-Zajda, op.cit., s. 17.
4 P. Radkiewicz, M. Widerszal-Bazyl, Analiza psychometrycznych właściwości polskiej wersji do pomiaru konfl iktu praca-rodzina, „Studia 

Psychologiczne” 2011, t. 49, nr 2, s. 5–17.
5 A. Durasiewicz, Rola fl exicurity w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2013, nr 15, s. 26. 
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Kwestia godzenia życia zawodowego i rodzinnego jest 
problemem nie tylko pracownika, lecz także pracodawcy, 
który powinien dbać o rozwój pracowników w sferze 
zarówno zawodowej, jak i prywatnej. Jest to uzasadnione 
tym, że życie rodzinne rzutuje na jakość wykonywanej 
pracy, praca zaś na jakość życia poza nią6. Niezaspokaja-
nie potrzeb pracowników związanych z samorealizacją 
(również w sferze pozazawodowej) może wpływać w spo-
sób pośredni na trudności z osiągnięciem przewagi nad 
konkurencją i utrzymaniem rentowności fi rmy. W sytuacji 
nasilonego konfl iktu praca-rodzina zwiększa się ryzyko 
wystąpienia niekorzystnych zjawisk w miejscu pracy, 
takich jak stres związany z absencją w pracy, problemy 
z zatrzymaniem w fi rmie utalentowanych pracowników, 
niski poziom ich kreatywności oraz obsługi klienta, 
nieetyczne zachowania pracowników, niskie zaangażo-
wanie oraz niewystarczająca motywacja7. Tymczasem, jak 
wskazują wyniki badań, blisko 3/4 pracodawców w Polsce 
(72 proc.) jest zdania, że problem godzenia pracy z życiem 
rodzinnym jest indywidualną sprawą pracownika8.

Na potrzeby niniejszego artykułu sformułowano na-
stępującą hipotezę: rozwiązania z obszaru zatrudnienia 
przyjaznego rodzinie stosowane w fi rmach w Polsce nio-
są ze sobą zarówno określone korzyści, jak i zagrożenia, 
tak dla pracodawcy, jak dla pracownika. Wybrane zalety 
i wady praktyk w zakresie FFE (ze szczególnym uwzględ-
nieniem działań dobrowolnych) zostały omówione w dal-
szej części artykułu. Przyjęta metodyka badawcza opiera 
się zarówno na studiach literaturowych, jak i na analizie 
wyników badań empirycznych (m.in. Eurofound, CBOS, 
IPiSS). Źródła te wykorzystano do pokazania znaczenia 
problematyki godzenia pracy z życiem poza nią w kon-
tekście współczesnych uwarunkowań społeczno-ekono-
micznych, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia 
przyjaznego rodzinie.

Tworzenie warunków do godzenia pracy
z życiem rodzinnym w polskich realiach
– główne przesłanki podjęcia działań

Globalizacja, rozwój technologii informacyjnych i ko-
munikacyjnych, a także konieczność sprostania konku-
rencji powodują wzrost oczekiwań wobec pracowników. 
Dodatkowo przemianie ulega model rodziny (defi niowany 

przez pryzmat zaangażowania kobiet i mężczyzn w pracę 
i obowiązki rodzinne) oraz związana z tym intensywność 
obciążeń zobowiązaniami zawodowymi i pozazawodo-
wymi9. Ryzyko konfl iktu praca-dom w przypadku kobiet 
jest szczególnie duże, m.in. ze względu na najczęściej 
wybierany w naszym kraju model rodziny charaktery-
zujący się podwójnym obciążeniem kobiet (dual earner 
model – double burden of females). Model ten odznacza się 
nieproporcjonalnie dużym obciążeniem kobiet w sto-
sunku do mężczyzn w zakresie czasu poświęcanego na 
opiekę nad dziećmi (kobiety zajmują się tym średnio 
o 13 godzin dłużej tygodniowo niż mężczyźni), a także 
na takie czynności jak sprzątanie i gotowanie (różnica 
w skali tygodnia wynosi tu 6 godzin)10.

Wyniki badań przeprowadzone w ramach Europejskie-
go Badania Jakości Życia (European Quality of Life Survey, 
EQLS)11 z lat 2011–2012 wskazują, że aż 61 proc. miesz-
kańców naszego kraju jest po przyjściu do domu zbyt 
zmęczona, żeby zająć się gospodarstwem domowym 
(wzrost o 5 pkt proc. w ciągu ostatnich 5 lat). Dodatko-
wo niemal połowa (45 proc.) z nas ma trudności z wypeł-
nieniem zobowiązań rodzinnych z powodu liczby godzin 
spędzanych w pracy (w 2007 roku odsetek ten wynosił 
42 proc.), co stanowi jeden z najwyższych wskaźników 
wśród krajów UE. Ponadto 26 proc. mieszkańców Polski 
odczuwa problem ze skupieniem się na pracy z powodu 
zobowiązań rodzinnych12.

Kwestia godzenia pracy z życiem rodzinnym to pro-
blem wymagający szczególnej uwagi ze względu na 
procesy demografi czne związane z niskim poziomem 
dzietności i spadkiem liczby ludności. Współczynnik 
dzietności w Polsce wciąż należy do najniższych wśród 
państw UE (w 2012 roku wyniósł 1,30 przy średniej unijnej 
1,58)13. Taka sytuacja stanowi poważne zagrożenie dla 
zasobów pracy w przyszłości i niewątpliwie wpłynie na 
sytuację na rynku pracy. Ponadto zachodzące współcześ-
nie procesy wydłużania się średniej długości życia i starze-
nia się populacji naszego kraju prowadzą do znaczących 
zmian w strukturze wieku ludności Polski. Zgodnie z pro-
gnozą GUS na lata 2014–2050 do 2050 roku udział osób 
w wieku 65 lat i więcej wzrośnie w Polsce około dwukrot-
nie – z 15,8 proc. w 2013 roku do ponad 30 proc. Oprócz 
tego pięciokrotnie zwiększy się w tym okresie udział osób 
sędziwych (w wieku 85 lat i więcej)14.

 6 Ibidem, s. 30.
 7 C. Sadowska-Snarska, op. cit., s. 102.
 8 Ibidem, s. 108.
 9 Ibidem, s. 100, A. Smoder, Łączenie pracy z życiem pozazawodowym w kontekście przemian rodziny [w:] Praca i polityka społeczna. 

Współczesne tendencje i wyzwania, red. B. Balcerzak-Paradowska, IPiSS, Warszawa 2013, s. 339. 
10 L. Machol-Zajda, A. Smoder, Zatrudnienie przyjazne rodzinie: zakres i zapowiedzi zmian [w:] Zatrudnienie przyjazne rodzinie…, 

op. cit., s. 166–167;  M. Skóra, Między pracą a rodziną – potencjał instrumentów polityki społecznej wobec dylematów pracujących 
kobiet [w:] Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny, red. A. Kubów, J. Szczepaniak, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010. 

11 Second European Quality of Life Survey. Overview, Luxembourg 2009, s. 27; Third European Quality of Life Survey. Quality of life in 
Europe. Impacts of the crisis, Luxembourg 2012, s. 61.

12 Third European Quality of Life Survey, Quality of life in Europe. Impacts of the crisis, Publications Offi ce of the European Union, 
Luxembourg 2012, s. 61.

13 Eurostat,  Fertility indicators, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Total_fertility_rate,_1960%E2%80%932012
_(live_births_per_woman)_YB14.png [dostęp: 7.03.2015].

14 L. Machol-Zajda, A. Smoder, op. cit., s. 165; GUS, Prognoza ludności na lata 2014–2050, Warszawa 2014, s. 159.
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Tworzenie warunków ułatwiających godzenie życia 
zawodowego i rodzinnego jest jednym ze sposobów 
podniesienia poziomu zatrudnienia osób w wieku pro-
dukcyjnym, co ma istotne znaczenie w obliczu zmniej-
szających się zasobów ludności aktywnej zawodowo i jej 
relacji do liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Wskaźnik 
zatrudnienia w Polsce w II kwartale 2014 roku wynosił 
61,4 proc., zaś średnia dla państw UE kształtowała się na 
poziomie 64,8 proc. Jedną z przyczyn braku aktywności 
zawodowej są trudności w jednoczesnym wypełnianiu 
zobowiązań zawodowych i rodzinnych. Świadczą o tym 
m.in. dane BAEL, z których wynika, że w III kwartale 
2014 roku dla prawie 1/4 (24,3 proc.) osób biernych zawo-
dowo w naszym kraju (w tym dla 7,1 proc. mężczyzn i aż 
38,5 proc. kobiet) obowiązki rodzinne związane z prowa-
dzeniem domu były przyczyną rezygnacji z pracy15.

Aktualne możliwości godzenia pracy z życiem do-
mowym wiążą się z decyzjami prokreacyjnymi Polaków. 
Badania CBOS dowodzą, że ponad połowa mieszkańców 
naszego kraju (62 proc.) wśród najistotniejszych powo-
dów zmniejszenia liczby urodzeń w Polsce wymienia oba-
wę kobiet przed utratą pracy. Co piąty badany (20 proc.) 
wskazuje na trudności z łączeniem pracy i obowiązków 
rodzinnych16, konfl ikt ról zawodowych i rodzinnych jest 
wymieniany jako jedna z przyczyn podjęcia decyzji o braku 
potomstwa17. Z badań CBOS wynika również, że 1/3 kobiet 
w wieku 18–45 lat posiadających dzieci była zmuszona do 
rezygnacji z pracy (lub z jej podjęcia) z uwagi na problem 
z zapewnieniem im opieki, natomiast co dziesiąta respon-
dentka została zwolniona z pracy po powrocie z urlopu 
macierzyńskiego lub wychowawczego. W przypadku mło-
dych rodziców dużym wyzwaniem jest pogodzenie pracy 
z opieką nad dziećmi. Problemem jest zarówno wysoki koszt 
zatrudnienia opiekunki (wskazywało na tę kwestię 61 proc. 
kobiet), jak również defi cyt wolnych miejsc w żłobku bądź 
przedszkolu (zwróciła na to uwagę co trzecia respondentka), 
a także brak osoby z rodziny, której można byłoby powierzyć 
dzieci pod opiekę (30 proc. odpowiedzi).

W ostatnich latach na poziomie rozwiązań instytu-
cjonalnych zaimplementowano szereg zmian ułatwia-
jących godzenie pracy z życiem rodzinnym. Chodzi tu 

o wydłużenie urlopu macierzyńskiego, możliwość wyko-
rzystywania urlopu wychowawczego w kilku częściach, 
wprowadzenie urlopu ojcowskiego oraz części urlopu 
wychowawczego przysługującej wyłącznie ojcu. Ponadto 
należy odnotować zmiany w opiece instytucjonalnej nad 
dziećmi do lat 3 i w wieku przedszkolnym, czego efek-
tem jest zwiększenie dostępności tego rodzaju opieki. 
Skala potrzeb jest jednak większa niż liczba placówek 
opieki instytucjonalnej – chodzi tu zarówno o placówki 
opieki nad dziećmi, jak i nad dorosłymi oraz zależnymi 
członkami rodziny18.

Zatrudnienie przyjazne rodzinie 
– działania podejmowane przez pracodawców
w Polsce19

Aktywność pracodawców na rzecz wsparcia pracowni-
ków w łączeniu ról zawodowych i rodzinnych sprowadza 
się do rozwiązań obligatoryjnych oraz dobrowolnie po-
dejmowanych przez pracodawcę. Uprawnienia pracowni-
ków posiadających zobowiązania rodzinne realizowane są 
przede wszystkim w oparciu o zapisy Kodeksu pracy (dział 
ósmy k.p., art. 176–189)20. Najważniejsze przewidziane tam 
regulacje dotyczą ochrony kobiety w okresie ciąży oraz 
zasad przyznawania i wymiaru urlopu macierzyńskiego, oj-
cowskiego i rodzicielskiego. Istotne z punktu widzenia go-
dzenia pracy z życiem rodzinnym są również uregulowania 
dotyczące czasu pracy. Szczegółowy opis wspomnianych 
uprawnień nie jest przedmiotem tego artykułu.

Z badań IPiSS wynika, że niektórzy pracodawcy 
utożsamiają zatrudnienie przyjazne rodzinie głównie 
z przestrzeganiem przepisów Kodeksu pracy w odniesie-
niu do pracowników mających obowiązki macierzyńskie 
i rodzinne. Dla niektórych już sam fakt, że pracodawca 
respektuje uregulowania legislacyjne w tym obszarze, 
jest wystarczającym powodem, aby nazywać go mia-
nem przyjaznego rodzinie21.

Rozwiązania dobrowolne oferowane przez fi rmy kie-
rowane są przede wszystkim do młodych rodziców. Prze-
widuje się tu możliwość wzięcia przez matkę lub ojca do-
datkowego płatnego urlopu po urodzeniu dziecka (okres 

15 L. Machol-Zajda, A. Smoder, op. cit., s. 166; Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzone w II kwartale 2014 roku, 
www.stat.gov.pl [dostęp: 7.03.2015].

16 L. Machol-Zajda, A. Smoder, op. cit., s. 166; Rządowa Rada Ludnościowa, Założenia polityki ludnościowej Polski 2013, Warsza-
wa 2013, s. 21. 

17 L. Machol-Zajda, A. Smoder, op. cit., s. 166; CBOS, Postawy prokreacyjne Polaków, Warszawa 2010, s.12–13. 
18 L. Machol-Zajda, A. Smoder, op. cit., s. 167, 189.
19 Przytoczone tu przykłady działań fi rm z obszaru zatrudnienia przyjaznego rodzinie pochodzą z badań Instytutu Pracy i Spraw Socjal-

nych przeprowadzonych w ramach projektów Programy praca-życie jako czynnik konkurencyjności fi rm (2008–2010) oraz Zatrudnienie 
przyjazne rodzinie (family friendly  employment – FFE) jako element kreowania wa runków pracy osób mających obowiązki rodzinne 
– postawy pracodawców (2010–2013) w ramach I i II etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. 
Funkcję koordynatora pełnił Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Wyniki badań dostępne są w publika-
cjach: Zatrudnienie przyjazne rodzinie. Doświadczenia międzynarodowe. Realia polskie, red. B. Balcerzak-Paradowska, Warszawa 2014 
oraz M.W. Kopertyńska, J. Mirosław, A. Smoder, W. Zając, Studia przypadków; kształtowanie WLB [w:] Programy praca-życie. Z teorii 
i praktyki, red. S. Borkowska, Warszawa 2011. Korzystano również z raportów Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce tworzonych na 
zlecenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dostępnych na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl/.

20 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).
21 A. Smoder, Miejsce pracy przyjazne rodzinie – perspektywa pracodawcy [w:]  Rynek pracy i polityka społeczna w XXI wieku. Aktualne 

problemy, red. L. Machol-Zajda, C. Sadowska-Snarska, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN,  Instytut Pracy i Spraw Socjal-
nych, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok-Warszawa 2014 (w druku), s. 178.  
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urlopu wynosi 3–4 tygodnie) bądź kilku dodatkowych dni 
wolnych z racji wychowywania dzieci do 14 roku życia. 
Niektórzy pracownicy będący świeżo upieczonymi ro-
dzicami mogą skorzystać z fi rmowego becikowego (jego 
kwota kształtuje się na poziomie 1000–2000 zł), a także 
z wyprawek dla noworodka. Niekiedy kobietom w ciąży 
i młodym mamom przysługują specjalnie dla nich przy-
gotowane programy wellness (w skład programu wchodzą 
np. zajęcia fi tness, basen oraz probiotyczne przekąski 
i napoje dostosowane do potrzeb kobiet w ciąży).

Pracodawcy starający się o tworzenie w swojej fi rmie 
klimatu przyjaznego rodzinie pozwalają swoim pod-
władnym na przyjście do pracy z dzieckiem (w sytuacji 
gdy nie można zapewnić mu innej formy opieki). Przy 
konstruowaniu harmonogramów pracy uwzględniane są 
również życzenia pracowników odnośnie grafi ku pracy. 
W wybranych fi rmach pracownicy, którzy przebywają na 
urlopie wychowawczym czy macierzyńskim, mogą za-
trzymać narzędzia służbowe takie jak telefon komórko-
wy, samochód służbowy czy laptop. Jednocześnie mają 
zapewniony kontakt z fi rmą za pośrednictwem intranetu 
oraz newsletterów. Powrót do pracy ułatwiony jest po-
przez kilkutygodniowy okres adaptacji, polegający na 
stopniowym wdrażaniu się do bieżących obowiązków 
zawodowych oraz pracy w zmniejszonym wymiarze 
czasu, jeśli pracownik zgłosi taką potrzebę.

Wybrane fi rmy decydują się na organizowanie fi rmo-
wych przedszkoli czy żłobków. Częstszą praktyką jest po-
maganie pracownikom w sprawowaniu opieki nad dziećmi 
poprzez dofi nansowanie kosztów z nią związanych.

Jeśli chodzi o organizowanie czasu wolnego pracow-
nikom i ich rodzinom przez fi rmę, przewidziane są tu 
np. świąteczne imprezy integracyjne, bale karnawałowe, 
pikniki rodzinne (np. z okazji Dnia Dziecka). Niektórzy 
pracownicy korzystają z dofi nansowania biletów do 
kina, teatru lub na wydarzenia sportowe. Pracodawcy 
partycypują w kosztach organizacji zajęć rekreacyjnych 
takich jak basen, koszykówka, siatkówka, siłownia, fi t-
ness, a nawet kurs tańca czy sztuk walki.

Coraz więcej pracodawców w ramach zatrudnienia 
przyjaznego rodzinie przewiduje dla swoich pracow-
ników i ich rodzin pakiet usług medycznych. Niekiedy 
z bezpłatnej opieki mogą korzystać również kobiety 
w ciąży i młode mamy zatrudnione w fi rmie. Wśród in-
teresujących inicjatyw w tym zakresie należy wymienić 
programy profi laktyki zdrowotnej dla pracowników, 
np. tydzień ćwiczeń, tydzień abstynencji tytoniowej. 
Dodatkowo pracownicy mają możliwość skorzystania 
z porad pedagogicznych lub prawnych. Należy również 
wspomnieć o grupowych ubezpieczeniach pracowni-
czych (od nieszczęśliwych wypadków w pracy i poza 

nią, na wypadek hospitalizacji pracownika lub śmierci 
współmałżonka). Część składki ubezpieczeniowej opłaca 
w takim wypadku pracodawca.

Korzyści wynikające z rozwiązań
ułatwiających godzenie pracy z domem
– perspektywa pracodawcy i pracownika

Z danych Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy 
Warunków Pracy i Życia wynika, że wśród motywów 
prowadzenia działań na rzecz łączenia pracy z życiem 
rodzinnym znaczące miejsce zajmuje wzrost satysfakcji 
z pracy oraz wzrost produktywności22.

Korzyści dla pracowników wynikające z wprowadze-
nia w fi rmie przyjaznej pracownikom kultury organizacyj-
nej są oczywiste. Przede wszystkim mogą oni poświęcić 
więcej czasu na życie rodzinne i łatwiej godzić sferę pra-
cy z życiem pozazawodowym. W fi rmach realizujących 
w praktyce zatrudnienie przyjazne rodzinie bycie rodzi-
cem przestaje być stygmatyzujące, a osoby zmagające się 
z problemem łączenia obowiązków w sferze zawodowej 
i rodzinnej mają możliwość lepszej koncentracji na roli 
rodzica, co jest istotne szczególnie w pierwszym okresie 
po urodzeniu dziecka23. Taka sytuacja oznacza również 
komfort psychiczny i obniżenie poziomu stresu, co ma 
pozytywny wpływ na zdrowie pracowników. Indywidual-
ne podejście do każdego zatrudnionego poprzez zauwa-
żenie jego potrzeb przekłada się na wzrost satysfakcji 
z życia oraz podniesienie jego jakości24.

Pracodawcy stosujący w swoich fi rmach rozwiązania 
przyjazne rodzinie podkreślają, że praktyki tego typu 
przekładają się na wzrost zaufania pracowników, a także 
większą lojalność i motywację do pracy. Z uwagi na spe-
cyfi kę niektórych udogodnień (np. fi rmowe przedszko-
le dostosowane do godzin pracy rodziców, elastyczny 
czas pracy) pracownicy mogą lepiej skupić się na pracy 
zawodowej. Ponadto z badań wynika, że działania ukie-
runkowane na równoważenie pracy z życiem domowym 
wpływają na efektywność i jakość wykonywanych prac, 
wydajność pracy oraz terminowość realizacji zadań. Sto-
sowanie przez pracowników praktyk niwelujących kon-
fl ikt praca-dom oznacza dla pracodawcy zmniejszenie 
kosztów absencji, fl uktuacji, zastępstw i szkoleń.

Istnienie w fi rmie udogodnień w zakresie godzenia 
pracy z życiem domowym to również skuteczny sposób 
na budowanie pozytywnego wizerunku fi rmy (w odbio-
rze pracowników, klientów oraz środowiska lokalnego). 
Wiąże się z tym wzrost atrakcyjności fi rmy jako aktu-
alnego i potencjalnego pracodawcy (co ma szczególne 
znaczenie w przypadku zatrzymania i przyciągnięcia 
wysoko wykwalifi kowanego personelu). Wzmocnienie 

22 Eurofound, EU employers take family-friendly working seriously, Dublin 2013, s. 9, http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveyre-
ports/EU1302011D/EU1302011D.pdf  [dostęp: 7.03.2015].

23 L. Machol-Zajda, Regulacje prawne jako element zatrudnienia przyjaznego rodzinie – praktyka i opinie pracodawców [w:] Zatrudnienie 
przyjazne rodzinie…, op. cit., s. 213. 

24 A. Smoder, Rozwiązania dobrowolne ułatwiające pracownikom godzenie pracy z życiem rodzinnym jako przejaw realizacji zatrudnie-
nia przyjaznego rodzinie [w:] Zatrudnienie przyjazne rodzinie…, op. cit., s. 230–231. 
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identyfi kacji pracowników z fi rmą na skutek tworzenia 
atmosfery otwartej na potrzeby pracowników (również 
pozazawodowe) skutkuje zwiększoną inicjatywą, pomysło-
wością i zaangażowaniem pracowniczym, nieocenionym 
w wytwarzaniu innowacji i budowaniu pozycji konkuren-
cyjnej fi rmy25.

Zagrożenia i bariery
związane z implementacją udogodnień
w obszarze zatrudnienia przyjaznego rodzinie

Wprowadzanie udogodnień ułatwiających łączenie 
pracy z życiem poza nią tylko dla wybranych grup pra-
cowników (np. kobiet w ciąży czy młodych rodziców) 
może prowadzić do konfl iktów między pracownikami 
uprawnionymi do korzystania z określonych udogodnień 
a tymi, którym podobne uprawnienia nie przysługują (np. 
osobom samotnym). Ponadto z badań IPiSS wynika, że 
brakuje rozwiązań w obszarze zatrudnienia przyjaznego 
rodzinie ukierunkowanych na potrzeby osób mających 
problemy z łączeniem pracy z opieką nad starszymi 
i zależnymi członkami rodziny. Pracodawcy, z uwagi na 
interes fi rmy, mogą również skupiać nadmierną uwagę 
w oferowaniu pomocy na pracownikach szczególnie cen-
nych dla fi rmy, specjalistach o wysokich kwalifi kacjach, 
na stanowiskach kierowniczych, uzasadniając troskę 
o nich większą niż na pozostałych stanowiskach inten-
sywnością pracy i związanym z tym większym obciąże-
niem26. Z jednej strony to dobry sposób na zatrzyma-
nie najbardziej wartościowych pracowników27 (często 
trudnych do zastąpienia i w wysokim stopniu przyczy-
niających się do wypracowania zysku fi rmy), jednak taka 
sytuacja może powodować poczucie krzywdy i dyskrymi-
nacji wśród osób nieobjętych wsparciem, co źle wpływa 
na ogólną atmosferę pracy i morale pracowników28.

Niektórzy pracownicy w obawie przed utratą pracy 
lub trudnościami w realizacji wybranej ścieżki karie-
ry nie chcą ujawniać swoich problemów z łączeniem 
obowiązków zawodowych z rodzinnymi i wynikających 
z nich potrzeb. Takiej, niekiedy uzasadnionej, postawie 
wstrzemięźliwości w tym zakresie mogą sprzyjać wcześ-
niejsze negatywne doświadczenia i związany z tym 
brak zaufania do pracodawcy, co niekiedy zamyka pra-
cownikowi drogę do skorzystania z niezbędnej pomo-
cy29. Przeszkodą w implementacji praktyk nastawionych 

na łagodzenie napięć na linii praca-dom może być rów-
nież lęk pracowników przed zbytnią ingerencją praco-
dawcy w ich życie prywatne.

Pewnym zagrożeniem w stosowaniu praktyk budu-
jących w miejscu pracy przychylny rodzinie klimat jest 
ryzyko nadużyć ze strony pracowników oraz nadmierna 
roszczeniowość w korzystaniu z przysługujących im 
udogodnień. Może to prowadzić do spadku zaintereso-
wania pracodawcy wprowadzaniem nowych inicjatyw 
oraz sprzyjać ograniczeniu już istniejących30.

Niewątpliwą przeszkodą we wprowadzaniu rozwią-
zań służących godzeniu obszaru pracy z życiem rodzin-
nym jest brak środków na ten cel i niekorzystna kondycja 
fi nansowa fi rmy, która ogranicza działania pracodawcy 
w zakresie FFE. Nie da się ukryć, że wdrożenie rozwią-
zań z obszaru FFE generuje określone koszty, zarówno 
o charakterze bezpośrednim (np. związane z utworze-
niem oraz funkcjonowaniem żłobka czy przedszkola), jak 
i pośrednim (np. wyższe koszty administracji i nadzoru). 
Z drugiej strony korzyści związane z funkcjonowaniem 
określonych rozwiązań są trudno kwantyfi kowalne31. 
Istotną barierą w rozwoju uprawnień sprzyjających łą-
czeniu ról zawodowych i rodzinnych jest zatem zgła-
szany przez niektórych pracodawców brak wymiernych 
korzyści z wprowadzonych już rozwiązań oraz problemy 
z przełożeniem ich na zysk ekonomiczny fi rmy32.

Praktyka wielu fi rm pokazuje, że pracodawcy chętniej 
decydują się na wprowadzenie rozwiązań z zakresu FFE, 
jeśli w strukturze zatrudnienia dominują kobiety. Tego 
typu działania mogą stać się skutecznym narzędziem 
wyrównywania szans kobiet na rynku pracy i sprzyjać 
rozwojowi kariery zawodowej młodych matek. Z drugiej 
strony takie udogodnienia paradoksalnie mogą nasilać 
zjawisko dyskryminacji. W sytuacji gdy praktyki służące 
godzeniu pracy z domem są związane z wysokim obcią-
żeniem fi nansowym dla fi rmy, pracodawcy mogą unikać 
zatrudniania osób, które chciałyby z takich rozwiązań 
skorzystać33 (może dotyczyć to nie tylko kobiet, lecz tak-
że młodych rodziców). Ponadto należy mieć na uwadze, 
że dość szeroki zakres obowiązujących w Polsce rozwią-
zań kodeksowych odnoszących się do osób mających 
zobowiązania rodzicielskie nie stwarza sprzyjających 
warunków do podejmowania dodatkowych inicjatyw 
w tym zakresie przez przedsiębiorstwa34. Potwierdzają to 
wyniki badań, które wskazują, że pracodawcy zauważają 

25 Ibidem, s. 232, S. Borkowska, Ekonomiczna opłacalność działań wspierających WLB. Punkt widzenia pracodawców [w:] Programy pra-
ca-życie. Z teorii i praktyki, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2011, s. 165–166; S. Belwal, R. Belwal, Work-Life Balance, Family-Frien-
dly Policies and Quality of Work Life Issues. Studying Employers’ Perspectives of Working Women in Oman, „Journal of International 
Women’s Studies” 2014, vol. 15, issue 1, s. 109, http://vc.bridgew.edu/jiws/vol15/iss1/7 [dostęp: 8.03.2015]. 

26 S. Borkowska, Wnioski końcowe i rekomendacje [w:] Programy praca-życie, op. cit., s. 241.
27 Pogłębiona kwerenda: Rodzic-Pracownik – rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego, Agencja Rozwoju Regional-

nego Arleg SA, Legnica 2008, s. 65. 
28 Ibidem, s. 50.
29 S. Borkowska, op. cit., s. 243.
30 A. Smoder, Rozwiązania dobrowolne…, op. cit., s. 230–235.
31 C. Sadowska-Snarska, op. cit., s. 103. 
32 A. Smoder, Rozwiązania dobrowolne…, s. 233–234.
33 Ibidem, s. 105.
34 Ibidem, s. 105.
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problem nakładania się rozwiązań kodeksowych i po-
zakodeksowych, które adresowane są często do tych 
samych grup pracowników35.

W odniesieniu do uprawnień wynikających z zapisów 
Kodeksu pracy nie brakuje głosów ze strony pracodawców, 
że powodują one trudności organizacyjne (np. konieczność 
przewidywania zastępstw). Z wypowiedzi pracodawców 
wynika, że istotną barierą w stosowaniu różnych warian-
tów czasu pracy są ograniczenia kodeksowe utrudniające 
wprowadzenie takich rozkładów czasu pracy, które po-
zwoliłyby na godzenie pracy z życiem domowym. Dotyczy 
to np. ruchomego czasu pracy. W świetle przepisów ru-
chome godziny rozpoczynania i kończenia pracy mogą być 
stosowane, jednak pracownik ma obowiązek pozostawać 
do dyspozycji pracodawcy przez umówiony wymiar czasu, 
np. 8 godzin dziennie. Pojawiają się również problemy do-
tyczące trybu zmiany obowiązujących rozkładów, sposobu 
informowania pracowników o zmianach w tym obszarze 
oraz zbyt krótki okres, na który ustalany jest rozkład czasu 
pracy. Krótszy okres poprzedzający informację o zmia-
nach oznacza często pogorszenie jakości relacji praca-życie 
pozazawodowe36.

Korzystanie z różnorodnych rozwiązań w zakresie 
czasu pracy dostosowanych do zobowiązań rodzinnych 
pracownika związane jest często z większą autono-
mią czasową, co oznacza niekiedy brak konieczności 
codziennego pojawiania się w biurze. Może to jednak 
prowadzić do problemów z bieżącą organizacją pracy 
czy komunikacją – zarówno między pracownikami, jak 
i na linii pracownik-przełożony. Korzystanie z elastycz-
ności w zakresie organizacji pracy i czasu pracy wiąże 
się ze zwiększoną odpowiedzialnością pracownika za-
trudnionego w elastycznym czasie pracy w zakresie po-
dejmowania decyzji o terminach realizacji swoich zadań 
i koniecznością zsynchronizowania swojej pracy z pracą 
pozostałych pracowników, niekiedy również pracujących 
w elastycznych formach37. Ponadto u osób korzystających 
z elastycznych form pracy może pojawić się problem 
poczucia wykluczenia, odcięcia od głównego nurtu ży-
cia fi rmy, co w efekcie prowadzi do przekonania o byciu 
pracownikiem drugiej kategorii. Elastyczny czas pracy 
nadal budzi wśród pracowników (czasem uzasadnione) 
obawy związane z brakiem bezpieczeństwa zatrudnienia, 

niekorzystną zmianą warunków umowy, niższym wyna-
grodzeniem, pominięciem w decyzjach o awansie. Oprócz 
tego utrata (przynajmniej w pewnej części) bezpośred-
niej kontroli pracodawcy nad wykonywanymi zadaniami 
stwarza ryzyko braku lojalności i sumienności wybranych 
pracowników38.

Podsumowanie

Ustalenie zalet i wad praktyk z obszaru FFE pozwala 
na dokonanie przez pracodawcę bilansu korzyści i ewen-
tualnych strat związanych z wprowadzeniem określo-
nych rozwiązań oraz opracowanie ścieżek postępowania 
w przypadku pojawiających się zagrożeń.

W obliczu ryzyka wystąpienia antagonizmów mię-
dzy pracownikami z powodu nierównego dostępu do 
określonych instrumentów wsparcia w zakresie FFE 
pracodawca powinien starać się o kompromis pomię-
dzy potrzebami różnych grup pracowników zróżnico-
wanych pod względem wieku, sytuacji rodzinnej itp. 
Z pewnością pomocne jest tu określenie przejrzystych 
kryteriów dostępu do wybranych udogodnień oraz za-
sad korzystania z nich. Pomocna w tym zakresie może 
okazać się polityka open door policy polegająca na prze-
prowadzaniu z pracownikami rozmów wyjaśniających, 
dlaczego zostało przyjęte takie, a nie inne rozwiąza-
nie oraz jasne określenie reguł. Wart rozważenia jest 
również pomysł dotyczący możliwości negocjowania 
z pracodawcą formy zatrudnienia, pod warunkiem że 
pracownik przedstawi sposób efektywnej organizacji 
pracy39. Nie można zapominać tu również o koniecz-
ności wypracowania konsensusu między potrzebami 
pracowników a interesem fi rmy40. Nie każde rozwiąza-
nie jest możliwe do wprowadzenia w danym przedsię-
biorstwie ze względu na specyfi kę jego działalności, 
wielkość zatrudnienia itp.

Należy pamiętać, że z uwagi na tendencje demogra-
fi czne i starzenie się społeczeństwa udział pracowników 
z obciążeniami związanymi z opieką nad starszymi i za-
leżnymi członkami rodziny będzie w grupie aktywnych 
zawodowo coraz większy. Pokolenie nazywane sand-
wich generation41, do którego należą osoby posiadające 

35 Ibidem, s. 233–234.
36 L. Machol-Zajda, op. cit., s. 219. 
37 B. Skowron-Mielnik, Elastyczny czas pracy – humanizacja czy dehumanizacja w organizacji pracy [w:] Praca w perspektywie humani-

stycznej, red. J. Sikora, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2009, s. 89–99. 
38 Pogłębiona kwerenda…, op. cit., s. 71–72. 
39 Pogłębiona kwerenda…, op. cit., s. 50, 71.  
40 A. Smoder, Rozwiązania dobrowolne…, op. cit., s. 230–233.
41 Termin sandwich generation traktowany jest jako wielowarstwowa „kanapka”, której warstwy zewnętrzne stanowią pokolenie dzieci i dziad-

ków, zaś oś obejmuje pokolenie środka (rodziców). Są to osoby w średnim wieku, które mają jednocześnie zobowiązania wobec własnych 
dzieci oraz wobec starzejących się rodziców i dziadków. Możliwe są tu różne warianty. I tak np. przedstawiciele sandwich generation  mogą 
sprawować opiekę nad seniorami oraz dziećmi, które nie opuściły jeszcze domu  i znajdują się w wieku szkolnym i (lub) nawet przedszkol-
nym (syndrom opóźnienia). Występują również sytuacje, kiedy to przedstawiciele sandwich generation (sprawując zobowiązania wobec 
starszych członków rodziny) mieszkają wspólnie z dziećmi w wieku szkolnym oraz z dziećmi po nieudanych próbach usamodzielniania się 
(brak pracy, rozwód), które wracają do domu rodzinnego lub nigdy z niego nie wyprowadziły się; zob. M. Rosochadzka-Gmitrzak, Wsparcie 
opiekunów nieformalnych – w stronę równowagi społecznych oczekiwań i opiekuńczych możliwości rodzin [w:] Publiczna troska, prywatna 
opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, red. M. Racław, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011, s. 142–143. 
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starzejących się rodziców i dorastające dzieci, doma-
ga się rozwiązań dostosowanych do ich specyfi cznej 
sytuacji. Z tego powodu zasadne jest odejście od ste-
reotypowego postrzegania zatrudnienia przyjaznego ro-
dzinie jako pomocy ukierunkowanej na pomoc młodym 
rodzicom, a w szczególności młodym mamom, i objęcie 
wsparciem innych grup pracowników mających zobo-
wiązania rodzinne. Wychodzenie naprzeciw różnym 
potrzebom pracowników na różnych etapach ich życia 
jest ważnym elementem zarządzania różnorodnością42. 
Ponadto istnieje potrzeba większego zaakcentowania 
roli ojców w rodzinie poprzez zapewnienie tej grupie 
rodziców bardziej wydatnej niż dotychczas pomocy 
w zakresie godzenia pracy z domem. Takie działania 
mogą zachęcić mężczyzn do większego zaangażowania 
w życie rodzinne i w sposób istotny wspierać partnerski 
podział obowiązków.

Jak zostało to wcześniej zasygnalizowane, trudności 
z kwantyfi kowalnością efektów rozwiązań godzących sfe-
ry praca-rodzina, szczególnie z przełożeniem ich na zysk 
ekonomiczny, zniechęcają pracodawców do angażowania 
się w tego typu inicjatywy. Należy jednak pamiętać, że ak-
tywność fi rm na rzecz rozwiązań ułatwiających łączenie 
ról zawodowych i pozazawodowych zwykle nie oddzia-
łuje bezpośrednio „na produktywność, konkurencyjność, 
ostateczny wynik fi nansowy czy rentowność kapitału, 
tworzy jedynie sprzyjające warunki, w których określone 
zmienne mogą wesprzeć podstawowe czynniki deter-
minujące wyniki ekonomiczne fi rmy”43. Efekty działań 
ukierunkowanych na łączenie pracy z życiem rodzinnym 
mają charakter długoterminowy i są odroczone w czasie. 
Na bilans kosztów i korzyści w tym zakresie ma wpływ 
szereg czynników, w tym: wielkość przedsiębiorstwa, 
sektor jego działalności (publiczny, prywatny), udział 
pracowników o wysokich kwalifi kacjach, struktura za-
trudnienia według płci, sytuacja ekonomiczna fi rmy i jej 
otoczenia, kultura organizacyjna, zakres uregulowań nor-
matywnych skierowanych do kobiet w ciąży i rodziców 
obowiązujący w danym kraju44.

Rodzaj oferowanej pomocy oraz jej zakres powinny 
być dopasowane do aktualnych potrzeb pracowników 
(które są zmienne w czasie) i powinny być poprzedzone 
wykonywaną okresowo i systematycznie identyfi kacją 
potrzeb pracowniczych. Należy pamiętać, że nie ma uni-
wersalnych rozwiązań, które sprawdzą się w przypadku 

wszystkich pracowników45. W celu właściwego rozpo-
znania potrzeb nieodzowne wydaje się budowanie rela-
cji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu między 
pracownikami i kierownictwem; ma to szczególne zna-
czenie w odniesieniu do relacji pracownik–bezpośredni 
przełożony46.

Wrażliwość pracodawcy na kwestie związane z kon-
fl iktem praca-rodzina uwarunkowane są często kulturą 
organizacyjną fi rmy, wyznawanymi wartościami, a nie-
kiedy również osobistym doświadczeniem pracodawcy 
związanym z trudnościami w łączeniu pracy z życiem 
rodzinnym. Niezbędny jest tu styl zarządzania oparty 
na elastyczności kierownictwa i bieżącego reagowania 
na potrzeby pracowników47. Tymczasem dane wskazują, 
że większość pracodawców w Polsce (88,7 proc.) nie 
prowadzi badań mających na celu rozpoznanie zapo-
trzebowania pracowników na rozwiązania w zakresie 
integracji pracy z życiem domowym48. W fi rmach, w któ-
rych takie rozpoznanie jest dokonywane, wykorzystu-
je się do tego celu badanie pracowników poświęcone 
szerszej tematyce, np. dotyczące satysfakcji pracowni-
ków (kwestia godzenia pracy z rodziną występuje jako 
jeden z komponentów badania). Ponadto tworzone są 
grupy projektowe, które analizują zgłaszane przez pra-
cowników propozycje dotyczące poprawy warunków 
godzenia pracy z życiem rodzinnym. Cenne są również 
bezpośrednie rozmowy z przełożonymi. Wśród inno-
wacyjnych pomysłów wykorzystuje się tzw. czerwone 
skrzynki, dzięki którym pracownik może anonimowo 
zgłosić uwagi dotyczące warunków pracy i ewentual-
nych zmian w tym zakresie49.

Sprowadzanie idei FFE do rozwiązań kodeksowych 
może usypiać sumienia pracodawców i w efekcie pro-
wokować do bierności i skutecznie ograniczać ich 
inicjatywę we wprowadzaniu rozwiązań pozakodek-
sowych, niekiedy równie niezbędnych jak uregulowa-
nia prawne50. Ponadto troska o pracowników w tym 
obszarze nie może ograniczać się do działalności soc-
jalnej51. Respektowanie uprawnień normatywnych po-
winno stanowić punkt wyjścia dla dodatkowej aktyw-
ności na rzecz FFE.

W celu zmniejszenia poczucia wyobcowania pracow-
ników korzystających z elastycznych wariantów cza-
su pracy (zakładających dłuższe okresy nieobecności 
w biurze niż w przypadku pozostałych pracowników) 

42 B. Balcerzak-Paradowska, Polityka rodzinna w Polsce w aspekcie godzenia życia zawodowego i rodzinnego [w:] Godzenie pracy z ro-
dziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet, red. C. Sadowska-Snarska, T. Li, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bia-
łymstoku, Białystok 2008, s. 21.

43 C. Sadowska-Snarska, op. cit., s. 103.
44 Ibidem, s. 103.
45 A. Durasiewicz, op. cit., s. 34.
46 S. Borkowska, op. cit., s. 243, 246. 
47 J. Mirosław, Uwarunkowania postaw pracodawców wobec zatrudnienia przyjaznego rodzinie [w:] Zatrudnienie przyjazne rodzinie…, 

op. cit., s. 246, C. Sadowska-Snarska, op. cit., s. 104.
48 C. Sadowska-Snarska, op. cit., s. 109.
49 A. Smoder, Rozwiązania dobrowolne…, op. cit., s. 226–229.
50 A. Smoder, Miejsce pracy przyjazne rodzinie…, op. cit., s. 179. 
51 S. Borkowska, op. cit., s. 243. 
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warto zapewnić stały kontakt z fi rmą za pośrednictwem 
newsletterów, fi rmowego intranetu, komórki służbo-
wej, cyklicznych zebrań z pracownikami czy szkoleń 
e-learningowych52.

Przy wdrażaniu określonych rozwiązań z zakre-
su zatrudnienia przyjaznego rodzinie należy mieć na 
względzie, że najważniejszym zadaniem pracodawcy nie 
jest zaspokajanie nadmiernych żądań bądź roszczeń pra-
cowników (również w obszarze FFE), lecz stworzenie za-
dowolonego i w efekcie bardziej efektywnego zespołu, 
zdolnego przede wszystkim do osiągnięcia zakładanych 
przez fi rmę celów53. Aby móc podjąć skuteczne działa-
nia w tym zakresie, nie można tracić z pola widzenia 
aspiracji pozazawodowych pracowników, w szczegól-
ności tych dotyczących samorealizacji w obszarze życia 
rodzinnego.
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Obowiązek ubezpieczenia
emerytalnego i rentowego
w okresie opieki nad dzieckiem

Od 2013 roku – w ramach polityki rodzinnej – budżet państwa fi nansuje składki 
na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne osobom, które zrezygno-
wały z aktywności zawodowej w celu sprawowania osobistej opieki nad dziec-
kiem. Przed wprowadzeniem nowych uregulowań takie prawo miały jedynie 
osoby posiadające status pracownika. Autorka niniejszego artykułu omawia
szczegółowo zmiany w ustawie systemowej wprowadzone w następstwie no-
welizacji w lipcu 2013 roku.

Uwagi wstępne

Z dniem 1 września 2013 roku1 tytuł do obowiąz-
kowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz 
do ubezpieczenia zdrowotnego zyskały osoby, które 
zrezygnowały z dotychczasowej aktywności zawodowej 
w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem 
(art. 6a i 6b ustawy z dnia 13 października 1998 roku 
o systemie ubezpieczeń społecznych2). Mowa tu o oso-
bach, które:

 t prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą,
 t prowadziły inną działalność pozarolniczą,
 t wykonywały przez okres co najmniej 6 miesięcy pracę 
na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia 
albo innej umowy o świadczenie usług,

 t współpracowały przy prowadzeniu działalności po-
zarolniczej lub wykonywaniu pracy na podstawie 
wymienionych umów cywilnoprawnych,

 t są duchownymi,
 t są osobami nieubezpieczonymi.

W poprzednim stanie prawnym zasadniczo tylko 
pracownik miał prawo do ubezpieczeń emerytalnego 

i rentowych – fi nansowanych w całości przez budżet 
państwa – w okresie przerwy w wykonywaniu zatrudnie-
nia w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. 
Dotyczy to okresów: urlopu macierzyńskiego, dodat-
kowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, 
urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego.

Uzasadnieniem wprowadzenia nowych unormowań 
była realizacja postulatu zrównania praw kobiet i męż-
czyzn – bez względu na rodzaj zatrudnienia (umowa 
cywilnoprawna, prowadzenie działalności gospodar-
czej) – w zakresie pokrycia przez państwo składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Realizując cele 
polityki prorodzinnej i kierując się potrzebą zadbania 
o wysokość przyszłych świadczeń osób wychowujących 
dzieci, ustawodawca uznał za właściwe rozszerzenie 
kręgu osób, za które budżet państwa opłacałby składki 
w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. 
Składki te, tak jak w przypadku osób przebywających 
na urlopach wychowawczych, są fi nansowane w ca-
łości przez budżet państwa za pośrednictwem Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych3.

Po zmianach w przypadku osób, które mają co naj-
mniej półroczny staż ubezpieczeniowy bezpośrednio 

1 Ustawa z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 983).

2 Tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 121; dalej jako ustawa systemowa.
3 Zob. uzasadnienie projektu zmian w ustawie systemowej na stronie www.sejm.gov.pl.
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przed okresem sprawowania opieki nad dzieckiem, bud-
żet państwa fi nansuje składki na ubezpieczenia emery-
talne, rentowe i zdrowotne (art. 6a ustawy systemowej). 
Natomiast w przypadku osób nieubezpieczonych, lub 
osób których staż ubezpieczeniowy bezpośrednio przed 
rozpoczęciem sprawowania opieki nad dzieckiem jest 
krótszy niż 6 miesięcy, budżet państwa fi nansuje skład-
ki tylko na ubezpieczenie emerytalne (art. 6b ustawy 
systemowej).

Wypada zauważyć, że wprowadzone zmiany nie 
przewidują prawa do urlopu wychowawczego (które-
go regulacja znajduje się w Kodeksie pracy) osobom 
wykonującym określoną pracę i nieposiadającym statusu 
pracownika.

Obowiązek ubezpieczenia 
emerytalnego i rentowego
na podstawie art. 6a ustawy systemowej

Według art. 6a ustawy systemowej obowiązkowo 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają 
osoby, które zaprzestały wykonywania aktywności za-
wodowej w związku ze sprawowaniem osobistej opieki 
nad dzieckiem, jeżeli:
1) prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą 

przez okres co najmniej 6 miesięcy i zaprzestały jej 
prowadzenia albo zawiesiły wykonywanie działal-
ności gospodarczej zgodnie z przepisami o swobo-
dzie działalności gospodarczej,4

2) prowadziły inną niż określona w przepisach o swo-
bodzie działalności gospodarczej pozarolniczą dzia-
łalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy syste-
mowej, przez co najmniej 6 miesięcy i zaprzestały jej 
prowadzenia,5

3) są zleceniobiorcami, którzy wykonywali pracę na 
podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia 
albo innej umowy o świadczenie usług, do której 
zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 
dotyczące zlecenia, przez okres co najmniej 6 mie-
sięcy i którzy zaprzestali jej wykonywania,

4) są osobami współpracującymi z osobą prowadzącą 
pozarolniczą działalność lub zleceniobiorcą przez 
okres co najmniej 6 miesięcy i które zaprzestały tej 
współpracy,

5) są osobami duchownymi, podlegającymi z tego tytułu 
ubezpieczeniom społecznym przez okres co najmniej 
6 miesięcy.
W omawianym artykule ustawy systemowej wskazano 

więc grupy osób i określono zasady, na jakich można 
podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym 
w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem.

Za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem 
uważa się osobę fi zyczną sprawującą osobistą opie-
kę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka, lub 
dzieckiem przysposobionym, przez okres do 3 lat, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, 
a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia 
potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności 
lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opie-
ki tej osoby, przez okres do 6 lat, nie dłużej jednak 
niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia (art. 4 
pkt 17 ustawy systemowej). Warunek sprawowania 
osobistej opieki nad dzieckiem jest spełniony, gdy nie 
nastąpiło trwałe zaprzestanie sprawowania tej opieki 
np. w związku z podjęciem zatrudnienia, albo gdy dziec-
ko uczęszcza do przedszkola, żłobka, klubu dziecięcego 
bądź do szkoły, niezależnie od ilości godzin pobytu 
w tych placówkach.

Przyjęte rozwiązania są analogiczne do uprawnień 
pracownika w zakresie prawa do urlopu wychowawczego. 
Z art. 186 Kodeksu pracy wynika, że urlop wychowawczy 
przysługuje w wymiarze 36 miesięcy do ukończenia przez 
dziecko 5 roku życia. Jeżeli z powodu stanu zdrowia 
potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej 
opieki pracownika, to – niezależnie od urlopu w wymie-
nionym wyżej wymiarze – może być udzielony urlop 
wychowawczy w wymiarze 36 miesięcy, nie dłużej jednak 
niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Osobami uprawnionymi do fi nansowania składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez budżet 
państwa w okresie sprawowania osobistej opieki nad 
dzieckiem są także osoby współpracujące z prowa-
dzącym działalność pozarolniczą lub zleceniobiorcą, 
jeżeli w związku z opieką nad dzieckiem zaprzestały 
tej współpracy.

Według art. 8 ust. 11 ustawy systemowej za osobę 
współpracującą uważa się osobę, która spełnia łącznie 
następujące przesłanki:
1) należy do ustawowo określonego kręgu członków 

rodziny (małżonek, dzieci własne, dzieci drugiego 
małżonka i dzieci przysposobione, rodzice, macocha, 
ojczym oraz osoby przysposabiające),

2) pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym 
(o którym nie świadczy zamieszkiwanie pod jednym 
adresem, ale przede wszystkim więź ekonomiczna 
przejawiająca się w tworzeniu wspólnego budżetu 
domowego i jego wydatkowaniu),

3) współpracuje przy prowadzeniu działalności poza-
rolniczej lub wykonywaniu umowy zlecenia (należy 
wykazać faktyczne wykonywanie czynności na rzecz 
zleceniobiorcy).

4 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).
5 Należą do nich: twórca i artysta; osoba prowadząca działalność w zakresie wolnego zawodu (w rozumieniu przepisów o zryczałtowa-

nym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fi zyczne; z której przychody są przychodami z działal-
ności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fi zycznych); wspólnik jednoosobowej spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej; osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną 
szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.
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Następnym warunkiem, jaki należy spełnić, jest 
podleganie nieprzerwanie ubezpieczeniom emerytal-
nemu i rentowym (obowiązkowo lub dobrowolnie) 
przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio 
przed dniem rozpoczęcia sprawowania osobistej opie-
ki nad dzieckiem i opłacenie składek na te ubezpie-
czenia za ten okres (art. 6a ust. 2 ustawy systemowej). 
Warunek bezpośredniości wskazuje na to, że powinna 
być zachowana ciągłość między datą zakończenia ubez-
pieczenia z tytułu dotychczas wykonywanej działal-
ności a rozpoczęciem (w następnym dniu) opieki nad 
dzieckiem. Powoduje to tym samym ciągłość w ubez-
pieczeniu społecznym. Należy przyjąć, że warunek 
bezpośredniości jest spełniony jeżeli oświadczenie 
o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu 
i rentowym z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem 
zostanie złożone w dniu jej rozpoczęcia, następującym 
po dniu zaprzestania prowadzenia określonej działal-
ności. Nie stosuje się więc reguły, wynikającej z art. 36 
ust. 4 ustawy systemowej, według której zgłoszenie do 
ubezpieczeń społecznych powinno nastąpić w terminie 
7 dni od daty powstania obowiązku ubezpiecze-
nia. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia tak-
że to, iż art. 36 ust. 4 ustawy systemowej nie wymienia 
analizowanych tytułów do ubezpieczenia społecznego, 
związanych z opieką nad dzieckiem.

Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych osób wy-
mienionych w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1 ustawy 
systemowej i wyrejestrowanie z tych ubezpieczeń 
należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby 
te są obowiązane do przedłożenia w ZUS następują-
cych dokumentów: skróconego odpisu aktu urodzenia 
dziecka; oświadczenia o zamiarze podlegania ubezpie-
czeniom emerytalnemu i rentowym lub odpowiednio 
emerytalnemu; orzeczenia o niepełnosprawności lub 
stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania 
przez dziecko takiego orzeczenia (art. 36 ust. 2b ustawy 
systemowej).

Kolejnym wymogiem jest opłacanie składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe przez okres 6 miesięcy.

Przerwy w opłacaniu składek mogą być spowo-
dowane okolicznościami przewidzianymi w ustawie 
– np. okres pobierania zasiłku chorobowego, który sta-
nowi okres nieskładkowy, jest zwolniony z uiszczania 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zob. 
art. 7 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). 
Warunek ten jest spełniony również w przypadku, gdy 
osoba w okresie 6 miesięcy poprzedzających sprawo-
wanie opieki podlegała ubezpieczeniom społecznym 
w związku z wypłatą zasiłku macierzyńskiego nabytego 
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, współ-
pracy przy prowadzeniu tej działalności lub nabytego 

przez zleceniobiorcę albo osobę duchowną6. Należy 
także podkreślić, że obowiązek opłacania składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez okres 6 mie-
sięcy dotyczy tylko osób prowadzących pozarolniczą 
działalność, osób z nimi współpracujących, a także osób 
duchownych, są oni bowiem płatnikami składek na włas-
ne ubezpieczenia i płacą je z własnych środków (art. 16 
ust. 4, ust. 5a, ust. 10 ustawy systemowej). Wskazany 
obowiązek nie dotyczy zleceniobiorców – w ich przypad-
ku obowiązek opłacenia składek obciąża płatnika skła-
dek, którym jest zleceniodawca. Finansowanie składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotyczy jednak 
obu stron umowy zlecenia (art. 16 ust. 1 i 1b ustawy 
systemowej).

Warto zauważyć, że wymóg wykazania co najmniej 
półrocznego stażu ubezpieczeniowego dotyczy tak-
że pracownika, któremu przysługuje prawo do urlopu 
wychowawczego, jeżeli posiada 6-ciomiesięczny okres 
zatrudnienia (art. 186 par. 1 k.p.).

Uprawnienie do pokrycia przez budżet państwa skła-
dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie 
opieki nad dzieckiem przysługuje tylko jednemu z ro-
dziców. Innymi słowy, równocześnie z tego uprawnienia 
nie mogą korzystać oboje rodzice. Z art. 6a ust. 3 i 4 
ustawy systemowej wynika, że nie każda osoba, która 
jest osobą sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem 
i spełnia przesłanki określone w art. 6a ust. 1 ustawy 
systemowej, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym z tego tytułu. Według art. 6 
ust. 1 pkt 19 ustawy systemowej uprawnienie takie nie 
przysługuje, jeżeli:

 t drugi rodzic jest już objęty obowiązkowo ubezpiecze-
niami emerytalnym i rentowymi z tego tytułu (art. 6a 
ust. 3 ustawy systemowej),

 t drugi rodzic podlega obowiązkowo ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym z tytułu przebywania na 
urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macie-
rzyńskiego, albo zasiłku w wysokości zasiłku macie-
rzyńskiego (art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy systemowej),

 t drugi rodzic podlega obowiązkowo ubezpiecze-
niu emerytalnemu z tytułu sprawowania osobistej 
opieki nad dzieckiem na podstawie art. 6b ustawy 
systemowej.
Przywilej korzystania z możliwości fi nansowania 

składek przez budżet państwa w okresie sprawowania 
opieki dotyczy obojga rodziców, nie mogą jednakże 
z niego korzystać równocześnie7.

Z art. 6a ust. 4 ustawy systemowej wynika, że jeżeli 
jedno z rodziców przebywa na urlopie wychowawczym, 
a drugi rodzic spełnia warunki określone w art. 6a ust. 1 
ustawy systemowej (np. zawiesił działalność gospodar-
czą na czas sprawowania opieki na dzieckiem), prawo 

6 Z art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy systemowej wynika, że obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego i rentowego podlegają osoby, które 
przebywają na urlopach wychowawczych lub pobierają zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

7 B. Gudowska, Komentarz do art. 6b ustawy systemowej [w:] Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, pod 
red. B. Gudowskiej, J. Strusińskiej-Żukowskiej, 2014, wyd. online [dostęp: 9.03.2015].
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do fi nansowania składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe ze środków budżetu państwa przysługuje 
tylko osobie przebywającej na urlopie wychowawczym. 
Z jednej strony wskazana regulacja stanowi powtórzenie 
unormowania z art. 6a ust. 3 ustawy systemowej, któ-
ry także przewiduje wyłączenie fi nansowania składek, 
jeżeli drugi rodzic jest objęty ubezpieczeniami z tytułu 
przebywania na urlopie wychowawczym; z drugiej stro-
ny, wydaje się, że ustawodawcy chodziło o ustalenie 
pierwszeństwa tytułu do ubezpieczenia, którym jest 
korzystanie przez jednego z rodziców z urlopu wycho-
wawczego. Reguła ta jednak nie obowiązuje, jeżeli ro-
dzic, któremu przysługuje uprawnienie z art. 6a ust. 1 
ustawy systemowej zgłosił swój tytuł do ubezpieczenia 
jako pierwszy; wtedy prawo do sfi nansowania składek 
przysługuje tylko temu rodzicowi. We wskazanych sy-
tuacjach można mówić o swoistym zbiegu tytułów do 
obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych 
w związku z chęcią sprawowania opieki nad dzieckiem 
przez oboje z rodziców. Ustawodawca zdecydował jed-
nak, że w takim przypadku prawo do sfi nansowania 
ubezpieczenia społecznego z budżetu państwa przy-
sługuje tylko jednemu rodzicowi. Do wyjątkowej sy-
tuacji dochodzi, gdy oboje rodzice korzystają z urlopu 
wychowawczego jednocześnie przez okres 4 miesięcy 
(art. 186 par. 6 k.p.). Jeżeli urlop wychowawczy stano-
wi obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń emerytalnego 
i rentowych to należy uznać, że w przypadku obojga 
rodziców składki w tym okresie zostaną sfi nansowane 
z budżetu państwa.

Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem 
podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rento-
wym, jeżeli opiekę tę sprawują na obszarze Rzeczy-
pospolitej Polskiej (art. 6a ust. 1 ustawy systemo-
wej). Warunek ten jest spełniony także w przypadku 
osób sprawujących co do zasady opiekę w Polsce, 
których wyjazd poza terytorium kraju ma charakter 
krótkotrwały.

W okresie sprawowania opieki nad dzieckiem ubez-
pieczeni nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu 
i wypadkowemu (wniosek a contrario z art. 6a ust. 1 
ustawy systemowej).

O zawieszeniu działalności gospodarczej w związku 
z opieką nad dzieckiem stanowi art. 14a ust. 1d ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej. Wynika z niego, 
że przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może 
zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na 
okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad 
dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 
5 roku życia (w przypadku dziecka niepełnosprawnego 
istnieje możliwość wydłużenia opieki o kolejne 3 lata do 
ukończenia przez nie 18 roku życia). Z tego uprawnienia 
przedsiębiorca może korzystać jednorazowo w całości 

lub nie więcej niż w czterech częściach (art. 14a ust. 1e 
wymienionej ustawy).

Wypada zauważyć, że wskazane przepisy modyfi ku-
ją na korzyść długość okresu zawieszenia działalności 
gospodarczej w porównaniu do zawieszenia tej działal-
ności na ogólnych zasadach, z których wynika, że jest 
to dopuszczalne maksymalnie na okres do 24 miesięcy 
(art. 14a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospo-
darczej). W literaturze wyrażono stanowisko, że prawa 
do zawieszenia wykonywania działalności gospodar-
czej pozbawieni są przedsiębiorcy, którzy zatrudniają 
pracowników w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy. Jeśli 
natomiast przedsiębiorca zatrudnia na innej podstawie 
(np. umowy o dzieło, umowy zlecenia), to przysługuje 
mu prawo do zawieszenia wykonywania działalności 
gospodarczej8.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności 
gospodarczej istnieje zwolnienie z obowiązku ubez-
pieczeń emerytalnego, rentowego, chorobowego i wy-
padkowego (art. 13 pkt 4 ustawy systemowej). W tym 
czasie ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest dobro-
wolne, zaś ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe jest 
wyłączone (art. 36a ust. 1 ustawy systemowej). Brak 
obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia spo-
łeczne obowiązuje przez cały okres zawieszenia wyko-
nywania działalności gospodarczej. Tak więc możliwość 
fi nansowania składek w okresie zawieszenia działalności 
gospodarczej w związku z opieką nad dzieckiem należy 
do istotnych przywilejów tych ubezpieczonych.

Analiza treści art. 6a ustawy systemowej wskazuje 
na to, że w momencie sprawowania opieki nad dziec-
kiem i korzystania z fi nansowania składek przez budżet 
państwa osoby te mogą pozostawać w dotychczasowej 
działalności (pod warunkiem zawieszenia jej wykonywa-
nia) lub ją defi nitywnie zakończyć przed rozpoczęciem 
opieki nad dzieckiem. Ta druga sytuacja może doty-
czyć w szczególności zleceniobiorców, bowiem przepisy 
nie przewidują instytucji swoistego „zawieszenia” lub 
„przerwania” pracy wykonywanej na podstawie umo-
wy zlecenia. Tak więc w momencie składania wniosku 
o fi nansowanie ubezpieczeń oraz w trakcie opieki nad 
dzieckiem nie jest konieczne utrzymywanie statusu 
przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy. W okresie sprawo-
wania opieki nad dzieckiem osoby te nie mogą jednak 
podejmować działalności zawodowej, nawet w zmniej-
szonym wymiarze. Jej podjęcie powoduje bowiem, że 
pojawia się drugi tytuł do ubezpieczenia społecznego, 
a wówczas fi nansowanie składek z budżetu państwa 
jest niedopuszczalne.

Analogiczne rozwiązania w zakresie fi nansowa-
nia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z budżetu państwa w okresie sprawowania opieki 
nad dzieckiem zostały przyjęte w stosunku do rolni-

8 M. Sieradzka, Komentarz do art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, stan prawny na dzień 1 marca 2013 r., wyd. 
online [dostęp: 9.03.2015].
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ków9.  „Z uwagi na specyfi kę pracy w rolnictwie (pro-
wadzenie cyklu produkcji roślinnej i zwierzęcej) od-
stąpiono w tym przypadku od wymogu zaniechania 
wykonywania pracy, ponieważ nie jest możliwe dokona-
nie przerwy w prowadzeniu działalności rolniczej 
w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. 
Wiązałoby się to bowiem z całkowitym zaprzestaniem 
prowadzenia działalności rolniczej (przekazaniem 
rodzinnego gospodarstwa rolnego i utratą statusu rol-
nika), pozbawieniem warsztatu pracy i źródła utrzyma-
nia dla całej rodziny rolniczej (małżonka i domowników). 
W okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem 
działalność rolnicza może być prowadzona w zakresie 
ograniczonym, np. jedynie w zakresie zarządzania go-
spodarstwem. Natomiast w przypadku małżonka rolnika 
wymaganie zastosowania przerwy w pracy z uwagi na 
sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem byłoby 
sprzeczne z generalną zasadą ubezpieczenia społeczne-
go rolników, która traktuje małżonka rolnika w kwestii 
obowiązku ubezpieczenia tak jak rolnika, nawet jeżeli 
małżonek nie pracuje w gospodarstwie rolnym, a jedy-
nie pracuje w gospodarstwie domowym bezpośrednio 
związanym z tym gospodarstwem rolnym (art. 5 ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników)”10.

Obowiązek ubezpieczenia emerytalnego
na podstawie art. 6b ustawy systemowej

Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które 
nie spełniają warunków do objęcia obowiązkowo ubezpie-
czeniami emerytalnym i rentowymi na podstawie art. 6a 
ustawy systemowej, pod pewnymi warunkami mogą być 
objęte obowiązkowo ubezpieczeniem emerytalnym.

Z art. 6b ustawy systemowej wynika, że osoby spra-
wujące opiekę nad dzieckiem podlegają obowiązkowo 
ubezpieczeniu emerytalnemu, jeżeli:
1) drugi rodzic nie jest objęty obowiązkowo ubezpie-

czeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu sprawo-
wania osobistej opieki nad dzieckiem na podstawie 
art. 6a ustawy systemowej,

2) drugi rodzic nie podlega obowiązkowo ubezpiecze-
niom emerytalnemu i rentowym z tytułu przebywa-
nia na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku 
macierzyńskiego, albo zasiłku w wysokości zasiłku 
macierzyńskiego,

3) nie mają one ustalonego prawa do emerytury lub 
renty lub innego tytułu rodzącego obowiązek ubez-
pieczeń społecznych.
Możliwość sfi nansowania składki na ubezpieczenie 

emerytalne z budżetu państwa w okresie opieki nad 

dzieckiem dotyczy osoby dotychczas nieubezpieczo-
nej albo ze stażem ubezpieczeniowym krótszym niż 
6 miesięcy. W obu sytuacjach z fi nansowania składek 
wyłączone jest ubezpieczenie rentowe.

Podobnie jak w przypadku osób ubezpieczonych na 
podstawie art. 6a ustawy systemowej, także osoby pod-
legające obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu 
w oparciu o art. 6b ustawy systemowej mogą być objęte 
tym ubezpieczeniem przez okres do 3 lat, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia, 
a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia 
potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki 
tej osoby, przez okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Okresy, 
o których mowa wyżej, można wykorzystać w całości 
lub nie więcej niż w czterech częściach (art. 6b ust. 3 
w związku z art. 4 pkt 17 ustawy systemowej).

Objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na 
podstawie art. 6a i art. 6b ustawy systemowej następuje od 
dnia określonego w oświadczeniu o zamiarze podlegania 
tym ubezpieczeniom jako dzień rozpoczęcia sprawowania 
osobistej opieki nad dzieckiem (nie wcześniej jednak niż 
od dnia, w którym oświadczenie zostało złożone w ZUS) 
do dnia wskazanego w tym oświadczeniu jako dzień za-
kończenia sprawowania osobistej opieki.

Oświadczenie o zamiarze podlegania tym ubezpie-
czeniom powinno zawierać:
1) imię i nazwisko osoby sprawującej osobistą opiekę 

nad dzieckiem oraz jej numer PESEL, a w razie gdy 
nie nadano jej numeru PESEL – serię i numer dowodu 
osobistego lub paszportu,

2) miejsce zamieszkania,
3) dzień rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki nad 

dzieckiem,
4) dzień zakończenia sprawowania osobistej opieki nad 

dzieckiem,
5) imię i nazwisko dziecka oraz datę jego urodzenia,
6) informację o ostatnim okresie ubezpieczenia,
7) informację o korzystaniu lub niekorzystaniu przez 

drugiego rodzica z uprawnień określonych w art. 6 
ust. 1 pkt 19 lub art. 6a ust. 1 lub art. 6b ust. 1 ustawy 
systemowej związanych z fi nansowaniem składek na 
ubezpieczenie z budżetu państwa11.
Osoba opiekująca się dzieckiem (o której mowa 

w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1 ustawy systemowej) jest 
obowiązana zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach w sto-
sunku do danych wskazanych w wymienionym oświad-
czeniu w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian12.

 9 Zob. przepisy art. 16a–art. 16 f ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1403). Takie uprawnienie przysługuje rolnikowi lub domownikowi pod warunkiem, że nie podlega on innemu ubezpieczeniu spo-
łecznemu.

10 Patrz przypis 3.
11 Art. 36 ust. 15 ustawy systemowej.
12 Art. 36 ust. 16 ustawy systemowej.
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Podstawa wymiaru składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6a 
ust. 1 pkt 1–4 ustawy systemowej (wymienionych na 
stronie 28 w punktach 1–4), stanowi kwota 60 proc. 
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia mie-
sięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia 
rocznej podstawy wymiaru składek.

Kwotę ograniczenia rocznej podstawy wymiaru 
składki oraz przyjętą do jej ustalenia kwotę prognozo-
wanego przeciętnego wynagrodzenia ogłasza – w dro-
dze obwieszczenia – minister właściwy do spraw za-
bezpieczenia społecznego do końca poprzedniego roku 
kalendarzowego.

Składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 stycz-
nia do 31 grudnia danego roku (art. 18 ust. 5b w związ-
ku z art. 19 ust. 10 ustawy systemowej). Taka pod-
stawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe dotyczy również osób przebywających na 
urlopach wychowawczych (art. 18 ust. 5b ustawy sys-
temowej).

W przypadku zleceniobiorców podstawa wymia-
ru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie 
może być wyższa niż przeciętna miesięczna kwota sta-
nowiąca podstawę wymiaru składek w okresie 6 miesię-
cy kalendarzowych poprzedzających okres sprawowa-
nia osobistej opieki nad dzieckiem (nie może więc być 
wyższa niż osiągany przychód lub odpowiednio kwota 
zadeklarowana) i nie może być niższa niż 75 proc. kwoty 
minimalnego wynagrodzenia (art. 18 ust. 15 ustawy 
systemowej).

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe duchownych, podlegających z ty-
tułu bycia duchownym ubezpieczeniom społecznym 
przez okres co najmniej 6 miesięcy, stanowi kwota 
minimalnego wynagrodzenia (art. 18 ust. 5d ustawy 
systemowej).

W przypadku osób nieubezpieczonych oraz osób 
ze stażem ubezpieczeniowym krótszym niż półroczny, 
o których mowa w art. 6b ustawy systemowej, podstawę 
wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne stanowi 
kwota 75 proc. minimalnego wynagrodzenia (art. 18b 
ustawy systemowej).

Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu zmian 
w ustawie systemowej13, zróżnicowanie w ustalaniu pod-
stawy wymiaru składek wynika z tego, że ustawodawca 
– mimo iż prowadzi politykę prorodzinną obejmującą 
maksymalnie szeroki krąg podmiotów podlegających 
ubezpieczeniu – za szczególnie uzasadnione uznał pre-
miowanie osób, które były aktywne zawodowo i odpro-
wadzały składki na swoje przyszłe świadczenia.

13 Patrz przypis 3.
14 Tekst jednolity:Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027; dalej jako ustawa z 27 sierpnia 2004 roku.
15 Tekst jednolity:Dz.U. z 2015 r. poz. 114.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Osoby, o których mowa w art. 6a ustawy syste-
mowej podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdro-
wotnego, jeśli nie podlegają obowiązkowo temu 
ubezpieczeniu z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 32a 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach 
opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków pub-
licznych)14.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego tych osób 
powstaje z dniem objęcia ubezpieczeniami emerytalnym 
i rentowymi w związku ze sprawowaniem osobistej 
opieki nad dzieckiem, a wygasa z dniem zakończenia 
sprawowania tej opieki.

Zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz fi nan-
sowanie składki należy do właściwej jednostki organi-
zacyjnej ZUS (art. 75 ust. 15a i art. 85 pkt 15a ustawy 
z 27 sierpnia 2004 roku).

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdro-
wotne (zgodnie z art. 81 ust. 8 pkt 10 ustawy z 27 sierp-
nia 2004 roku) jest kwota odpowiadająca wysokości 
specjalnego zasiłku opiekuńczego, przysługującego 
w wysokości 520 zł, na podstawie art. 16a ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach ro-
dzinnych15.

Wnioski

Warunkiem objęcia ubezpieczeniem emerytalnym 
i rentowym (lub tylko emerytalnym) fi nansowanym  z bud-
żetu państwa w związku ze sprawowaniem opieki nad 
dzieckiem jest brak innego tytułu do ubezpieczenia. 
Ponadto ustawa systemowa przesądza, że w przypad-
ku gdy do korzystania z prawa do refundacji składek 
uprawnieni są oboje rodzice – prawo to przysługuje 
tylko jednemu z nich.

Mimo wskazanych ograniczeń, wprowadzone unor-
mowania należy ocenić pozytywnie. Osoby prowadzące 
działalność gospodarczą na własny rachunek lub zlece-
niobiorcy, będący ubezpieczonymi, w obecnym stanie 
prawnym nie mogą korzystać z urlopu wychowawczego, 
gdyż jest to uprawnienie przysługujące jedynie pra-
cownikom. Jeżeli, w związku z chęcią opieki nad dziec-
kiem, zaprzestaną oni prowadzenia dotychczasowej 
działalności (np. zostanie ona zawieszona), przysługuje 
im przywilej fi nansowania składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z budżetu państwa. Z pewnością 
jest to rozwiązanie zachęcające ubezpieczonych, któ-
rzy nie posiadają stałego zatrudnienia na tzw. etacie, 
do posiadania dzieci oraz do sprawowania nad nimi 
osobistej opieki. r
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Świadczenia dla opiekunów
w krajach Unii Europejskiej1

Choć problem starzenia się społeczeństw i rosnącego zapotrzebowania na usłu-
gi opiekuńcze jest sygnalizowany od ponad ćwierćwiecza, większość państw 
europejskich, w tym Polska, nie podjęły dotychczas istotnych zmian systemo-
wych. Zdaniem autorki niniejszego artykułu, jak najszybsze stworzenie w Pol-
sce spójnego publicznego systemu opieki długoterminowej – i nadanie w jego 
ramach wysokiej rangi opiekunom osób niepełnosprawnych – jest nieodzowne 
dla dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju.

Zarys problemu opieki długoterminowej

Coraz bardziej uświadamiany publicznie proces 
starzenia się społeczeństw powoduje pojawianie się – 
już nie tylko w praktyce życia codziennego, ale także 
w legislacjach poszczególnych krajów na świecie – sys-
temowo uregulowanych rozwiązań z zakresu opieki 
długoterminowej. Opieka długoterminowa (long-term 
care, LTC) określana jest najczęściej jako zespół usług 
dostarczanych codziennie, w sposób formalny lub nie-
formalny, w domu lub instytucji, osobom cierpiącym 
z powodu utraty mobilności i samodzielności w wy-
konywaniu codziennych czynności2. Rozwiązania te 
przypisywane są najczęściej do tak zwanej polityki 
senioralnej, choć zasadniczo wywodzą się z polityki 
integracji osób niepełnosprawnych i jako takie znane 
i stosowane są od dawna.

 Poza starzeniem się społeczeństw istotnym czyn-
nikiem powodującym coraz większe zapotrzebowa-
nie na opiekę jest rosnący udział lat, które przeżyte 
będą w chorobie. Tendencje te odzwierciedla wskaźnik 
Healthy Life Years (HLY), czyli wskaźnik oczekiwanych 
lat życia w zdrowiu, a dokładniej jego zmiany w cza-
sie. Porównanie zmiany oczekiwanej długości życia 

1 Artykuł prezentuje badania realizowane w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki nr 2011/03/B/HS4/05495, „ Od rodziny do rynku? 
Dylematy fi nansowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi jako element koncepcji kosztów niepełnosprawności”.

2 N. Barr, Long-term Care: A Suitable Case for Social Insurance [in:] J. Costa-Fond (ed.), Reforming Long-Term Care in Europe, 
Wiley-Blackwell, 2011.

3 J. Costa-Fond, Ch. Courbage (eds.), Financing Long-Term Care in Europe, Palgrave Macmillan, 2012.

i zmiany wskaźnika HLY za lata 2000 i 2010 wskazuje, 
że we wszystkich krajach europejskich oczekiwana 
długość życia rośnie, ale w wielu krajach europejskich 
wskaźnik HLY obniża się (patrz tabela 1); zatem coraz 
większy fragment coraz dłuższego życia przeżyty bę-
dzie w chorobie lub w niepełnej sprawności. Szcze-
gólnie tendencje te widać w statystykach Niemiec 
i Austrii, ale również Belgii, Cypru, Włoch czy Polski. 
Krajami, w których tendencja ta nie występuje, i w któ-
rych przyrostowi długości życia towarzyszy przyrost 
liczby lat przeżytych w zdrowiu, jest Szwecja, Wielka 
Brytania, Malta i Finlandia. Badania wskazują, że kra-
je te od dawna przygotowują się – poprzez zmiany 
w systemie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej 
– do zmian demografi cznych, tworząc swoim obywate-
lom takie warunki do życia, aby w mniejszym stopniu 
odczuwali oni ograniczenia wynikające ze zmian 
wiekowych3.

Zaspokajaniu wymienionych potrzeb służy właś-
nie opieka długoterminowa. Na jej zakres składają się 
zarówno usługi medyczne (długoterminowa opieka 
pielęgniarska, usługi medyczne, opieka paliatywna), 
jak i społeczne (pomoc domowa, opieka instytucjo-
nalna, wsparcie w wykonywaniu czynności życia co-
dziennego, transport itd.). I choć problem starzenia się 
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4 F. Colombo, Typology of Public Coverage for Long-Term in OECD Countries [in:] J. Costa-Font, Ch. Courbage (eds.), Financing Long-
-Term Care in Europe, Palgrave Macmillan, 2012.

5 R. Rodrigues, K. Leichsenring, J. Winkelmann, The „Make or Buy” Decisions in Long-Term Care: lessons for Policy. Final Project Report, 
European Centre for Social Welfare Policy and Research, Vienna 2014.

6 B. Lipszyc, E. Sail, A. Xavier, Long–term care: need, use and expenditure in the EU-27 [in:] Economic Papers 469, European Commis-
sion, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Brussels 2012.

7 OECD, Public spending on health and long-term care: a new set of projections, „Economic Policy Papers”, no. 6, June 2013.
8 L .Johansson, M. Thorslund, Integrated care of older people with complex health problems and severe needs – some experiences from 

Sweden, ILPN Conference, London 2014.

Tabela 1
Dynamika zmian oczekiwanej długości życia
oraz wskaźnika HLY między rokiem 2000 i 2010,
w wybranych krajach UE, według płci (w proc.)

Kraj
Zmiana oczekiwanej 

długości życia
Zmiana 

wskaźnika  HLY

kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni

Austria 2,73 3,49 -10,74 -7,89

Belgia 2,24 3,92 -9,41 -2,59

Cypr** 4,53 4,81 -7,76 -4,82

Czechy* 2,96 3,80 1,90 -0,96

Dania 2,67 3,38 -0,81 -0,95

Finlandia 2,86 3,54 2,46 3,91

Francja 2,67 3,88 0,32 2,83

Grecja 2,62 3,60 -0,73 0,00

Hiszpania 2,92 4,26 -7,79 -3,16

Holandia 2,88 4,27 0,00 -0,16

Irlandia 4,96 6,12 0,15 4,11

Malta* 3,88 4,10 8,98 9,52

Niemcy 2,11 3,76 -9,13 -8,39

Polska* 3,22 3,32 -9,58 -6,40

Portugalia 3,02 4,40 -9,00 -1,50

Szwecja 1,85 2,74 14,86 13,63

Węgry** 2,90 4,32 1,38 5,23

Wielka 
Brytania 2,89 4,00 7,19 6,04

Włochy 2,56 3,81 -7,27 -3,01

* wartość wyjściowa dla oczekiwanych lat życia w zdrowiu 
z roku 2002

** wartość wyjściowa dla oczekiwanych lat życia w zdrowiu 
z roku 2003

Źródło: N. Marska-Dzioba, Racjonalność wydatków publicz-
nych przeznaczonych na integrację osób niepełnospraw-
nych, Volumina, Szczecin 2013, s. 108.

opiekuńcze w 1994 roku, Luksemburg – inicjując 
w 2005 roku powszechne ubezpieczenie „od zależ-
ności” i belgijska prowincja Flandria – wdrażając 
w 2010 roku ubezpieczenie opiekuńcze przeznaczone 
na fi nansowanie pozamedycznych kosztów opieki. Po-
zostałe kraje europejskie wykorzystują w omawianym 
zakresie formy mieszane, bazujące na rozwiązaniach 
ubezpieczeń społecznych, systemów opieki zdrowot-
nej i pomocy społecznej4. Dominuje fi nansowanie 
opieki długoterminowej poprzez podatki (zarówno 
gromadzone centralnie, jak i przez podatki lokalne), 
które czasami są uzupełniane środkami z publicznych 
funduszy ubezpieczeniowych. Wydatkowanie środków 
najczęściej dokonywane jest lokalnie, przez samorządy 
lokalne i miejskie ośrodki pomocy społecznej (munici-
palities). W ośmiu europejskich krajach (Czechy, Da-
nia, Estonia, Finlandia, Grecja, Luksemburg, Holandia, 
Hiszpania) prawodawstwo przewiduje obowiązkowe 
dopłaty dla osób niesamodzielnych.

Ze względu na złożoność usług opieki długo-
terminowej i wielorakość źródeł f inansowania 
brak jest jednolitych danych dotyczących wydat-
ków, także publicznych, przeznaczanych na ten 
cel5. Dane opublikowane przez Unię Europejską dla 
2010 roku6 znacznie różniły się od danych OECD7. 
Zbliżone są jednak prognozy co do wzrostu wydat-
ków w najbliższym półwieczu. Jak wynika z tabeli 2, 
wydatki na opiekę długoterminową w niektórych kra-
jach wzrosną nawet 8-krotnie, co będzie następstwem 
i procesów demografi cznych, i nieprzygotowania 
systemów społecznych do konieczności zapewnienia 
takiej opieki.

Bez względu na konstrukcję systemu opieki długo-
terminowej, czy też przyczyny niesamodzielności, opie-
kunowie odgrywają bardzo ważną rolę w życiu swoich 
podopiecznych. Tak jak trwają badania na temat źródeł 
fi nansowania opieki, tak nie ustaje dyskusja na temat 
modelu opieki – od instytucjonalnej (promowanej w la-
tach 80. i 90. ubiegłego wieku) do domowej (wspiera-
nej obecnie dzięki zdobyczom techniki i presji ograni-
czania kosztów systemów publicznych). I choć opieka 
domowa nie zawsze przynosi ograniczenie kosztów 
w skali makro, bardzo często skutkuje wzrostem jakości 
życia podopiecznego i jego zadowoleniem8. W sytuacji, 
gdy osoba niesamodzielna potrzebuje opieki ciągłej 
(w ciągu dnia) lub stałej (24 godziny na dobę) nie wy-
starcza już pomoc dostarczana przez opiekunów niefor-
malnych – bliskich, przyjaciół, sąsiadów, woluntariuszy. 
Bardzo często konieczne jest nadanie tejże opiece cech 

społeczeństw i rosnącego zapotrzebowania na usługi 
opiekuńcze jest sygnalizowany i omawiany od trzech 
dekad, tylko nieliczne kraje europejskie rozpoczęły 
istotne zmiany systemowe. Uczyniły to dotychczas: 
Niemcy – wprowadzając powszechne ubezpieczenie 
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formalnych (poprzez umowę, przyznanie statusu, re-
jestrację w bazie danych). Nie tylko po to, aby opłacić 
opiekuna czy rekompensować mu utracony czas, ale 
również po to, aby umożliwić mu sprawowanie faktycz-
nej opieki i realizowanie czynności życia codziennego 
w imieniu osoby podopiecznej.

Opiekun – podopieczny – administracja –
relacje formalno-prawne

Analiza rozwiązań stosowanych w krajach europej-
skich wskazuje, że jest kilka ścieżek formalizowania 
opieki opiekuna nieinstytucjonalnego.

Przede wszystkim różnica istnieje w podejściu do 
przyczyny przekazywania środków opiekunowi. Cho-
dzi o wskazanie czy wypłacane środki są wynagrodze-
niem za pracę wykonywaną przez opiekuna (w czym 
zastępuje on państwo), czy też mają one charakter 
kompensacji utraconego zarobku w związku z wykony-
waniem obowiązku społecznego, jakim jest obowiązek 
sprawowania opieki nad osobą bliską. Ten wybór wyni-
ka z tradycji i modelu rodziny charakterystycznych dla 
danego kraju, ale również jest przejawem traktowania, 
czy doceniania, pracy opiekuna poprzez komodyfi kację 
(utowarowienie), a co za tym idzie – wycenę opieki. 
Inna odrębność dotyczy podmiotu odpowiedzialnego 
za określenie warunków umowy zawieranej z opieku-
nem. We wszystkich krajach Unii Europejskiej przy 
ustanawianiu opiekuna uwzględnia się preferencje 
czy wskazania podopiecznego, ale tylko w niektórych 
z nich opiekun określa zasady na jakich świadczona 
będzie opieka fi nansowana ze środków publicznych. 
W większości krajów stroną umowy jest podmiot ad-
ministracyjny (na poziomie krajowym lub lokalnym), 

który kwalifi kuje, rejestruje i często nadzoruje oraz 
wspomaga pracę opiekuna.

W 4 krajach europejskich nie funkcjonują w sys-
temie publicznym żadne świadczenia dla opiekuna.

Poniżej przedstawiono charakterystykę rozwią-
zań z zakresu opieki długoterminowej dla każdego 
z 28 krajów Unii Europejskiej – w oparciu m.in. o unijny 
system informacji o ochronie socjalnej (Mutual Infor-
mation System on Social Protection, MISSOC) – według 
stanu na marzec 2015 roku. Wskazano w niej na sposób 
fi nansowania opieki długoterminowej, jej organizację 
oraz omówiono warunki przyznawania świadczeń dla 
opiekunów.

Kraje, w których umowę z opiekunem
podpisuje podopieczny

Do grupy 7 krajów UE, w których umowę o pra-
cę z opiekunem podpisuje podopieczny należą: 
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Hiszpania, Holandia 
i Luksemburg.

Austria. Podstawowym źródłem fi nansowania opie-
ki jest świadczenie opiekuńcze przyznawane osobie 
wymagającej minimum 60 godzin wsparcia w miesiącu 
przez co najmniej 6 miesięcy (bez względu na wiek), 
wypłacane z systemu fi nansowanego z podatków i or-
ganizowanego centralnie. Osoba, której przyznano wy-
mienione świadczenie może sobie sama wybrać i opła-
cać opiekuna. Opiekunem może być członek rodziny, 
sąsiad, woluntariusz oraz formalny podmiot publiczny 
lub prywatny. Istnieje szereg świadczeń rzeczowych 
(organizowanych na poziomie landu) wspierających 
opiekuna w opiece domowej (w tym wsparcie psycho-
logiczne). W sytuacji choroby lub konieczności wyjazdu 

Tabela 2
Przewidywany wzrost wydatków publicznych na opiekę długoterminową do 2060 roku w wybranych krajach UE (w proc.)

Wzrost w przedziale 0–100 proc. Wzrost w przedziale 100–200 proc. Wzrost ponad 200 proc.

kraj stopa wzrostu kraj stopa wzrostu kraj stopa wzrostu 

Dania 27 Włochy 114 Polska 250

Holandia 35

Belgia 41 Słowenia 129 Czechy 300

Wielka Brytania 56

Francja 55 Irlandia 175 Węgry 333

Finlandia 63

Austria 64 Grecja 180 Estonia 450

Szwecja 71

Luksemburg 78 Hiszpania 200 Portugalia 800

Niemcy 78

Okres bazowy: średnia wydatków w latach 2006–2010.

Źródło: Wyliczenia własne na podstawie Public spending on health and long-term care: a new set of projections, OECD 2013.
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opiekun może otrzymać świadczenie „na wytchnie-
nie”, którego głównym celem jest uzupełnienie kosztów 
zorganizowania opieki zastępczej. Fakt sprawowania 
opieki jest podstawą do objęcia ubezpieczeniem 
emerytalnym.

Belgia. Na poziomie federalnym brak jest specy-
fi cznych rozwiązań fi nansowania opieki długotermi-
nowej – wykorzystuje się uregulowania ubezpieczenia 
zdrowotnego i rentowego. We Flandrii, w 2010 roku, 
wprowadzono ubezpieczenie opiekuńcze przeznaczo-
ne na fi nansowanie pozamedycznych kosztów opieki. 
Warunkiem wypłaty niektórych świadczeń (np. in-
tegracyjnego) z systemu publicznego jest tworzenie 
gospodarstwa domowego z osobą niespokrewnioną 
i niebędącą małżonkiem. Osoba, której przyznano 
świadczenie może wybrać i zatrudnić opiekuna. Opła-
cać można pomoc uzyskiwaną w ramach systemu 
pomocy domowej (publicznej i prywatnej) i pomoc 
instytucjonalną, w tym także poza Belgią w innym kraju 
UE. Nie można opłacać krewnych i przyjaciół (tu po-
moc musi być wolontariatem), za wyjątkiem opieki nad 
dziećmi.

Cypr. Świadczenia z zakresu opieki przysługują oso-
bom kwalifi kującym się do pomocy społecznej i okreś-
lane są na podstawie indywidualnych potrzeb. Podsta-
wowym źródłem fi nansowania jest budżet państwa, 
dostarczycielami opieki są lokalne ośrodki pomocy spo-
łecznej oraz organizacje pozarządowe, podmioty dzia-
łające w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, 
a także fi rmy prywatne. Podopieczny ma prawo wyboru 
formy opieki i opiekuna. Opiekunem może być osoba 
spokrewniona, przyjaciel czy organizacja pozarządo-
wa, z którą podpisywana jest umowa o opiekę (w for-
mie umowy o pracę z ubezpieczeniem społecznym); 
jej stronami są zarówno opiekun i podopieczny, jak 
departament pomocy społecznej. W przypadku członka 
rodziny wymagana jest rezygnacja z innego zatrudnie-
nia. Jeżeli podopieczny wymaga opieki całodobowej, 
system publiczny opłaca także koszty wynagrodzenia 
i ubezpieczenia społecznego pomocy domowej, przy 
czym umowa spisywana jest wyłącznie między pod-
opiecznym a pomocą domową.

Francja. System w większości organizowany i fi nan-
sowany centralnie, w głównej mierze oparty o ubez-
pieczenie rentowe. Sprawnie funkcjonuje system 
ubezpieczeń dodatkowych. Osobie o ograniczonej 
samodzielności może zostać przyznane szereg zasił-
ków, w zależności od wieku lub/i przyczyny niepełnej 
sprawności. Wyboru opiekuna dokonuje podopieczny. 
Jeżeli opieka fi nansowana jest z tzw. dodatku na opiekę 
osoby trzeciej, opiekunem może być osoba najbliższa 
(współmałżonek, partner, współlokator). Jeżeli źródłem 
fi nansowania jest tzw. dodatek za stratę samodzielności, 
osoby najbliższe są wykluczone z kręgu opłacanych 
opiekunów. Opiekun może być zatrudniony na zasadach 
powszechnych bezpośrednio przez podopiecznego lub 
pośrednio przez pełnomocnika (w tym gminę). Osoba 

zależna może alternatywnie korzystać z usług (w tym 
opiekuńczych) dostarczanych przez samorząd lokalny, 
licencjonowane stowarzyszenia lub przedsiębiorstwa, 
dokonując opłaty za pomocą tzw. powszechnych czeków 
usługowych.

Hiszpania. Od 2006 roku istnieje wyodrębniona legi-
slacja z zakresu wsparcia osób zależnych. Świadczenia 
są organizowane w ramach pomocy społecznej, a fi -
nansowane z budżetu państwa i z budżetów regionów 
autonomicznych. Świadczenie opiekuńcze wypłacane 
jest osobie niepełnosprawnej, która samodzielnie za-
trudnia wybranego przez siebie opiekuna. Opiekuno-
wie są rejestrowani i ubezpieczeni w ramach systemu 
ubezpieczeń społecznych.

Holandia. Świadczenia realizowane są w ramach 
ubezpieczenia zdrowotnego. Osoba uprawniona do 
opieki instytucjonalnej może złożyć wniosek o zamianę 
należnego świadczenia na świadczenie pieniężne i sama 
zatrudnić opiekuna nieformalnego (spokrewnionego lub 
przyjaciela) albo instytucjonalnego. Dodatkowo osoba 
sprawująca opiekę nieformalną w domu podopiecznego 
może otrzymywać świadczenie w wysokości 200 euro 
rocznie.

Luksemburg. W 2005 roku, w ramach systemu ubez-
pieczeń społecznych, powstał system ubezpieczenia 
„od zależności”, z którego pokrywane są koszty świad-
czeń rzeczowych związanych z opieką długoterminową. 
Wszystkie fi rmy świadczące usługi opiekuńcze muszą 
uzyskać zgodę i rejestrację w systemie krajowym. Opie-
kunowie nieformalni (spokrewnieni i obcy) mogą zostać 
zatrudnieni przez podopiecznego w ramach umowy 
o pracę. W ramach systemu powszechnego pokrywa-
ne są wówczas składki na ubezpieczenie emerytalne 
opiekuna i wynagrodzenie (do określonego pułapu). 
Pozostałe kwestie dotyczące warunków przyznawania 
i wysokości świadczeń pozostają wyłącznie w gestii 
samorządu lokalnego.

Odosobniony przypadek Czech

W przypadku Czech mamy do czynienia z sytuacją, 
w której zasiłek przyznany benefi cjentowi może zostać 
przez niego przekazany opiekunowi bez konieczności 
zawierania umowy, stanowiąc nieopodatkowany lecz 
ofi cjalny dochód opiekuna. Opiekunem może być czło-
nek rodziny, osoba bliska, osoba niespokrewniona lub 
asystent pomocy społecznej. Opiekę sprawować mogą 
również fi rmy prywatne, organizacje pozarządowe czy 
osoby fi zyczne. Każdy opiekun musi być zgłoszony do 
systemu pomocy społecznej. Opiekunowie nieinstytu-
cjonalni mogą zostać objęci ubezpieczeniem zdrowot-
nym. Dodatkowo okres sprawowania opieki nieprze-
kraczający 2 lat wliczany jest do okresu ubezpieczenia 
emerytalnego. Opieka długoterminowa organizowana 
jest w oparciu o system opieki zdrowotnej i pomocy spo-
łecznej, a fi nansowana przez budżet centralny i z opłat 
bezpośrednich.
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Kraje, w których umowę z opiekunem
podpisuje jednostka administracyjna

Umowy o pracę z opiekunem mogą być również za-
wierane przez jednostkę administracyjną. Taka sytuacja 
występuje w 6 następujących krajach UE: Bułgarii, Danii, 
Finlandii, Niemczech, Rumunii i Szwecji.

Bułgaria. Opieka długoterminowa wykorzystuje roz-
wiązania ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej. 
Głównym źródłem fi nansowania jest budżet państwa, 
zlecający zadania samorządom lokalnym oraz opłaty 
bezpośrednie. Opieka jest zapewniana przez agendy 
państwowe, samorządy oraz przedsiębiorstwa pry-
watne z obszaru UE. Opiekun może być zatrudniony 
jako asystent osobisty (dla dzieci), asystent społeczny 
lub asystent domowy. O przyznaniu statusu opiekuna 
decyduje państwo; nie ma dyskrecjonalności w formie 
organizowania opieki. Osoba (rodzic, małżonek lub 
każda inna osoba fi zyczna) sprawująca opiekę zostaje 
zatrudniona w ramach jednego z dwu krajowych progra-
mów i otrzymuje płacę miesięczną w wysokości płacy 
minimalnej.

Dania. System usług społecznych jest zdecentra-
lizowany. Samorząd lokalny określa standardy jakoś-
ciowe i organizuje warunki do działania publicznych 
i prywatnych dostarczycieli usług. Nie ma świadczeń 
pieniężnych; system dostarcza usługi, na które zapo-
trzebowanie zgłasza osoba niesamodzielna. Opiekunem 
może zostać każda (aktywna) osoba, która chce sprawo-
wać opiekę nad znacznie niepełnosprawną bliską osobą 
(niekoniecznie członkiem rodziny). Opiekun zatrudniany 
jest wówczas przez samorząd lokalny, właściwy dla miej-
sca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Finlandia. System organizowany i fi nansowany na 
poziomie regionalnym na bazie systemu opieki zdro-
wotnej i opieki społecznej. Opiekun (instytucjonalny 
lub nieformalny) podpisuje umowę z samorządem lo-
kalnym (gminą). Kontrakt obejmuje wynagrodzenie, 
usługi wspierające opiekuna i 3 dni wolne od sprawowa-
nia opieki w miesiącu, jeżeli jest ona sprawowana w spo-
sób ciągły.

Niemcy. Ubezpieczenie opiekuńcze, w ramach tzw. 
funduszu opieki długoterminowej, pokrywa koszty 
składki emerytalnej, wynagrodzenia i wakacji opiekuna 
– zarówno będącego członkiem rodziny, jak i niezwią-
zanego rodzinnie. Ponadto pracownicy większych fi rm 
mogą korzystać z bezpłatnego urlopu (maksymalnie 
6 miesięcy) koniecznego do sprawowania opieki nad 
członkiem rodziny. W razie wypadku i nagłej koniecz-
ności sprawowania i zorganizowania opieki pracownik 
ma prawo do 10 dni wolnych. W sytuacji szczególnej 
pracownik może wnioskować o zredukowanie cza-
su pracy do 15 godzin tygodniowo (na maksymalnie 
2 lata), w związku z koniecznością sprawowania opieki 
nad członkiem najbliższej rodziny. We wszystkich po-
wyższych przypadkach jest on objęty ubezpieczeniem 
zdrowotnym i społecznym.

Jeżeli opiekun decyduje się sprawować ciągłą opie-
kę, zostaje zatrudniony przez fundusz opieki długoter-
minowej na zasadzie umowy o pracę z indywidualnie 
określonym zakresem obowiązków, poziomem fi nanso-
wania itd. Formy świadczeń i wybór opiekuna pozostają 
w gestii podopiecznego.

Rumunia. System organizowany centralnie, fi nan-
sowany przez budżet państwa i jednostki samorządu 
terytorialnego, w oparciu o ubezpieczenia społeczne 
i zasiłki rodzinne. Opiekun (krewny, współmałżonek, 
przyjaciel) może zostać zatrudniony w formie szczegól-
nej umowy o pracę (z ubezpieczeniem społecznym) jako 
asystent lub wykwalifi kowany asystent. Jest to szczegól-
nie preferowane w przypadku niesamodzielnych osób 
starszych. Stroną zatrudniającą jest lokalny samorząd 
(w ramach pomocy społecznej) lub przedsiębiorstwo 
prywatne (w ramach opieki prywatnej). Dodatkowo 
opiekunowi przysługuje bezpłatny transport, lokalny 
i krajowy.

Szwecja. Realizacja zadań z zakresu opieki długo-
terminowej jest traktowana jako element pomocy spo-
łecznej w zakresie zapewnienia godziwych warunków 
życia. Regulacje dotyczące świadczeń dla opiekunów 
pozostają w gestii samorządów lokalnych, które pod-
pisują z nimi umowy. Świadczenia pieniężne to przede 
wszystkim odpłatność za liczbę godzin poświęconych 
na sprawowanie opieki. Świadczenia niepieniężne obej-
mują m.in. zastępstwo w opiece (nagłe i planowe), grupy 
wsparcia, pomoc informacyjną i ośrodki dla opiekunów. 
Opiekunem może zostać zarówno krewny, jak i osoba 
niespokrewniona.

Kraje, w których opiekunowi
przyznawany jest zasiłek lub świadczenie socjalne

W znacznej liczbie państw UE (aż 10) funkcjonuje 
model przyznawania opiekunowi przez jednostkę ad-
ministracyjną zasiłku lub świadczenia socjalnego. W le-
gislacji niektórych ze wskazanych krajów podkreśla się 
charakter kompensacyjny tych świadczeń oraz obowią-
zek sprawowania opieki przez rodzinę. Równocześnie 
różnicuje się świadczenia dla opiekunów dzieci i osób 
dorosłych. Do grupy takich krajów należą: Chorwacja, 
Estonia, Irlandia, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowe-
nia, Węgry i Wielka Brytania.

Chorwacja. Opieka długoterminowa organi-
zowana jest na poziomie centralnym i lokalnym. 
Finansowana jest zarówno z budżetu państwa, 
jak i przez jednostki samorządu terytorialnego 
oraz opłaty bezpośrednie. Opieka organizowana 
jest przez centra pomocy społecznej, domy opie-
ki, organizacje pozarządowe i krewnych (przede 
wszystkim rodziców). Świadczenie opiekuńcze 
przyznawane jest rodzicom opiekującym się niepeł-
nosprawnym dzieckiem (bez względu na jego wiek). 
Pozostali bliscy mogą otrzymać dodatek na opiekę 
(20 proc. świadczenia rodzicielskiego) uzależniony 



38 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. TEORIA I PRAKTYKA MARZEC-KWIECIEŃ 2015

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

od dochodu i stopnia niesamodzielności. O nadaniu 
statusu opiekuna i formach dostarczanych usług de-
cyduje państwo. Istnieje możliwość zorganizowania 
czasowej opieki zastępczej.

Estonia. Usługi opiekuńcze są organizowane i fi nan-
sowane przez samorządy lokalne (przy czym rodzina 
ma obowiązek współfi nansowania opieki). Świadczenie 
opiekuńcze wypłacane jest przez samorząd lokalny opie-
kunowi (spokrewnionemu i niespokrewnionemu), który 
wspomaga osobę zależną, w jej domu, w codziennej 
aktywności. W niektórych gminach świadczenie wy-
płacane jest osobie zależnej i ona wskazuje opiekuna. 
Wysokość i wymagania związane ze świadczeniem są 
regulowane przez samorząd lokalny i dlatego różnią się 
w zależności od miejsca zamieszkania. Wspólnym dla 
całego kraju wymogiem jest konieczność zgłoszenia 
faktu bycia opiekunem lokalnemu samorządowi.

Irlandia. Świadczenia dla opiekunów wypłacane są 
w ramach ubezpieczeń społecznych (regulacje i organi-
zacja na poziomie centralnym). W zależności od indywi-
dualnej sytuacji opiekuna i podopiecznego wypłacane 
mogą być: carer’s benefi t – ubezpieczonemu pracowni-
kowi, sprawującemu opiekę w okresie od 6 tygodni do 
2 lat (świadczenie może być uzupełnione dodatkiem 
na stałą opiekę); carer’s allowance – współzamieszkują-
cemu opiekunowi dziecka lub osoby w wieku powyżej 
16 lat, któremu przysługuje równocześnie dodatek na 
opiekę domową. Każdy opiekun zamieszkujący z pod-
opiecznym i sprawujący ciągłą opiekę ma prawo do 
tzw. świadczenia na wytchnienie. Opiekun nie musi być 
członkiem rodziny czy krewnym.

Łotwa. Wszystkie usługi i świadczenia są organizowane 
i fi nansowane w ramach pomocy społecznej, fi nansowanej 
zarówno z budżetu państwa (w przypadku opiekunów 
dzieci), jak i z budżetów jednostek samorządu terytorial-
nego. Opiekun dziecka niepełnosprawnego otrzymuje 
świadczenie wychowawcze i podlega ubezpieczeniu spo-
łecznemu. Jeżeli osoba niesamodzielna dorosła zamieszku-
je z rodziną, rodzina jest w pierwszej kolejności odpowie-
dzialna za zapewnienie opieki a samorząd ma obowiązek 
ją wspierać poprzez szkolenia, wsparcie psychologiczne 
i ewentualnie materialne. Formy, warunki przyznania i wy-
sokość świadczeń pozostają wyłącznie w gestii samorządu 
lokalnego (magistratów) i mogą znacznie się różnić.

Malta. Organizacja i dostarczanie opieki długotermi-
nowej koordynowane są na poziomie centralnym a reali-
zowane lokalnie. Rodzina ma obowiązek pomocy osobie 
niesamodzielnej. Emerytura opiekuńcza jest wypłacana 
opiekunowi (samotnemu, wdowie lub wdowcowi), któ-
ry sprawuje całodobową opiekę nad chorym i zależnym 
krewnym we wspólnym gospodarstwie domowym. 
Jeżeli opieka ma charakter ciągły a podopieczny jest cho-
ry, lecz nie jest osobą niesamodzielną, współzamieszku-
jącemu opiekunowi wypłacane jest świadczenie opiekuń-
cze. Opiekunowie mają możliwość korzystania z szeregu 
usług (np. pomoc i zastępstwo na wytchnienie, naprawy 
domowe, pomoc domowa, teleopieka medyczna).

Polska. Świadczenia z zakresu opieki fi nansowane 
są przez systemy ubezpieczenia zdrowotnego, społecz-
nego i pomocy społecznej. System zorganizowany cen-
tralnie, uzupełniany działaniami jednostek samorządu 
terytorialnego. Świadczenie pielęgnacyjne wypłacane 
jest rodzicowi, który nie podjął zatrudnienia lub z niego 
zrezygnował, aby opiekować się dzieckiem. Niższy co 
do wartości specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacany 
jest spokrewnionym opiekunom osób dorosłych, pod 
warunkiem niepodejmowania pracy zawodowej lub zre-
zygnowania z niej. Świadczeniom towarzyszy opłacanie 
składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i ren-
towe). Składki takie opłacane są również, gdy opiekun 
zdecyduje się na maksymalnie 2-letni urlop bezpłatny. 
Osobom pracującym przysługuje prawo do 60 dni płat-
nego zwolnienia z tytułu sprawowania osobistej opieki 
nad członkiem rodziny.

Słowacja. Istnieje częściowo wyodrębniona legislacja 
dla opieki długoterminowej, ale fi nansowanie odbywa 
się w ramach systemu ubezpieczeń społecznych i opie-
ki zdrowotnej. Świadczenia są wypłacane przez jed-
nostki samorządu na poziomie regionalnym i lokalnym 
bezpośrednio opiekunom. Osoby sprawujące opiekę 
ciągłą i niepracujące otrzymują tzw. świadczenie za 
opiekę osobistą, przy czym jeżeli podopiecznym jest 
dziecko przysługuje im wyższe świadczenie. Nieformal-
ni opiekunowie (krewni) sprawujący opiekę w miejscu 
zamieszkania podopiecznego otrzymują tzw. świad-
czenie asystenckie. Przyznanie świadczenia łączy się 
z objęciem ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. 
System publiczny uwzględnia również możliwość płat-
nego urlopu na sprawowanie opieki.

Słowenia. Organizacja świadczeń jest centralna, fi nan-
sowana w ramach ubezpieczeń społecznych; dostarczanie 
świadczeń realizowane jest przez samorządy lokalne. 
Opiekunowi dziecka, w przypadku konieczności przerwa-
nia pracy ze względu na sprawowanie opieki, przysługuje 
tzw. świadczenie kompensacyjne za utracony dochód. 
Dodatkowo rodzic dziecka lub opiekun spokrewniony 
osoby dorosłej może otrzymać świadczenie asystenckie, 
przy czym podstawą wypłaty świadczenia jest wniosek 
dorosłej osoby niepełnosprawnej, której przysługuje 
opieka instytucjonalna, o zamianę tejże na asystenta 
rodzinnego. Świadczenie asystenckie wypłacane jest 
opiekunowi przez samorząd lokalny. Inni opiekunowie 
nieformalni nie muszą być szkoleni ani rejestrowani.

Węgry. Opieka długoterminowa realizowana jest 
głównie w ramach pomocy społecznej i fi nansowana 
z budżetu państwa. Usługi opiekuńcze zapewniają or-
ganizacje państwowe, samorządowe, organizacje po-
zarządowe i kościelne. Świadczenie opiekuńcze jest 
wypłacane wyłącznie i bezpośrednio opiekunowi bę-
dącemu członkiem rodziny; podopieczny nie ma wpły-
wu na wybór opiekuna. Świadczenie ma kompensować 
utracony zarobek a nie pokrywać pełne koszty opieki. 
Osoby sprawujące opiekę nad członkami rodziny mogą 
korzystać z bezpłatnego 2-letniego urlopu.
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Wielka Brytania. Świadczenia bazują na rozwiąza-
niach systemu ubezpieczeń społecznych i systemu zdro-
wotnego, przy czym świadczenia różnią się znacznie 
pomiędzy krajami a nawet hrabstwami, ze względu na 
dużą samodzielność jednostek terytorialnych w kształ-
towaniu pomocy społecznej. Osobie sprawującej opiekę 
nad osobą niepełnosprawną (krewnemu, małżonkowi, 
osobie niespokrewnionej) przyznawane jest świadcze-
nie opiekuńcze (carer’s allowance).

 W przypadku niektórych z wymienionych krajów – 
takich jak Łotwa, Polska czy Słowacja – wypłacie świad-
czenia towarzyszy opłacanie składek na ubezpieczenia 
społeczne, co nadawałoby świadczeniu, w powiązaniu 
z nadanym statusem prawnym, cechy dochodu za pracę. 
Jednak w wymienionych przypadkach wysokość wypłaca-
nego świadczenia nie jest powiązana z wysokością płacy 
minimalnej, która w krajach tych obowiązuje, oraz innymi 
przywilejami wynikającymi z przepisów prawa pracy.

Kraje, w których nie ma świadczeń
adresowanych bezpośrednio do opiekunów

W 4 krajach Unii Europejskiej nie przewiduje się 
żadnych świadczeń skierowanych bezpośrednio lub po-
średnio do opiekunów. Są to Grecja, Litwa, Portugalia 
i Włochy.

Litwa. Standardy i strategia opieki długoterminowej 
określane są centralnie, a za realizację odpowiadają samo-
rządy. Opieka i pomoc nad osobą niesamodzielną bazują na 
pomocy środowiskowej (medycznej, społecznej i porządko-
wej). Brak regulacji i specjalnych świadczeń dla opiekunów.

Portugalia. Usługi fi nansowane są w ramach ubezpie-
czenia społecznego i pomocy społecznej na poziomie 
centralnym. Opiekunowie nieformalni nie są w świetle 
prawa alternatywą dla profesjonalnej opieki domowej 
lub instytucjonalnej, dlatego brak jest specjalnych 
świadczeń dla opiekunów.

Włochy. Usługi opiekuńcze są fi nansowane z syste-
mu rentowego i pomocy społecznej a organizowane na 
poziomie centralnym i lokalnym. Nie ma specjalnych 
świadczeń dla opiekunów. Okres zwolnienia konieczny 
do sprawowania opieki nad członkiem rodziny jest wli-
czany do okresu ubezpieczenia emerytalnego.

Cztery typy świadczeń dla opiekunów

Z podsumowania przedstawionych wyżej informa-
cji wynika, że każdy z 24 krajów członkowskich UE, 
w których przewidziane są świadczenia pośrednie lub 
bezpośrednie dla opiekuna, może zostać przypisany do 
jednego z czterech typów charakteryzujących opiekę 
(patrz tabela 3).

Tabela 3
Typy świadczeń dla opiekunów – zestawienie wariantowe

Cechy relacji decyzyjnej
(decydenta)

Cechy relacji prawnej

zatrudnienie (umowa o pracę) zaopatrzenie (zasiłek)

Indywidualna 
(decyduje podopieczny)

Usługa prywatna
Austria, Francja (I), Belgia, 
Luksemburg, Cypr, Hiszpania, Holandia

Transfer prywatny
Czechy, Estonia (II)

Instytucjonalna 
(decyduje jednostka administracyjna)

Usługa publiczna
Finlandia, Bułgaria, Francja (II), Dania, 
Niemcy, Rumunia, Szwecja

Transfer publiczny
Irlandia, Chorwacja, Polska, Estonia (I), 
Łotwa, Węgry, Malta, Słowacja, 
Słowenia, Wielka Brytania

(I) forma występująca częściej, (II) forma występująca rzadziej
Źródło: Opracowanie własne.

Grecja. Świadczenia z zakresu opieki długotermi-
nowej są organizowane i fi nansowane w ramach ubez-
pieczeń społecznych i pomocy społecznej, przy czym 
kryteria (np. minimalny 11-letni okres ubezpieczeniowy) 
powodują znaczne ograniczenia w zakresie opieki nad 
dziećmi i osobami młodszymi. Świadczenia dostarczane 
są przez działające na zasadach rynkowych podmioty 
należące do jednostek samorządu terytorialnego i pod-
mioty prywatne. Nie istnieje odrębne świadczenie dla 
opiekuna. Opiekun osoby ze znacznym stopniem nie-
pełnosprawności (rodzic dziecka lub współmałżonek) 
może ubiegać się o możliwość przejścia na wcześniejszą 
emeryturę (lub po przepracowaniu okresu krótszego niż 
powszechnie wymagany).

W sytuacji gdy zatrudniającym jest osoba fi zycz-
na świadczenie opieki nabiera cech usługi prywatnej, 
pomimo iż fi nansowane jest (w części lub całości) ze 
środków publicznych. Tam, gdzie stroną określającą 
warunki zatrudnienia jest instytucja publiczna (samo-
rządowa) mogą pojawiać się ograniczenia wynikające 
z zasad formalnych czy sposobu podejmowania decyzji, 
co nadaje takiemu typowi świadczenia opieki cechy 
usługi publicznej. Tam, gdzie świadczenie dla opiekuna 
wypłacane jest w formie zasiłku, nabiera ono charak-
teru transferu (prywatnego lub publicznego). Chociaż 
przyznanie zasiłku wiąże się z szeregiem wymogów 
stawianych opiekunowi (czyli istnieje relacja coś za coś), 
to na żadnym etapie nie następuje wycena „wartości” 
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sprawowanej opieki jak ma to miejsce w przypadku 
zatrudnienia.

Świadczenia dla opiekunów –
rekomendacje dla Polski

Realizowane przez autorkę badania nad niepełno-
sprawnością i niesamodzielnością skłaniają do sformu-
łowania pewnych wstępnych uwag i opinii.

Przede wszystkim opieki długoterminowej nie można 
przypisywać i konstruować jedynie np. dla grupy osób 
starszych, w ramach tzw. polityki senioralnej, gdyż opieka 
taka jest szczególnym i niezastępowalnym elementem 
całościowej polityki integracji osób niepełnosprawnych. 
Oczywiście niepełnosprawność wiąże się z wiekiem i naj-
większy udział osób deklarujących ograniczenie spraw-
ności występuje w kohortach osób starszych, jednak nie 
zmienia to faktu, że bazowy system opieki powinien być 
skonstruowany w taki sposób, aby na podobnym pozio-
mie zaspokajał potrzeby osoby zależnej bez względu 
na jej wiek. Formułowanie innych zasad dla opieki nad 
dziećmi, innych nad osobami starszymi powoduje dys-
kryminowanie grup nie uznanych „za wyjątkowo waż-
ne”. Podejście to odbija się szczególnie w problematyce 
świadczeń dla opiekunów. Na przykład w Polsce duży na-
cisk kładzie się na opiekę nad dzieckiem i powoli tworzy 
przywileje w opiece nad osobami starszymi, zaniedbując 
równocześnie to, co pomiędzy, czyli regulacje dotyczące 
opiekunów osób dorosłych.

Równocześnie bardzo trudno znaleźć argumenty eko-
nomiczne czy prawne przemawiające za różnicowaniem 
statusu opiekuna w zależności od wieku podopiecznego. 
Z punktu widzenia fi nansów publicznych wydatki na opie-
kę długoterminową nie są zależne od wieku podopiecz-
nego9. Postulat budowania systemu świadczeń opieki 
długoterminowej jako jednego/bazowego dla każdego 
etapu życia osoby niesamodzielnej, uzupełnianego je-
dynie dodatkowymi usługami specyfi cznymi dla wieku, 
podzielany przez naukowców, nie jest wspierany przez 
działania ustawodawców. Najbardziej widocznym odbi-
ciem tego braku spójności są sposoby regulowania relacji 
pomiędzy opiekunem a podopiecznym i państwem w za-
kresie odpłatności za sprawowaną opiekę.

Z wywiadów przeprowadzanych z opiekunami wyni-
ka, że dochody uzyskiwane z tytułu sprawowania opieki 
(świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) 
traktują oni przede wszystkim jako źródło dofi nansowy-
wania opieki nad podopiecznym, a nie jako dochody do 
dyspozycji, które mogą wydatkować na swoje potrzeby 
podstawowe i wyższego rzędu (książki, odpoczynek). 
Ze względu na gwałtowny spadek wydatków publicz-
nych przeznaczonych na rzecz osób niepełnosprawnych 
(o 50 proc. w latach 2000–2010) świadczenia dla opie-
kunów traktowane są jako świadczenia dla osób niepeł-
nosprawnych i statystycznym fenomenem pozostaje 

możliwość utrzymywania się gospodarstw domowych 
z osobami niepełnosprawnymi. Z dotychczas przeprowa-
dzonych wywiadów wynika, że opiekunowie dostrzegają 
konieczność potraktowania ich pracy (w tym wykony-
wanej pracy domowej) jako pracy o wysokiej wartości 
rynkowej, poprzez nadanie szczególnego statusu umowy 
o pracę i zagwarantowanie co najmniej płacy minimalnej, 
bez względu na wiek podopiecznego.

Pomimo rozwoju techniki, człowiek jako opiekun jest 
niezastąpiony. Krewny czy przyjaciel jest też bezcenny 
dla systemu społecznego. Świadczy nie tylko pracę, ale 
i osobiste zaangażowanie, poświęcenie, wytrwałość; 
te elementy są trudną do wyceny wartością dodaną. 
Opiekun jednak musi mieć środki na życie, leczenie 
i utrzymywanie siebie w jak najlepszej formie, aby móc 
realizować ważne zadanie społeczne.

W przekonaniu autorki jak najszybsze stworzenie 
spójnego publicznego systemu opieki długoterminowej 
w Polsce – i nadanie w ramach tego systemu wysokiej 
rangi opiekunom – jest nieodzowne dla dalszego rozwo-
ju społeczno-gospodarczego kraju w warunkach szybko 
starzejącego się społeczeństwa.
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Polskie świadczenia 
emerytalno-rentowe
dla cudzoziemców

Skala migracji jest w Polsce ciągle niewielka, jednak otwarcie granic i rynku 
pracy po wejściu do Unii Europejskiej powoduje jej systematyczny wzrost. Do-
stęp do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych dają zatrudnionym u nas 
cudzoziemcom nie tylko regulacje unijne, ale także umowy dwustronne między 
państwami o zabezpieczeniu społecznym. Autor niniejszego artykułu omawia 
akty prawne regulujące status cudzoziemców w naszym kraju począwszy od 
1926 roku, a także przedstawia dane liczbowe ilustrujące wypłaty – w ostatnim 
dziesięcioleciu – polskich świadczeń emerytalno-rentowych do państw człon-
kowskich UE i do państw, z którymi Polska zawarła umowy bilateralne.

Wprowadzenie

Migracja we współczesnym świecie wywołuje ogrom-
ne zmiany we wszystkich dziedzinach życia społecznego 
i narzuca państwom konieczność wprowadzania istotnych 
i trwałych zmian instytucjonalno-prawnych1. Problematy-
ka migracji pozostaje przedmiotem wielopłaszczyznowej 
współpracy międzynarodowej, jak również działalności 
wielu organizacji międzynarodowych. W wymiarze eu-
ropejskim problematyka migracji ujmowana jest jako 
przedmiot szczególnej aktywności Unii Europejskiej oraz 
Rady Europy. Wiąże się to szczególnie z realizacją swobód 
gospodarczych, w tym swobodą przepływu osób.

Według danych Międzynarodowej Organizacji do 
Spraw Migracji (International Organization for Migration, 

1 T. Gadkowski, Problematyka ochrony migrantów w międzynarodowym prawie praw czło wieka [w:] Obrazy migracji, pod red. K. Ilskie-
go, Poznań 2010, s. 10; zob. także: P. Matusz-Protasiewicz, Europa twierdza czy Europa otwartych drzwi. Dylematy migracyjne Europy 
[w:] Dokąd zmierza Europa? Nacjonalizm, separatyzm, migracje – nowe wyzwanie Unii Europejskiej, pod red. P. Mickiewicza i H. Wyli-
gały, Wrocław 2009, s. 187 i n.

2 Dane pochodzą ze strony internetowej http://esa.un.org/migration/ (ostatnie dane dotyczą roku 2010) [dostęp:10.03.2015].
3 T. Gadkowski, Problematyka ochrony migrantów w międzynarodowym prawie praw człowieka [w:] Obrazy migracji, pod red. K. Ilskie-

go, Poznań 2010, s. 9.
4 Według Eurostatu liczba mieszkańców Polski na dzień 1 stycznia 2014 roku wynosiła 38 495 659.

IOM) liczba migrantów na świecie wynosi około 241 mln, 
co stanowi 3,1 proc. światowej populacji2. Pod wzglę-
dem liczby ludności migranci mogliby stworzyć piąte 
państwo świata. Około 30 mln to migranci nielegalni, 
26 mln to przesiedleńcy wewnętrzni, a 16 mln to 
uchodźcy. Najwięcej migrantów, tj. ok. 70 mln, przeby-
wa i pracuje w Europie, a zatem co dziesiąty mieszkaniec 
kontynentu mieszka poza swoją ojczyzną3.

Odniesienie statystycznej sytuacji cudzoziem-
ców na terytorium Polski do proporcji panujących 
w Europie byłoby co najmniej mylące. Obecnie na 
całą populację ponad 38 mln4 osób mieszkających 
w Polsce przypada ok. 25 tys. obywateli innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej oraz 
ok. 33 tys. obywateli krajów nienależących do 
Wspólnoty Europejskiej (łącznie to ok. 0,2 proc. 



42 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. TEORIA I PRAKTYKA MARZEC-KWIECIEŃ 2015

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

 5 K. Vasileva, Population and social conditions, „Statistics in Focus” 2009, no. 94, s. 3.
 6 Z. Kawczyńska-Butrym, Migracje. Wybrane zagadnienia, Lublin 2009, s. 126–127.
 7 B. Samoraj, Polski rynek pracy wobec cudzoziemców poszukujących zatrudnienia. Spojrzenie pracodaw ców i polityków gospodar-

czych [w:] Migracje międzynarodowe a modernizacja systemu politycznego i społecznego, red. nauk. G. Firlit-Fesnak, Warszawa 2008, 
s. 129.

 8 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia 1926 roku o cudzoziemcach (Dz.U. nr 83, poz. 465).
 9 Art. 1 tamże.
10 Art. 3 rozporządzenia stanowi: „Cudzoziemiec może wjeżdżać, przebywać lub przejeżdżać przez obszar Rzeczypospolitej tylko za ze-

zwoleniem polskich władz państwowych”; art. 4: „Pobyt cudzoziemca może być czasowy lub stały (osiedlenie). Pojęcie pobytu stałego 
(osiedlenia) obejmuje stałą siedzibę i ześrodkowanie stosunków osobistych oraz gospodarczych w granicach Rzeczypospolitej”.

11 Art. 18 i 19 tamże.
12 Art. 10–12 tamże.
13 Art. 16–18 tamże.
14 Art. 19 tamże.
15 Eksterytorialność to „wyłączenie spod jurysdykcji danego państwa osób reprezentujących inne państwa (np. przedstawicieli dyplo-

matycznych) lub obiektów (np. pomieszczeń dyplomatycznych, okrętów wojen nych)” za: Słownik języka polskiego, tom I, pod. red. 
M. Szymczaka, Warszawa 1982, s. 528.

16 Ustawa z dnia 29 marca 1963 roku o cudzoziemcach (Dz.U. nr 15, poz. 77).
17 Art. 13 tamże.
18 Art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 marca 1963 roku o cudzoziemcach (tekst jednolity: Dz.U. z 1992 r. nr 7, poz. 30); Konwencja dotycząca 

statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 roku (Dz.U. z 1991 r. nr 119, poz. 515); Protokół dotyczący statusu 
uchodźców, sporządzony w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 roku (Dz.U. z 1991 r. nr 119, poz. 517); zob. także: A. Weinar, Europe-
izacja polskiej polityki wobec cudzoziemców 1990–2003, Warszawa 2006, s. 108 i n.

populacji Polski), co stawia Polskę na samym końcu 
listy krajów Starego Kontynentu pod względem od-
setka osób, które urodziły się poza terytorium pańs-
twa5. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że po-
między opracowaniami statystycznymi ilustrującymi 
skalę migracji w Polsce są duże rozbieżności. Przyczyny 
należy doszukiwać się w tym, że cudzoziemcy (m.in. 
Ukraińcy, Ormianie, Wietnamczycy6) w Polsce często 
przebywają i podejmują pracę nielegalnie, by ominąć 
czasochłonne i skomplikowane procedury uzyskiwania 
zezwoleń na pobyt czy pracę. Niejednokrotnie wskazu-
je się, że ta grupa społeczna praktycznie w ogóle nie 
jest zainteresowana legalizacją zatrudnienia7.

Niezależnie od skali migracji Polska nie jest krajem 
zamkniętym pod względem prawnym, administracyjnym 
oraz gospodarczym i funkcjonuje w sposób skoordyno-
wany na arenie międzynarodowej, zwłaszcza od 1 maja 
2004 roku. Członkostwo w UE rozszerza perspektywę 
uczestnictwa cudzoziemców w polskim systemie zabez-
pieczenia społecznego. Polska z kraju emigracyjnego 
powoli przekształca się w kraj emigracyjno-imigracyj-
ny, choć pod względem imigracji nie na taką skalę jak 
inne państwa europejskie, i być może dlatego rzadko 
podejmowanym zagadnieniem badawczym jest zakres 
obciążenia polskiego systemu emerytalno-rentowego 
wypłatą świadczeń dla cudzoziemców oraz usytuowanie 
tego zagadnienia w polskiej polityce społecznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ogólne 
przedstawienie statusu prawnego cudzoziemców w Pol-
sce w aspekcie przyznawania i wypłacania im polskich 
świadczeń emerytalno-rentowych, a także prezentacja 
statystyk dotyczących liczby oraz kwot polskich eme-
rytur i rent wypłaconych obcokrajowcom. Można je 
potraktować zarówno jako refl eksję nad obciążeniem 
polskiego systemu emerytalnego, jak i swoisty odmien-
ny obraz migracji w Polsce w kontekście zatrudnienia 
i przynależności cudzoziemców do polskiego systemu 
emerytalnego.

Status prawny cudzoziemca w Polsce

Przed wejściem w życie obecnie obowiązującej usta-
wy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku w pol-
skim ustawodawstwie istniało kilka aktów regulujących 
status cudzoziemca na terytorium Polski.

Pierwszym takim dokumentem po I wojnie świato-
wej było rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 13 sierpnia 1926 roku o cudzoziemcach8, które 
zaczęło obowiązywać 1 stycznia 1927 roku. Zgodnie 
z jego treścią za cudzoziemca uważany był każdy, kto 
nie posiadał obywatelstwa polskiego9. Wymieniony akt 
prawny regulował warunki wjazdu, pobytu i przejaz-
du cudzoziemca przez obszar Rzeczypospolitej Pols-
kiej10, zawierał obowiązek meldunkowy11, instytucję 
ograniczenia i wydalenia12, a także przepisy karne sto-
sowane wobec cudzoziemców. Ponadto zawarto w nim 
regulacje dotyczące tych grup cudzoziemców13, którzy 
posiadają specjalne uprawnienia14. Obejmował on pra-
wem eksterytorialności15 szefów przedstawicielstw kon-
sularnych obcych państw wraz z członkami ich rodzin 
(pod warunkiem prowadzenia wspólnego gospodarstwa 
domowego) i podległych im urzędników, członków de-
legacji i komisji zagranicznych, osób przebywających 
w porozumieniu z rządem polskim oraz osób posiada-
jących polską wizę dyplomatyczną.

Dnia 4 kwietnia 1963 roku zaczęła obowiązywać 
ustawa o cudzoziemcach16 z dnia 29 marca tegoż roku. 
Wprowadziła ona nowy zapis dotyczący możliwości 
uzyskania przez cudzoziemca karty stałego pobytu, 
która zezwala na stały pobyt (zamieszkanie)17. Znalazł 
się w niej również zapis powołujący się na ratyfi kowa-
ną przez Polskę konwencję genewską z dnia 28 lipca 
1951 roku dotyczącą statusu uchodźców, oraz – po 
wprowadzeniu nowelizacji ustawy – na protokół no-
wojorski z dnia 31 stycznia 1967 roku, który również 
dotyczy statusu uchodźców18.
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Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 roku o cudzoziem-
cach19 podtrzymuje dotychczas uchwalone zasady trakto-
wania cudzoziemców na terytorium Polski, ale też rozwija 
je i wprowadza szereg nowych instytucji. Przede wszystkim 
ustawa dokonuje podziału na cztery rodzaje wiz20:

 t wizę pobytową – uprawniającą do pobytu na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale bez pra-
wa do podejmowania zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej21,

 t wizę pobytową z prawem do pracy22,
 t wizę repatriacyjną – wydawaną cudzoziemcowi na-
rodowości polskiej lub pochodzenia polskiego, który 
zamierza przesiedlić się na stałe do Polski,

 t wizę tranzytową – uprawniającą do przejazdu przez 
polskie terytorium w ciągu 2 dni.
Na mocy ustawy cudzoziemiec może przebywać na 

terytorium Polski także dzięki:
 t zaproszeniu wystawionemu przez obywatela polskie-
go lub cudzoziemca posiadającego zezwolenie na 
osiedlenie się,

 t zezwoleniu na zamieszkanie na czas oznaczony,
 t zezwoleniu na osiedlenie się.

Nowością wobec poprzednich regulacji jest także stwier-
dzenie, że cudzoziemiec podczas pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej ma takie same prawa i obowiązki 
jak obywatel polski (z pewnymi wyjątkami).

Następnie w ustawodawstwie polskim problematyka 
dotycząca statusu oraz pojęcia cudzoziemca uregulowa-
na została przede wszystkim przez trzy ustawy:

 t ustawę o cudzoziemcach z dnia 13 czerwca 2003 roku23, 
na mocy której wdrożone są również regulacje dy-
rektywy 2001/51/WE z dnia 28 czerwca 2001 roku 
uzupełniającej postanowienia art. 26 Konwencji wy-
konawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 
1985 roku24 – w zakresie zasad i warunków wjazdu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez 
to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu cudzoziemców 
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 t ustawę o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 

2003 roku25, która w swoim zakresie dokonuje wdro-
żenia treści przepisów dyrektywy 2001/55/WE z dnia 
20 lipca 2001 roku w sprawie minimalnych standar-
dów przyznawania tymczasowej ochrony na wypa-
dek masowego napływu wysiedleńców oraz środków 
wspierających równowagę wysiłków między państwa-
mi członkowskimi związanych z przyjęciem takich 
osób wraz z jego następstwami26 oraz dyrektywy 
2003/9/WE z dnia 27 stycznia 2003 roku ustanawia-
jącej minimalne normy dotyczące przyjmowania osób 
ubiegających się o azyl27;

 t ustawę o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu oby-
wateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz 
członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 27 lipca 2002 roku28, która dokonu-
je w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 
2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 roku w sprawie prawa obywateli 
Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemiesz-
czania się i pobytu na terytorium państw członkow-
skich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 
i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 
72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 
90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG.
Dziesięć lat później ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku 

została zastąpiona przez ustawę z dnia 12 grudnia 2013 roku 
o cudzoziemcach29. W ramach nowych rozwiązań sys-
tematyzacyjnych przewidzianych w tej ustawie przede 
wszystkim zmieniono przepisy regulujące zezwolenia 
na pobyt czasowy cudzoziemca. Dotychczasowe ze-
zwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony zastąpio-
no grupą przepisów ogólnych oraz wyszczególnieniem 
poszczególnych rodzajów zezwoleń na pobyt na czas 
oznaczony.

Aktualnie obowiązująca ustawa dokonuje zasadni-
czego przemodelowania przepisów określających zasa-
dy zwalczania nielegalnej imigracji. Potrzeba taka wyni-
kała ze zmiany podejścia do wydalania cudzoziemców, 
którą prezentuje dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/115/WE w sprawie wspólnych norm i pro-

19 Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 roku o cudzoziemcach (Dz.U. z 1997 r. nr 114, poz. 739); zob. także: A. Weinar, Europeizacja polskiej 
polityki wobec cudzoziemców 1990–2003, Warszawa 2006, s. 131 i n.

20 Art. 7 tamże.
21 „Praca zarobkowa” lub „zatrudnienie” rozumiane w myśl przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziała-

niu bezrobociu (Dz.U. z 1997 r. nr 25, poz. 128).
22 Jak wyżej.
23 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (Dz.U. nr 128, poz. 1175); zob. także: A. Weinar, Europeizacja polskiej polityki 

wobec cudzoziemców 1990–2003, Warszawa 2006, s. 187 i n.
24 Dyrektywa 2001/51/WE z dnia 28 czerwca 2001 roku uzupełniająca postanowienia art. 26 Konwencji wykonawczej do Układu z Schen-

gen z dnia 14 czerwca 1985 roku (Dz. Urz. WE L 187 z 10.07.2001, s. 45–46).
25 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 128, 

poz. 1176).
26 Dyrektywa 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 roku w sprawie minimalnych standardów przyznawania tym czasowej ochrony na wypadek 

masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między państwami członkowskimi związanych 
z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami (Dz. Urz. WE L 212 z 7.08.2001, s. 12–23).

27 Dyrektywa 2003/9/WE z dnia 27 stycznia 2003 roku ustanawiająca minimalne normy dotyczące przyjmowa nia osób ubiegających się 
o azyl (Dz. Urz. WE L 31 z 3.02.2003, s. 18–25).

28 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz 
członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 141, poz. 1180).

29 Dz.U. z 2013 r. poz.1650 z późn. zm.
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cedur stosowanych przez państwa członkowskie w od-
niesieniu do powrotów nielegalnie przebywających 
obywateli państw trzecich30. W tym zakresie ustawa 
w pełni zaimplementowała postanowienia dyrektywy 
2008/115/WE, a przy tym transpozycji innych unijnych 
dyrektyw, uzupełniając ich wcześniejsze niepełne wdro-
żenie w dotychczasowej ustawie o cudzoziemcach.

Obecny stan prawny pozostaje zatem pod wpływem 
regulacji unijnych. Poza zasięgiem wyżej wymienionych 
ustaw pozostają między innymi sprawy dotyczące nabywa-
nia przez cudzoziemców nieruchomości czy uzyskiwania 
zezwoleń na pracę31. Możliwość uzyskania zezwolenia na 
zatrudnienie cudzoziemców na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej uregulowana jest w ustawie z dnia 20 kwietnia 
2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy32, przy czym zakres podmiotowy tych przepisów nie 
obejmuje statusu obywatela Unii Europejskiej.

Status cudzoziemców
w polskim systemie emerytalno-rentowym

Na podstawie wyłącznie polskich aktów prawnych 
obowiązujących od lat 20. XX wieku do czasów wprowa-
dzenia reformy emerytalnej w 1999 roku, regulujących 
przyznanie świadczeń długoterminowych z powszech-
nego systemu ubezpieczeń, tj. emerytury (dawniej renty 
starczej), renty z tytułu niezdolności do pracy i renty 
rodzinnej, można stwierdzić, że nie odnosiły się one w ża-
den sposób do cudzoziemców i nie uzależniały warunków 
nabycia prawa do tych świadczeń ani sposobu ustalania 
ich wysokości od posiadanego obywatelstwa. Na gruncie 
tych aktów prawnych status cudzoziemca i obywatela 
polskiego jest jednakowy w odniesieniu do zasad naby-
wania prawa do emerytur i rent, a także zasad ustalania 
podstawy wymiaru tych świadczeń.

Różnica w dostępie do polskiego systemu emerytal-
nego odnosiła się do możliwości zatrudnienia cudzo-
ziemca w Polsce. Nie wszystkie zawody objęte zakresem 
przedmiotowym wyżej wymienionych aktów prawnych 
mogły być wykonywane przez obywatela obcego pań-
stwa (m.in. zawód lekarza, weterynarza, aptekarza, 
nauczyciela, kapitana statku morskiego, adwokata). 
Jednak z czasem na mocy ustaw zmieniających przepisy 
prawne normujące wykonywanie powyższych zawodów 
obostrzenia względem posiadanego obywatelstwa zo-
stały zniesione, zatem można uznać, że także w zakresie 
podmiotowym pozycja cudzoziemców i obywateli pol-
skich ulegała ujednoliceniu na tej płaszczyźnie.

W kontekście warunków nabywania przez cudzo-
ziemców (jako wyodrębnionej grupy benefi cjentów) pra-
wa do świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych reforma emery-
talna z 1999 roku nie doprowadziła do istotnych zmian, 
ponieważ w zakresie przedmiotowym czy też zasad 
nabywania prawa, orzekania o niezdolności do pracy 
(dla celów przyznania świadczeń), ustalania wysokości 
świadczenia, zbiegu prawa, uchylenia prawa i waloryza-
cji świadczeń obowiązujące w Polsce przepisy prawne 
nie uzależniają rozstrzygnięć w powyższych zagadnie-
niach od posiadanego obywatelstwa.

Cudzoziemiec ubiegający się o świadczenie emerytalno-
-rentowe z polskiego systemu emerytalnego musi, podobnie 
jak obywatel polski, udokumentować okres ubezpieczenia 
w tym systemie. Zasady te w jednakowym stopniu oddzia-
łują na obywatela polskiego i cudzoziemca.

W tabeli 1 przedstawiono wykaz aktów prawnych, na 
podstawie których ustalano uprawnienia do świadczeń 
długoterminowych różnym grupom ubezpieczonych, 
wykaz aktów prawnych regulujących pojęcie oraz sta-
tus cudzoziemców, a także przepisy, które obejmowały 
problematykę zatrudnienia cudzoziemców na ziemiach 
polskich od 1926 roku do 2014 roku.

Podczas rozpatrywania uprawnień do świadczeń z sys-
temu zabezpieczenia społecznego, które przysługują cu-
dzoziemcom, należy zwrócić uwagę na szczególny związek 
łączący realizację danego ryzyka z uczestnictwem w sys-
temie zabezpieczenia społecznego. Partycypacja ubezpie-
czeniowa wiąże się ściśle z podjęciem zatrudnienia czy też 
wykonywania działalności gospodarczej33.

Zanim więc cudzoziemiec uzyska możliwość wykonywa-
nia pracy, a także prawo do świadczeń emerytalno-rento-
wych, musi przebyć określoną ścieżkę nabywania uprawnień 
w innych dziedzinach życia społecznego. Podstawowym 
i pierwszym uprawnieniem jest zgoda na wjazd na teryto-
rium Polski, a następnie zezwolenie na pobyt lub zamiesz-
kanie, a być może nawet zgoda na osiedlenie się lub pobyt 
bezterminowy. Zgoda na pobyt i zamieszkanie cudzoziemca 
na terytorium Polski jest uzależniona od udowodnienia celu 
tego pobytu. Może to być m.in. chęć podjęcia zatrudnienia, 
wykonywania działalności gospodarczej, rozpoczęcia nauki 
czy szkolenia, a także połączenia się z członkiem rodziny, 
który legalnie przebywa w Polsce. Samo zatrudnienie wią-
że się również z uzyskaniem zezwolenia na wykonywanie 
danego zawodu. Zezwolenie takie wydaje się często na 
czas określony, zatem nasuwa się wniosek, że polskie usta-
wodawstwo stworzyło szereg mechanizmów blokujących 
obecność cudzoziemców w Polsce34.

Podstawowe ograniczenia praw cudzoziemców dotyczą:
 t wykonywania pewnych zawodów,
 t wykonywania praw politycznych,
 t zakazu zajmowania pewnych stanowisk i urzędów,
 t ograniczeń w dostępie do oświaty,

30 Dyrektywa 2008/115 WE z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie 
w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz. Urz. L 348 z 24.12.2008, s. 98).

31 P. Stachańczak [w:] Prawo o cudzoziemcach. Komentarz, red. J. Chlebny, Warszawa 2006, s. 5.
32 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 149).
33 J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2006, s. 14.
34 Prawo o cudzoziemcach. Komentarz, red. J. Chlebny, Warszawa 2006.
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Tabela 1
Zestawienie aktów prawnych regulujących uprawnienia do emerytur i rent 
oraz pojęcie i status cudzoziemca w Polsce z lat 1926–2014

Data uchwalenia aktu
Akt regulujący prawo 

do świadczeń emerytalno-rentowych

Akt regulujący 
pojęcie i status 
cudzoziemca

Podstawowe akty regulujące 
zatrudnienie cudzoziemca 

w Polsce

13 sierpnia 1926 r. Rozporządzenie 
Prezydenta 
Rzeczypospolitej 
o cudzoziemcach

24 listopada 1927 r. Rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej o ubezpieczeniu 
pracowników umysłowych

28 marca 1933 r. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym

25 czerwca 1954 r. Dekret o powszechnym zaopatrzeniu 
emerytalnym pracowników i ich rodzin

19 stycznia 1957 r. Dekret o zaopatrzeniu emerytalnym 
pracowników kolejowych i ich rodzin

28 maja 1957 r. Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym 
górników i ich rodzin

29 marca 1963 r. Ustawa 
o cudzoziemcach

23 stycznia 1968 r. Ustawa o powszechnym zaopatrzeniu 
emerytalnym pracowników i ich rodzin

23 stycznia 1968 r. Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym 
pracowników kolejowych i ich rodzin

14 grudnia 1982 r. Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym 
pracowników i ich rodzin

1 lutego 1983 r. Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym 
górników i ich rodzin

28 kwietnia 1983 r. Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym 
pracowników kolejowych i ich rodzin

29 grudnia 1989 r. Art. 33 ustawy o zatrudnieniu

14 grudnia 1994 r. Art. 50 ustawy o zatrudnieniu 
i przeciwdziałaniu bezrobociu

26 września 1997 r. Ustawa 
o cudzoziemcach

13 października 1998 r. Ustawa o systemie ubezpieczeń 
społecznych (ustawa odnosi się do 
zakresu podmiotowego objęcia 
obowiązkiem ubezpieczeń społecznych)

17 grudnia 1998 r. Ustawa o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

13 czerwca 2003 r. Ustawa 
o cudzoziemcach

12 marca 2004 r. Art. 90–91 ustawy o pomocy 
społecznej (pomoc uchodźcy 
w podjęciu zatrudnienia)

20 kwietnia 2004 r. Art. 87 ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (uprawnienie do 
wykonywania pracy)

12 grudnia 2013 r. Ustawa 
o cudzoziemcach

Źródło: Opracowanie własne.
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 t pewnych ograniczeń w zakresie prowadzenia działal-
ności gospodarczej i zakupu nieruchomości,

 t pomocy społecznej świadczonej z budżetu państwa.

Status prawny cudzoziemca
w świetle przepisów prawa międzynarodowego

Kategoria prawna cudzoziemca została wyodrębniona 
w prawie międzynarodowym zaraz po zakończeniu II woj-
ny światowej w zaleceniu MOP nr 67 z 12 maja 1944 roku, 
które ma zagwarantować równy dostęp do pracy i zabez-
pieczenia społecznego, a także w konwencji MOP nr 97 
z dnia 1 lipca 1949 roku, zapewniającej równe traktowanie 
cudzoziemskich pracowników w odniesieniu do warunków 
pracy i objęcia ich zabezpieczeniem społecznym. W okresie 
II wojny światowej, głównie w latach 1940–1944, przymuso-
wym przesiedleniom podlegała znaczna część społeczeństw 
europejskich35. Uchwalenie ww. aktów prawa międzyna-
rodowego stanowiło odpowiedź na sytuację rozproszenia 
i wymieszania ludności wielu narodów w Europie.

Wraz z rozwojem międzynarodowego prawa zabez-
pieczenia społecznego pojawiają się i ewoluują przepisy 
prawa międzynarodowego normujące pozycję prawną 
cudzoziemca, w tym jego status prawny w odniesieniu 
do uczestnictwa w systemie zabezpieczenia społecz-
nego. Przełomowym momentem w dziedzinie ukształ-
towania pozycji prawnej cudzoziemców jest ustalenie 
pojęcia pracownika migrującego36.

Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) 
nr 97 z 1 lipca 1949 roku chroni prawo zatrudnienia cu-
dzoziemców i zapewnia udział w zabezpieczeniu społecz-
nym37, a konwencja MOP nr 143 z 23 czerwca 1975 roku 
obejmuje ochroną prawną także członków rodziny cudzo-
ziemca i wzmacnia ją poprzez możliwość odwołania się do 
właściwego sądu38. Konwencja MOP nr 102 z 1952 roku 
wyodrębniła z kolei katalog przedmiotowy i podmioto-
wy zabezpieczenia społecznego (tzw. normy minimalne 
zabezpieczenia społecznego). Przyjęte później konwen-
cje i zalecenia podnoszą dotychczasowe standardy w tej 
dziedzinie39. W dziewięciu częściach konwencji nr 102 
uregulowane są następujące świadczenia: zdrowotne, 

zasiłki chorobowe, z tytułu bezrobocia, na starość, w razie 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych, rodzinne, ma-
cierzyńskie, w razie inwalidztwa i w razie śmierci żywiciela 
rodziny40. W przypadku każdego świadczenia ustalono 
następujące elementy: przedmiot i zakres ochrony, zakres 
podmiotowy, zakres przedmiotowy, warunki nabycia pra-
wa, wysokość i zasady wymiaru świadczeń pieniężnych, 
okres wypłaty świadczeń, zawieszalność41.

Konwencja MOP nr 188 z 1962 roku objęła zakresem 
ochrony ubezpieczeniowej wszystkich ludzi zatrudnio-
nych, niezależnie od ich narodowości czy obywatelstwa42, 
a konwencja MOP nr 128 z 1967 roku dotycząca świadczeń 
w razie inwalidztwa, na starość i w razie śmierci żywiciela 
rodziny normowała zależności między prawem do świad-
czenia a zajściem danego ryzyka społecznego43.

Z przepisów MOP można wywieść stwierdzenie, że po-
zycja prawna cudzoziemców w zakresie udziału w systemie 
zabezpieczenia społecznego wiąże się ściśle z ich zatrudnie-
niem. Naprzeciw temu wychodzą postanowienia Między-
narodowej Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(ONZ) z dnia 18 grudnia 1990 roku o ochronie pracowników 
migrujących i ich rodzin, które gwarantują cudzoziemcom 
zatrudnienie w obcym dla nich państwie44.

Rada Europy również powołała szereg aktów praw-
nych, które na arenie prawa międzynarodowego zapew-
niają ochronę prawną cudzoziemców w zakresie za-
bezpieczenia społecznego (Europejska Karta Społeczna 
przyjęta w 1961 roku, wraz z protokołem dodatkowym 
do Karty przyjętym w 1998 roku, protokołem zrewidowa-
nym z 1991 roku oraz drugim protokołem dodatkowym 
z 1992 roku45; zrewidowana Europejska Karta Społecz-
na z 1996 roku oraz Europejski Kodeks Zabezpieczenia 
Społecznego, a także protokół do Kodeksu, przyjęte 
w 1964 roku; zrewidowany Europejski Kodeks Zabezpie-
czenia Społecznego przyjęty w 1990 roku)46.

Największym dorobkiem prawnym regulującym status 
cudzoziemców może poszczycić się Unia Europejska, która 
na mocy licznych traktatów, dyrektyw i rozporządzeń gwa-
rantuje ochronę cudzoziemców w zakresie uczestnictwa 
w systemie zabezpieczenia społecznego. Art. 20 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny art. 17 Traktatu 

35 Z. Kawczyńska-Butrym, Migracje. Wybrane zagadnienia, Lublin 2009, s. 24–25; zob. także: P. Stalker, The Work of Strangers. A Survey 
of International Labour Magration, Geneva 1994.

36 N.Q. Dinh, Droit International Public, Paris 1999, s. 667; zob. także: E. Tahiraj, Social Protection in Europe, convergence, interpretation, 
accession and the free movement of labour, University of Bristol 2004.

37 Art. 6 konwencji MOP nr 97 z 1949 roku.
38 J.M. Henckaerts, The Current Status and Content of the Prohibition of Mass Expulsion of Aliens, „Human Rights Law Journal”, 1994, 

vol. 15, no. 8–10, s. 306.
39 G. Uścińska, Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005, s. 46–47.
40 C. Jackowiak, Ubezpieczenia społeczne w świetle działalności MOP i osiągnięć Polski Ludowej, Warszawa 1969, s. 5.
41 G. Uścińska, Międzynarodowe standardy i formy współpracy w polityce społecznej [w:] Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, 

red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Warszawa 2008, s. 170–171.
42 C. Jackowiak, op. cit., s. 5.
43 G. Uścińska, Międzynarodowe standardy i formy współpracy w polityce społecznej, op. cit., s. 170–171.
44 C. Cournil, Le statut interne de l’étranger et les normes supranationales, Paris 2005, s. 554; art. 2 międzynarodowej konwencji do-

tyczącej ochrony praw migrujących pracowników i członków ich rodzin (Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w rezolucji 
nr 45/158 z 18 grudnia 1990 roku, weszła w życie 1 lipca 2003 roku).

45 Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 roku ratyfi kowana w Polsce na podstawie oświadczenia rządowe-
go z dnia 30 listopada 1998 roku w sprawie ratyfi kacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej Karty Społecznej (Dz.U. z 1999 r. nr 8, poz. 68).

46 G. Uścińska, Międzynarodowe standardy i formy współpracy..., op. cit., s. 169.
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ustanawiającego Wspólnotę Europejską) wyróżnia pojęcie 
obywatela UE, który może na terenie całej Unii korzystać 
z pełni praw do swobody przemieszczania się w celu za-
robkowania, zamieszkania i na terenie każdego państwa 
członkowskiego objęty zostaje ubezpieczeniem społecz-
nym. Ochronie takiej podlega osoba, która jest obywatelem 
UE lub członkiem rodziny takiej osoby niezależnie od po-
siadanego obywatelstwa. Szczegółowo sprawy te reguluje 
dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie prawa obywateli 
Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania 
się i pobytu na terytorium państw członkowskich.

Szczególne znaczenie dla statusu cudzoziemców 
w Unii Europejskiej ma koordynacja systemów zabez-
pieczenia społecznego 47, która polega na wprowadzeniu 
regulacji prawnych eliminujących sytuacje niekorzystne 
dla uprawnień z zakresu zabezpieczenia społecznego 
osób migrujących w obrębie państw Wspólnoty48.

W odniesieniu do polskiego systemu prawnego od 
1 maja 2004 roku przepisom UE o koordynacji systemów za-
bezpieczenia społecznego podlega każda osoba, która prze-
bywa w Polsce i ma tu zatrudnienie, a nie jest obywatelem 
Polski, o ile posiada obywatelstwo któregokolwiek innego 
państwa członkowskiego lub sama nie jest obywatelem UE, 
ale jest członkiem rodziny obywatela Unii.

Wśród cudzoziemców należy wyróżnić wspomnianą 
wcześniej kategorię osób będących obywatelami UE. Status 
obywatela UE zwalnia cudzoziemca z szeregu obostrzeń 
dotyczących jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. Jest to rezultat realizacji prawa do równego trak-
towania zawartego w dyrektywie 2004/38/WE, zgodnie 
z którym (z zastrzeżeniem specjalnych przepisów wyraźnie 
określonych w prawie źródłowym UE) wszyscy obywatele 
Unii zamieszkujący na podstawie niniejszej dyrektywy na 
terytorium przyjmującego państwa członkowskiego są 
traktowani na równi z obywatelami tego państwa. Korzy-
stanie z tego prawa obejmuje członków rodziny, którzy nie 
są obywatelami jednego z państw członkowskich i posia-
dają prawo pobytu lub stałego pobytu49.

Tym samym cudzoziemiec będący obywatelem UE 
znajduje się w lepszej sytuacji od cudzoziemca, który nie 
posiada tego statusu, także w zakresie dostępu do syste-
mu ubezpieczeń społecznych. W związku z powiązaniem 
uczestnictwa w takim systemie z podjęciem zatrudnienia 
czy prowadzeniem działalności należy podkreślić, że obec-
nie cudzoziemiec może wykonywać pracę w Polsce (bez 
wcześniejszego uzyskania zgody), jeżeli jest obywatelem 
państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, nienależącego do UE. Praktycznie każda 

inna osoba (poza pewnymi wyjątkami, jak np. członkowie 
rodziny) jest uprawniona do wykonywania danej pracy, 
o ile posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, 
zezwolenia na zamieszkanie bądź wizy lub dokumentu 
pobytowego wydanych przez inne państwo obszaru Schen-
gen, czyli – jak wspomniano wcześniej – po spełnieniu 
innych kryteriów prawnych.

Zasady dotyczące warunków nabywania prawa do 
świadczeń emerytalno-rentowych oraz ustalania ich 
wysokości na podstawie koordynacji systemów zabez-
pieczenia w UE, tj.:

 t zasada równego traktowania,
 t zasada stosowania jednego ustawodawstwa,
 t zasada sumowania okresów ubezpieczenia,
 t zasada zachowania praw nabytych (eksportu świadczeń),

umożliwiają uwzględnianie okresów ubezpieczenia 
i zdarzeń przebytych na całym terytorium UE przy usta-
laniu prawa do emerytury lub renty cudzoziemcom, 
którzy są obywatelami UE.

Prawo cudzoziemców
do polskich świadczeń emerytalno-rentowych
na podstawie dwustronnych umów 
o zabezpieczeniu społecznym

Kolejnym rodzajem aktów prawnych, które otwierają 
cudzoziemcom dodatkową drogę w nabywaniu prawa do 
świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych z FUS, są 
umowy bilateralne o zabezpieczeniu społecznym podpi-
sane przez Polskę. Dzięki zawartym w nich podstawowym 
zasadom koordynacji systemów zabezpieczenia społecz-
nego, czyli wspomnianym już przy omawianej wcześniej 
koordynacji systemów zabezpieczenia w UE zasadom rów-
nego traktowania, stosowania jednego ustawodawstwa, 
sumowania okresów ubezpieczenia oraz zachowania praw 
nabytych (eksportu świadczeń), cudzoziemiec traktowany 
jest w polskim systemie emerytalnym na równi z obywa-
telem polskim. Wynika to z faktu, że zgodnie z przepi-
sami umów bilateralnych o zabezpieczeniu społecznym 
obywatel innego państwa, który nie przebył wymaganych 
okresów ubezpieczenia do nabycia prawa do emerytury 
lub renty wyłącznie na podstawie polskiego systemu ubez-
pieczenia społecznego, ale posiada okresy w państwach, 
z którymi Polska zawarła te umowy, jest traktowany przez 
polski system emerytalny jakby wszystkie okresy ubezpie-
czenia przebył w Polsce.

Ta ochrona prawna pozwala cudzoziemcowi – dla 
celów nabycia prawa do świadczenia – na zsumowanie 

47 Do 30 kwietnia 2010 roku podstawowym dokumentem w europejskim porządku prawnym regulującym niniejszy zakres było rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 roku w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracow-
ników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie 
(Dz. Urz. WE L 149 z 5.07.1971, s. 2–50 z późn. zm.), a od 1 maja 2010 roku – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 
z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. L 166 z 30.04.2004, s. 72–102).

48 Droits sans frontièrs. Co-ordinations of Social Security Schemes in Czech Republic, Hun ga ry, Poland and Slovak Republic – Consensus 
Programme Final Report, red. Y. Jorens, April 1998.

49 L. Florek, Europejskie prawo pracy, Warszawa 2010, s. 46–47; zob. także: M. Duszczyk, Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz 
swobodny przepływ pracowników – ewolucja i teraźniejszość, Warszawa 2010/2011, s. 65.
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wszystkich okresów ubezpieczenia przebytych w pań-
stwach, z którymi Polskę łączy umowa o zabezpieczeniu 
społecznym.

To samo dotyczy ustalania prawa do polskiej eme-
rytury, renty z tytułu niezdolności do pracy czy renty 
rodzinnej. Świadczenia te (z określonymi wyjątkami) są 
gwarantowane zakresem przedmiotowym tych umów. 
Oznacza to, że realizacja ryzyk oraz uwzględnianie okre-
sów ubezpieczenia w obu krajach, których umowa do-
tyczy, pozwala cudzoziemcom na roszczenie prawa do 
świadczeń emerytalno-rentowych.

Jeśli państwo, z którego pochodzi cudzoziemiec, 
i Polska zawarły umowę o zabezpieczeniu społecznym, 
pozycja prawna cudzoziemca i obywatela polskiego zo-
stała zrównana w odniesieniu do uczestnictwa w sys-
temie zabezpieczenia społecznego. Każde państwo ma 
obowiązek ustalić prawo do świadczenia w taki sposób, 
jakby wszystkie zdarzenia, które zaistniały w krajach 
objętych koordynacją na mocy tej umowy, miały miejsce 
na jego własnym terytorium.

Do 30 kwietnia 2004 roku stosunki w zakresie zabez-
pieczenia społecznego między Polską a innymi państwami 
regulowały dwustronne umowy (konwencje) o zabezpie-
czeniu społecznym.

W latach 1948–2004 Polska związała się tego typu 
umowami z kilkunastoma państwami. Wśród nich były 
także państwa członkowskie Unii Europejskiej. Do umów 
tych zaliczane są umowy (a także porozumienia i konwen-
cje) zawarte przez Polskę z50: Łotwą51, Czechosłowacją52, 
Francją53, Jugosławią54, Węgrami55, Belgią56, Niemcami57, 

Grecją58, Luksemburgiem59, Austrią60, Hiszpanią61, Holan-
dią62 i Bułgarią63.

Umowy te z dniem 1 maja 2004 roku zostały za-
stąpione przez regulacje unijne, tj. rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 1408/71. Jednakże nie oznacza to, że 
obowiązywanie powyższych umów zostało przez za-
interesowane państwa ofi cjalnie wypowiedziane i że 
całkowicie zniknęły one z naszego porządku prawne-
go. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości w pewnych sytuacjach istnieje możli-
wość przyznania prawa do świadczenia na podstawie 
umowy, mimo że w danym państwie obowiązują już 
postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (WE) nr 883/2004, a wcześniej rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 1408/71. Trybunał stwierdził, że jeżeli 
pracownikowi na podstawie umowy o zabezpieczeniu 
społecznym zawartej między państwami członkowski-
mi przysługują pewne prawa i umowa ta jest dla niego 
bardziej korzystna niż przepisy wspólnotowe, którymi 
został objęty, wówczas prawa wynikające z tej umo-
wy są przez pracownika nabywane trwale, a wszelkie 
ograniczenia tych praw są niezgodne z art. 39 i 42 Trak-
tatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W takim 
przypadku jest więc możliwe niestosowanie przepisów 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71, a od 1 maja 
2010 roku rozporządzenia nr 883/2004, lecz korzystanie 
z postanowień umowy. Zastosowanie korzystniejszych 
postanowień umowy międzynarodowej, a nie postano-
wień rozporządzenia, jest możliwe, o ile spełnione są 
dwa warunki64:

50 W. Borzym, M. Cetnarska, Umowy międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń społecznych realizowane przez ZUS, Warszawa 1997, 
s. 50–86 (wykaz umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym zawartych przez Polskę).

51 Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, dotyczące ubez pieczeń społecznych, podpisane w Rydze dnia 
20 grudnia 1934 roku (Dz.U. z 1935 r. nr 47, poz. 322).

52 Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Czechosłowacką o ubez pie czeniu społecznym, podpisana w Warszawie dnia 
5 kwietnia 1948 roku (Dz.U. z 1949 r. nr 6, poz. 34).

53 Konwencja generalna pomiędzy Polską a Francją o zabezpieczeniu społecznym, Układ dodatkowy dotyczący systemu zabezpieczenia 
społecznego stosowanego do pracowników górnictwa i przedsiębiorstw zrównanych z górnictwem, Układ dodatkowy dotyczący spo-
sobu przekazywania funduszów i Protokół ogólny, podpisane w Paryżu dnia 9 czerwca 1948 roku (Dz.U. z 1949 r. nr 24, poz. 158).

54 Umowa o ubezpieczeniu społecznym między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki 
Jugosławii, podpisana w Warszawie dnia 16 stycznia 1958 roku (Dz.U. z 1959 r. nr 19, poz. 114) – w od nie sieniu do Republiki Słowenii.

55 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o współpracy w dziedzinie polityki społecznej, podpi-
sana w Warszawie dnia 14 lutego 1959 roku (Dz.U. z 1959 r. nr 67, poz. 416).

56 Konwencja generalna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii o zabezpieczeniu społecznym, sporządzona w Bruk-
seli dnia 26 listopada 1965 roku (Dz.U. z 1967 r. nr 40, poz. 201).

57 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o ubezpieczeniu społecznym pracowników wysłanych 
przejściowo na obszar drugiego Państwa, podpisana w Warszawie dnia 25 kwietnia 1973 roku (Dz.U. z 1974 r. nr 42, poz. 250) oraz 
Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o zabezpieczeniu społecznym, sporządzona w Warszawie dnia 
8 grudnia 1990 roku (Dz.U. z 1991 r. nr 108, poz. 468).

58 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej o ubezpieczeniu społecznym osób zatrudnio-
nych na terytorium drugiego Państwa, podpisana w Atenach dnia 3 maja 1985 roku (Dz.U. z 1986 r. nr 30, poz. 147).

59 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie zabezpieczenia społecznego, sporządzona 
w Warszawie dnia 1 lipca 1996 roku (Dz.U. z 2001 r. nr 143, poz. 1596).

60 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zabezpieczeniu społecznym, sporządzona w Warszawie dnia 7 września 
1998 roku (Dz.U. z 2000 r. nr 104, poz. 1105).

61 Konwencja o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisana w Madrycie dnia 22 lute-
go 2001 roku (Dz.U. z 2004 r. nr 28, poz. 244).

62 Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów, podpisana w Warszawie dnia 
26 marca 2003 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 75, poz. 660).

63 Z dniem przystąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej, tj. od 1 stycznia 2007 roku, rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 zastąpiło także 
Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisaną w Sofi i dnia 9 czerwca 2005 roku 
(Dz.U. z 2006 r. nr 172, poz. 1231).

64 I. Kryśpiak, Relacje między rozporządzeniem (WE) nr 883/2004 a umowami w dziedzinie ubezpieczeń społecznych zawartymi przez 
Polskę, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka” 2010, nr 10, s. 13 i n.
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 t pracownik skorzystał z prawa do swobodnego prze-
mieszczania się przed wejściem w życie rozporządze-
nia Rady (EWG) nr 1408/71,

 t okresy ubezpieczenia uwzględniane do przyznania 
prawa do świadczenia zostały przebyte w całości lub 
części w przedziale czasowym poprzedzającym obo-
wiązywanie w danym państwie rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 1408/71.
Obecnie obowiązują następujące dwustronne umo-

wy o zabezpieczeniu społecznym:
 t umowa z dnia 16 stycznia 1958 roku między Rządem 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyj-
nej Ludowej Republiki Jugosławii o ubezpieczeniu spo-
łecznym (Dz.U. z 1959 r. nr 19, poz. 114) – w odniesieniu 
do Bośni i Hercegowiny, Serbii oraz Czarnogóry,

 t umowa z dnia 6 kwietnia 2006 roku między Rzecząpo-
spolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu 
społecznym (Dz.U. z 2007 r. nr 229, poz. 1686),

 t umowa z dnia 2 kwietnia 2008 roku między Rzeczą-
pospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki 
o zabezpieczeniu społecznym (Dz.U. z 2009 r. nr 46, 
poz. 374),

 t umowa z dnia 2 kwietnia 2008 roku między Rzeczą-
pospolitą Polską a Kanadą o zabezpieczeniu społecz-
nym (Dz.U. z 2009 r. nr 133, poz. 1095),

 t umowa z dnia 25 lutego 2009 roku między Rzeczą-
pospolitą Polską a Republiką Korei o zabezpieczeniu 
społecznym (Dz.U. z 2010 r. nr 35, poz. 192),

 t umowa z dnia 7 października 2009 roku między Rze-
cząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu spo-
łecznym (Dz.U. z 2010 r. nr 172, poz. 1160),

a także na podstawie zapisu w załączniku nr III, 
część A rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71:

 t art. 33 ust. 3 umowy z dnia 7 września 1998 roku 
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii 
o zabezpieczeniu społecznym (Dz.U. z 2000 r. nr 104, 
poz. 1105),

 t umowa z dnia 9 października 1975 roku między Pol-
ską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną 
Niemiec o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadko-
wym (Dz.U. z 1976 r. nr 16, poz. 101) pod warunkami 
i w zakresie określonym w art. 27 ust. 2–4 umo-
wy z dnia 8 grudnia 1990 roku między Rzecząpos-
politą Polską a Republiką Federalną Niemiec o za-
bezpieczeniu społecznym (Dz.U. z 1991 r. nr 108, 
poz. 468),

 t art. 11 ust. 3, art. 19 ust. 4, art. 27 ust. 5, art. 28 ust. 2 umo-
wy z dnia 8 grudnia 1990 roku między Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Federalną Niemiec o zabezpieczeniu 
społecznym (Dz.U. z 1991 r. nr 108, poz. 468).
Zatem mimo że od 1 maja 2004 roku w polsko-au-

striackich oraz polsko-niemieckich stosunkach z za-
kresu zabezpieczenia społecznego obowiązują prze-
pisy wspólnotowe, czyli rozporządzenie Rady (EWG) 
nr 1408/71, nadal obowiązują także pewne szczególne 
(korzystne dla polskich obywateli) regulacje, wynikające 
z umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym 

między Polską a Austrią oraz Polską a Niemcami, które 
obowiązywały do 30 kwietnia 2004 roku.

Wypłata świadczeń emerytalnych i rentowych
dla cudzoziemców
na podstawie umów międzynarodowych 
o zabezpieczeniu społecznym

Dane statystyczne prowadzone przez ZUS umożli-
wiają analizę wypłat świadczeń (w zakresie liczby oraz 
wysokości) dokonywanych przez jednostki ZUS reali-
zujące umowy międzynarodowe na podstawie unijnej 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 
Są to następujące świadczenia: emerytura, renta z ty-
tułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna. Nie 
uwzględniono informacji o wypłatach rent w związku 
z wypadkiem przy pracy czy chorobą zawodową. Dane 
te obejmują wypłaty świadczeń skoordynowanych po-
stanowieniami rozporządzenia nr 1408/71 oraz rozpo-
rządzenia nr 883/2004 osobom zamieszkałym w po-
szczególnych państwach członkowskich za okres od 
2005 roku do 2014 roku.

W danych dotyczących wypłat polskich świadczeń na 
podstawie umów międzynarodowych zawartych przez 
Polskę nie zaprezentowano liczb odnoszących się do roku 
2004. Roczniki statystyczne, które opublikował Depar-
tament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Centrali ZUS, 
ujmują wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych na 
podstawie umów międzynarodowych w 2004 roku jako 
łączne wypłaty dotyczące koordynacji unijnej oraz umów 
dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym. W celu 
uniknięcia podawania rozbieżnych informacji skupiono 
się na analizie danych za okres od 2005 roku do 2014 roku, 
które szczegółowo, w podziale na państwa, ujmują po-
wyższy zakres informacji statystycznych.

Wszystkie zaprezentowane dane dotyczące wypłat 
odnoszą się wyłącznie do polskich świadczeń emery-
talno-rentowych ustalanych na podstawie przepisów 
umów międzynarodowych i wypłacanych zarówno 
z tzw. starego systemu, jak nowego systemu (czyli ob-
liczonych już na podstawie składek zgromadzonych 
przez ubezpieczonych na indywidualnych kontach 
emerytalnych).

Ponadto należy podkreślić, że przedstawione dane 
nie obrazują wypłat z FUS dla świadczeniobiorców z za-
granicznym obywatelstwem, gdyż takie statystyki nie są 
prowadzone. Transfer polskich świadczeń do innych kra-
jów może być skierowany zarówno do obywateli polskich, 
jak i do cudzoziemców. Istotą przedstawianych danych 
jest skala wydatków FUS związana z realizacją przepisów 
regulujących status obcokrajowców na gruncie zarówno 
prawa polskiego, jak i prawa międzynarodowego (roz-
porządzeń unijnych oraz zawartych przez Polskę umów 
bilateralnych o zabezpieczeniu społecznym).

Tabela 2 prezentuje kwotę oraz liczbę polskich eme-
rytur i rent wypłacanych z FUS na podstawie przepisów 
rozporządzeń unijnych.
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Tabela 2
Wypłaty polskich świadczeń emerytalno-rentowych, na podstawie koordynacji unijnej, w latach 2005–2014

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008

Austria a 3 310,58 4 386,97 5 232,58 6 424,49

b 6 595 8 355 10 036 12 081

Belgia a 2 520,31 2 700,71 2 838,18 3 146,62

b 4 231 4 492 4 698 4 968

Bułgaria
(w UE od 1.01.2007 r.)

a x x 879,47 991,70

b x x 2 911 2 988

Chorwacja
(w UE od 1.07.2013 r.)

a x x x x

b x x x x

Cypr a 10,84 12,86 29,81 20,18

b 10 22 33 36

Czechy a 11 186,36 11 989,44 11 841,43 12 264,11

b 34 426 34 483 34 704 34 526

Dania a 131,10 382,12 522,78 691,10

b 127 291 511 811

Estonia a x x 7,20 6,01

b x x 10 12

Finlandia a 22,92 39,48 81,20 136,42

b 45 96 174 302

Francja a 20 855,48 22 281,93 22 551,57 24 389,04

b 40 557 41 405 42 105 43 078

Grecja a 1 225,25 4 643,65 8 118,72 8 812,02

b 526 2 815 6 348 8 697

Hiszpania a 178,72 360,78 483,14 689,18

b 226 373 563 748

Holandia a 397,50 688,95 864,18 1 131,50

b 358 576 889 1 308

Irlandia a x 2,69 31,10 69,34

b x 1 25 65

Litwa a 215,25 259,69 215,91 246,20

b 249 324 327 381

Luksemburg a 44,50 38,72 103,50 90,40

b 103 130 149 180

a – kwota wypłaconych świadczeń w tys. zł, b – liczba wypłaconych świadczeń, x – brak wypłat.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Centrali ZUS.
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

8 235,03 10 818,71 12 890,72 15 264,64 17 615,01 20 082,14

14 206 17 353 19 991 22 436 24 885 26 957

3 369,90 3 814,44 4 352,65 4 934,32 6 009,81 6 392,58

5 150 5 315 5 554 5 983 6 648 7 068

1 113,65 1 293,64 1 481,53 1 746,03 2 088,55 2 016,67

3 035 3 100 3 202 3 448 3 740 3 740

x x x x 236,75 572,30

x x x x 426 1 052

22,59 46,44 83,76 101,27 101,34 150,95

36 62 93 115 124 138

12 877,22 13 405,10 13 676,63 14 193,12 14 691,30 14 850,72

34 278 33 736 33 317 32 035 30 950 30 726

894,64 1 149,76 1 637,50 1 963,50 2 386,85 3 006,50

1 109 1 451 1 816 2 177 2 721 3 249

18,73 66,93 37,20 39,16 40,83 59,34

19 28 35 35 34 38

149,62 249,68 287,03 320,41 409,26 491,71

376 539 657 698 731 847

26 712,54 28 860,99 30 867,43 33 086,95 35 750,22 36 906,42

44 447 45 356 46 287 46 267 47 800 49 122

9 433,90 9 856,43 9 960,03 10 734,50 11 015,09 11 782,22

9 768 10 252 10 234 10 347 10 439 10 553

1 062,30 1 539,80 1 911,16 2 909,62 3 643,68 4 868,32

1 077 1 313 1 746 2 197 2 876 3 648

1 743,32 2 162,54 2 840,07 3 552,12 4 589,46 5 274,57

1 745 2 217 2 640 3 164 3 956 4 826

89,80 145,69 218,32 428,34 1 041,99 1 930,73

84 117 179 276 553 1 038

361,86 403,40 484,78 541,25 550,17 567,02

432 558 649 714 772 777

146,30 226,98 220,17 277,17 322,74 387,60

202 299 328 346 407 461
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Tabela 2
Wypłaty polskich świadczeń emerytalno-rentowych, na podstawie koordynacji unijnej, w latach 2005–2014 (cd.)

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008

Łotwa a 43,36 47,53 26,82 39,61

b 65 64 97 124

Malta a x x x 3,06

b x x x 1

Niemcy a 93 804,75 106 945,92 111 814,38 122 785,69

b 91 055 96 580 101 022 107 087

Portugalia a 2,07 13,78 14,99 16,42

b 1 14 24 24

Rumunia
(w UE od 1.01.2007 r.)

a x x 14,13 14,69

b x x 4 5

Słowacja a 1 127,39 1 158,05 1 255,67 1 353,64

b 4 134 4 237 4 550 4 767

Słowenia a 50,31 72,49 70,37 85,10

b 141 188 220 246

Szwecja a 1 762,38 3 870,79 5 011,25 6 795,29

b 2 277 5 171 8 498 11 872

Węgry a 1 264,95 1 476,02 1 549,41 1 699,73

b 3 085 3 349 3 583 3 900

Wielka Brytania a 1 214,95 1 504,24 1 808,77 2 221,62

b 1 088 1 416 1 892 2 215

Włochy a 291,24 494,53 783,99 1 018,13

b 302 502 815 1 155

Islandia a x x x x

b x x x x

Liechtenstein a x 8,79 7,17 18,87

b x 9 12 23

Norwegia a 64,15 148,67 236,69 328,75

b 62 138 311 541

Szwajcaria a x 63,53 413,39 720,57

b x 12 306 837

Ogółem a 139 724,33 163 592,33 176 807,80 196 209,48

b 189 663 205 043 224 817 242 978

a – kwota wypłaconych świadczeń w tys. zł, b – liczba wypłaconych świadczeń, x – brak wypłat.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Centrali ZUS.
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

48,07 62,16 76,38 76,29 74,27 79,63

165 177 188 182 202 208

11,26 15,45 24,90 29,54 30,85 61,03

18 24 32 36 36 34

134 899,90 147 182,73 161 789,30 185 297,26 202 172,63 212 070,72

112 080 120 069 132 157 141 997 162 698 172 661

17,55 28,29 34,61 32,15 65,62 76,86

22 24 27 41 63 91

2,82 1,90 31,93 33,02 40,34 60,25

10 12 28 63 79 97

1 505,02 1 581,61 1 644,23 1 793,00 2 003,75 2 178,19

4 951 5 014 5 126 5 086 5 217 5 352

85,79 103,89 120,03 123,63 169,48 198,45

270 315 349 338 383 406

9,409,14 11 953,63 13 386,31 15 426,45 18 416,38 21 122,79

15 402 18 963 21 554 23 155 26 750 29 204

1 808,23 2 029,97 2 121,91 2 363,57 2 548,67 2 687,43

4 122 4 354 4 444 4 607 4 778 4 787

3 059,97 3 792,04 5 151,11 6 880,27 9 540,78 12 199,41

2 887 3 497 4 267 5 616 7 242 9 253

1 748,84 2 471,73 3 346,90 3 991,82 4 621,33 5 484,13

1 760 2 529 3 220 3 866 4 414 5 075

x 13,96 25,83 75,73 83,56 121,65

x 7 23 30 68 95

21,06 22,08 22,82 24,35 25,46 25,97

24 24 24 24 24 24

601,84 786,88 1 057,37 1 200,30 1 427,66 1 769,19

750 1 029 1 211 1 286 1 501 1 786

1 113,79 1 550,56 1 881,02 2 097,33 2 514,16 2 833,49

1 349 1 936 2 366 2 722 3 155 3 510

220 564,67 245 637,43 271 663,61 309 537,12 344 228,00 370 308,97

259 774 279 670 301 744 319 287 353 672 376 823
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Od czasu przystąpienia Polski do UE najwięcej świad-
czeń wypłacano osobom zamieszkałym w Niemczech, 
we Francji i w Czechach. Z uwagi na brak możliwości 
potwierdzenia danych dotyczących obywatelstwa osób, 
które pobierają świadczenia, domniemywa się, że w tych 
państwach znajduje się największa liczba cudzoziem-
ców pobierających polskie emerytury i renty z FUS na 
podstawie przepisów rozporządzeń wspólnotowych.

Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych trans-
ferowanych do Niemiec stanowi ponad połowę 

wszystkich emerytur i rent wypłacanych z FUS na pod-
stawie koordynacji objętej przepisami rozporządzeń 
wspólnotowych o zabezpieczeniu społecznym.

Należy zauważyć, że łączna kwota świadczeń wy-
płacanych do poszczególnych krajów UE stale rośnie 
(co roku wynosi ok. 110 proc. w stosunku do ubiegłe-
go roku), chociaż są państwa, w których wysokość 
wypłat jest znikoma w czasie całego okresu przyna-
leżności Polski do UE (np. Estonia, Rumunia, Islandia, 
Liechtenstein).

Tabela 3
Wypłaty polskich świadczeń emerytalno-rentowych, na podstawie zawartych przez Polskę umów bilateralnych, w latach 2005–2014

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008

Australia
(umowa od 1.10.2010 r.)

a x x x x

b x x x x

Bośnia i Hercegowina* a 7 996,08 8 409,18 8 491,80 15 639,49

b 24 24 24 28

Chorwacja* a 163 621,11 177 519,06 191 780,61 260 641,49

b 502 527 551 624

Czarnogóra* a x x 30 304,77 30 050,34

b x x 68 72

Kanada
(umowa od 1.10.2009 r.)

a x x x x

b x x x x

Korea
(umowa od 1.03.2010 r.)

a x x x x

b x x x x

Macedonia
(umowa od 1.07.2007 r.)

a 1 647 220,24 1 723 323,97 1 715 067,72 1 765 191,63

b 5 546 5 493 5 375 5 314

Ukraina
(umowa od 1.01.2014 r.)

a x x x x

b x x x x

USA
(umowa od 1.03.2009 r.)

a x x x x

b x x x x

Serbia* a x x 191 826,61 219 633,54

b x x 651 687

Serbia i Czarnogóra* a 188 473,06 201 470,55 x x

b 602 631 x x

Bułgaria**
(umowa od 1.11.2006 r.)

a 771 838,99 830 463,48 x x

b 2 826 2 918 x x

OGÓŁEM a 2 779 149,48 2 941 186,24 2 137 471,51 2 291 156,49

b 9 500 9 593 6 669 6 725

* dotyczy umowy o ubezpieczeniu społecznym między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej 
Ludowej Republiki Jugosławii, podpisanej w Warszawie dnia 16 stycznia 1958 roku (Dz.U. z 1959 r. nr 19, poz. 114).

** wcześniej obowiązywała umowa o współpracy w dziedzinie polityki społecznej między Polską Rzecząpospolitą Ludową 
a Ludową Republiką Bułgarii, podpisana w Warszawie dnia 12 lipca 1961 roku (Dz.U. z 1962 r. nr 28, poz. 132).

a – kwota wypłaconych świadczeń w zł, b – liczba wypłaconych świadczeń, x – brak wypłat.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Centrali ZUS.
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

x 220 123,80 15 950 389,38 39 471 203,54 42 104 452,34 44 189 429,99

x 90 9 389 31 982 46 139 52 226

16 549,62 15 764,98 74 044,99 31 785,72 30 937,16 31 552,06

47 48 53 68 82 84

281 487,53 318 499,85 304 513,45 377 066,40 267 073,49 x

682 767 822 842 525 x

37 157,20 34 815,76 27 442,10 41 856,84 46 368,84 66 995,34

74 74 72 72 84 84

537 407,99 6 658 818,42 14 899 539,32 20 842 257,59 26 843 693,35 33 650 521,58

409 3 314 11 560 17 012 22 684 27 928

x x x x x 3 739,04

x x x x x 2

1 874 100,33 1 968 722,85 1 933 672,95 1 984 374,98 2 065 718,76 1 990 786,70

5 186 5 039 4 777 4 594 4 504 4 236

x x x x x 194 957,50

x x x x x 132

35 632 993,78 40 080 939,33 45 050 036,85 50 385 801,83 55 912 539,69 59 978 744,52

32 196 33 435 36 528 39 514 43 178 46 938

238 089,76 311 662,33 346 206,12 410 089,56 472 811,03 472 175,82

709 789 868 894 942 973

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

38 617 786,21 49 609 347,32 78 585 845,16 113 544 436,46 127 743 594,66 140 578 902,55

39 303 43 556 64 069 94 978 118 138 132 630

Niemieckie przewodnictwo w zakresie ogólnej wy-
sokości wypłaconych świadczeń przekłada się również 
na liczbę wypłaconych z FUS emerytur i rent do tego 
kraju. Blisko 45 proc. wszystkich świadczeń emerytal-
no-rentowych wypłaconych z FUS w latach 2005–2014, 
ustalonych na podstawie rozporządzeń unijnych, jest 
transferowane do Niemiec. W tym samym przedziale 
czasu 16,21 proc. wszystkich emerytur i rent wypłaca-
nych jest do Francji, 12,10 proc. do Czech, 5,92 proc. do 
Austrii, 5,91 proc. do Szwecji; w przypadku pozostałych 

państw członkowskich UE liczba wypłat stano-
wi nie więcej niż 1–2 proc. wszystkich świadczeń 
emerytalno-rentowych.

Tabela 3 przedstawia kwotę oraz liczbę świadczeń 
emerytalno-rentowych, które wypłaca ZUS na podsta-
wie przepisów umów dwustronnych o zabezpieczeniu 
społecznym osobom zamieszkałym na terenie państw, 
z którymi Polska zawarła te umowy.

W latach 2005–2008 zsumowane kwoty emerytur 
i rent wypłaconych na podstawie dwustronnych umów 
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bilateralnych o zabezpieczeniu społecznym utrzymywały 
się na pewnym stałym poziomie, nie przekraczały bowiem 
kwoty 3 mln zł rocznie. Dopiero wejście w życie umowy 
polsko-amerykańskiej spowodowało ponad 16-krotny 
wzrost wypłat świadczeń emerytalno-rentowych. Należy 

również uwzględnić dużą wysokość łącznych wypłat eme-
rytur i rent na podstawie obowiązującej od 2009 roku 
umowy polsko-kanadyjskiej.

Zawarcie umów bilateralnych z USA i Kanadą mia-
ło również ogromny wpływ na liczbę emerytur i rent 

Tabela 4
Przeciętna miesięczna wypłata dla jednego świadczeniobiorcy, na podstawie umów międzynarodowych, w latach 2005–2014 (w zł)

Wyszczególnienie
Przeciętna wypłata dla jednego świadczeniobiorcy

2005 2006 2007 2008 2009

Islandia x x x x x

Irlandia x 2 685,81 1 244,08 1 066,70 1 069,05
Ukraina x x x x x
Australia x x x x x
Kanada x x x x 1 313,96
Szwajcaria x 5 294,05 1 350,94 860,90 825,64
Grecja 2 329,37 1 649,61 1 278,94 1 013,23 965,80
USA x x x x 1 106,75
Malta x x x 3 062,65 625,56
Rumunia x x 3 533,51 2 937,06 282,00
Estonia x x 720,43 500,87 985,79
Niemcy 1 030,20 1 107,33 1 106,83 1 146,60 1 203,60
Wielka Brytania 1 116,68 1 062,31 956,01 1 002,99 1 059,91
Hiszpania 790,79 967,25 858,15 921,36 986,35
Holandia 1 110,33 1 196,09 972,08 865,06 999,04
Portugalia 2 069,52 984,59 624,61 684,09 797,73
Włochy 964,36 985,11 961,95 881,50 993,66
Dania 1 032,26 1 313,14 1 023,06 852,16 806,71
Liechtenstein x 976,67 597,50 820,43 877,50
Norwegia 1 034,60 1 077,33 761,06 607,67 802,46
Cypr 1 083,78 584,72 903,41 560,46 627,50
Litwa 864,45 801,52 660,28 646,20 837,65
Belgia 595,68 601,23 604,12 633,38 654,35
Szwecja 773,99 748,56 589,70 572,38 610,90
Luksemburg 432,06 297,88 694,66 502,24 724,25
Francja 514,23 538,15 535,60 566,16 601,00
Austria 501,98 525,07 521,38 531,78 579,69
Czarnogóra x x 445,66 417,37 502,12
Bośnia i Hercegowina 333,17 350,38 353,83 558,55 352,12
Finlandia 509,35 411,26 466,66 451,74 397,93
Węgry 410,03 440,73 432,43 435,83 438,68
Łotwa 667,05 742,66 276,49 319,43 291,34
Chorwacja 325,94 336,85 348,06 417,69 412,74
Bułgaria 273,12 284,60 302,12 331,89 366,93
Serbia x x 294,66 319,70 335,81
Czechy 324,94 347,69 341,21 355,21 375,67
Macedonia 297,01 313,73 319,08 332,18 361,38
Słowenia 356,80 385,57 319,88 345,94 317,74
Słowacja 272,71 273,32 275,97 283,96 303,98
Serbia i Czarnogóra 313,08 319,29 x x x
Korea x x x x x

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Centrali ZUS.
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Przeciętna wypłata dla jednego świadczeniobiorcy

2010 2011 2012 2013 2014
Średnia z lat
2005–2014

1 994,29 1 122,90 2 524,35 1 228,83 1 280,55 1 630,18

1 245,21 1 219,64 1 551,94 1 884,26 1 860,05 1 536,30
x x x x 1 476,95 1 476,95

2 445,82 1 698,84 1 234,17 912,56 846,12 1427,50
2 009,30 1 288,89 1 225,15 1 183,38 1 204,90 1 370,93

800,91 795,02 770,51 796,88 807,26 1 366,90
961,42 973,23 1 037,45 1 055,19 1 116,48 1 238,07

1 198,77 1 233,30 1 275,14 1 294,93 1 277,83 1 231,12
643,75 778,24 820,53 856,92 1 795,03 1 226,10
158,33 1 140,29 524,20 510,61 621,13 1 213,39

2 390,36 1 062,77 1 118,84 1 200,93 1 561,62 1 192,70
1 225,82 1 224,22 1 304,94 1 242,63 1 228,25 1 182,04
1 084,37 1 207,20 1 225,12 1 317,42 1 318,43 1 135,04
1 172,73 1 094,59 1 324,36 1 266,93 1 334,52 1 071,70

975,44 1 075,78 1 122,67 1 160,13 1 092,95 1 056,96
1 178,75 1 281,76 784,25 1 041,52 844,57 1 029,14

977,36 1 039,41 1 032,55 1 046,97 1 080,62 996,35
792,39 901,71 901,93 877,20 925,36 942,59
920,00 950,83 1 014,79 1 060,84 1 081,92 922,28
764,71 873,14 933,36 951,14 990,59 879,61
749,03 900,69 880,58 817,27 1 093,85 820,13
722,95 746,96 758,06 712,66 729,75 748,05
717,67 783,70 824,72 904,00 904,44 722,33
630,37 621,06 666,23 688,46 723,28 662,49
759,13 671,26 801,06 792,98 840,79 651,63
636,32 666,87 715,13 747,91 751,32 627,27
623,45 644,83 680,36 707,86 744,97 606,14
470,48 381,14 581,35 552,01 797,56 518,46
328,44 1 397,08 467,44 377,28 375,62 486,39
463,23 436,87 459,04 559,87 580,53 473,65
466,23 477,48 513,04 533,42 561,40 470,93
351,17 406,29 419,17 367,67 382,86 422,41
415,25 370,45 447,82 508,71 544,01 412,75
417,30 462,69 506,39 558,44 539,22 404,27
395,01 398,85 458,71 501,92 485,28 398,74
397,35 410,50 443,05 474,68 483,33 395,36
390,70 404,79 431,95 458,64 466,99 377,64
329,81 343,93 365,78 442,50 488,78 369,67
315,44 320,76 352,54 384,08 406,99 318,98

x x x x x 316,19
x x x x x 0,00

wypłacanych z FUS. Wejście tych umów w życie sprawiło, 
że ogólna liczba wypłat świadczeń na podstawie umów 
dwustronnych wzrosła prawie 9-krotnie.

Na niezmiennym i wyróżniającym się wysokim pozio-
mie utrzymuje się liczba wypłat świadczeń do Macedonii 

(do 2010 roku ponad 5000 rocznie, od 2011 roku ok. 4500 
rocznie).

W tabeli 4 przedstawiono wysokość przeciętnej 
miesięcznej wypłaty świadczenia emerytalno-rentowe-
go osobom zamieszkałym w poszczególnych państwach 
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członkowskich UE i EOG, a także w państwach, z którymi 
łączą Polskę postanowienia umów dwustronnych. Dane 
te starano się zaprezentować w sposób malejący – po-
cząwszy od krajów, do których transferuje się najwyższą 
przeciętną emeryturę lub rentę, do krajów, do których 
wysyła się najniższą przeciętną emeryturę lub rentę65.

Z analizy przeciętnej miesięcznej wysokości eme-
rytur i rent wypłacanych z FUS jednemu świadcze-
niobiorcy na podstawie umów międzynarodowych 
wynika, że najniższe świadczenia wypłacane są do 
państw b. Jugosławii, tj. do Bośni i Hercegowiny, 
Chorwacji, Macedonii, Serbii i Czarnogóry, a także do 
Bułgarii, Słowenii, Czech i Słowacji. Wysokość tych 
świadczeń oscyluje wokół kwoty 300–400 zł. Naj-
wyższe świadczenia emerytalno-rentowe otrzymują 

osoby zamieszkałe w Islandii, Irlandii, Szwajcarii, Gre-
cji, Australii, Kanadzie i USA (od ok. 1000 zł do ponad 
2300 zł). Interesująca jest wysoka pozycja przeciętne-
go świadczeniobiorcy ukraińskiego, przy czym należy 
zwrócić uwagę na fakt, że polsko-ukraińska umowa 
o zabezpieczeniu społecznym obowiązuje od 1 stycznia 
2014 roku, a zatem dopiero dane dotyczące wypłat za 
kolejne lata pozwolą w sposób bardziej miarodajny usy-
tuować Ukrainę w niniejszym zestawieniu.

Tabela 5 przedstawia sumy kwot świadczeń wypła-
conych na podstawie koordynacji unijnej, na postawie 
umów bilateralnych oraz na podstawie wszystkich 
umów międzynarodowych łącznie.

Wykres 1 ilustruje kwoty świadczeń emerytalno-
-rentowych wypłaconych na podstawie koordynacji 

Tabela 5
Wypłaty polskich świadczeń emerytalno-rentowych, na podstawie umów międzynarodowych, w latach 2005–2014 (w tys. zł)

Rok

Wypłaty 
na podstawie 

koordynacji UE
 w tys. zł

Stosunek 
wypłat do roku 
poprzedniego

w proc.

Wypłaty 
na podstawie 

umów bilateralnych 
w tys. zł

Stosunek 
wypłat do roku 
poprzedniego 

w proc.

Wypłaty 
na podstawie umów 
międzynarodowych 

łącznie w tys. zł

2005 139 724,33 x 2 779,15 x 142 503,48

2006 163 592,33 117,08 2 941,19 105,83 166 533,52

2007 176 807,80 108,08 2 137,47 72,67 178 945,27

2008 196 209,48 110,97 2 291,16 107,19 198 500,64

2009 220 564,67 112,41 38 617,79 1 685,51 259 182,46

2010 245 637,43 111,37 49 609,35 128,46 295 246,78

2011 271 663,61 110,60 78 585,85 158,41 350 249,46

2012 309 537,12 113,94 113 544,44 144,48 423 081,56

2013 344 228,00 111,21 127 743,59 112,51 471 971,59

2014 370 308,97 107,58 140 578,90 110,05 510 887,45

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Centrali ZUS.

Wykres 1
Kwoty polskich świadczeń emerytalno-rentowych wypłaconych na podstawie koordynacji unijnej oraz na podstawie umów 
bilateralnych, w tym także wypłaconych do Niemiec, Australii, Kanady i USA, w latach 2005–2014 (w tys. zł)

65 Uśredniona wartość świadczenia emerytalno-rentowego, podana w ostatniej rubryce tabeli 4, została obliczona poprzez podzielenie 
sumy przeciętnych kwot wypłat dla jednego świadczeniobiorcy przez liczbę lat, w których wypłaty miały miejsce.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Centrali ZUS.
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unijnej (ogółem) oraz na podstawie umów bilateralnych 
(ogółem), a także kwoty świadczeń wypłaconych na 
podstawie umów dwustronnych z Niemcami, Australią, 
Kanadą i USA.

Zestawienie wysokości łącznej wypłaty świadczeń 
emerytalno-rentowych z FUS do państw objętych koor-
dynacją unijną i wysokości wypłat świadczeń emerytal-
no-rentowych z FUS do państw, z którymi Polska zawar-
ła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym, 
pozwala na stwierdzenie, że większość wydatków FUS 
jest skierowana do państw UE, a dopiero wejście w życie 
zawartych przez Polskę umów dwustronnych o zabez-
pieczeniu społecznym z USA i Kanadą w 2009 roku nieco 
odmieniło stosunek wypłat świadczeń na podstawie 
umów dwustronnych do wypłat świadczeń skoordyno-
wanych przepisami UE.

Podsumowanie

Gdy bada się ewolucję polskiego prawa w zakresie 
odnoszącym się bezpośrednio do statusu cudzoziem-
ców, można dostrzec stopniowe zwiększenie się swobód 
tych osób w odniesieniu do wjazdu oraz pobytu na zie-
miach polskich. Nie ma natomiast regulacji dotyczących 
zasad uczestnictwa cudzoziemców w polskim syste-
mie zabezpieczenia społecznego. Ograniczenia swo-
bód w dostępie do świadczeń emerytalno-rentowych 
na mocy tych aktów wynikają jedynie z zasad ustalania 
prawa cudzoziemców do pobytu w Polsce, a w konse-
kwencji do wykonywania na jej terytorium działalności 
zarobkowej i ścisłego związku pracy z partycypowaniem 
w zabezpieczeniu emerytalnym.

W obszarze prawnym dokonano zmian, które 
praktycznie ujednolicają status prawny ubezpieczo-
nego w polskim systemie. Rozróżnienie na obywatela 
polskiego i cudzoziemca ma nadal znaczenie prawne 
i pozaprawne, ale pozycja prawna w polskim systemie 
ubezpieczenia społecznego uzależniona jest od faktu 
bycia ubezpieczonym, bez względu na obywatelstwo. 

Szczególną pozycję mają obywatele UE, którym na 
mocy regulacji unijnych przysługuje szereg uprawnień 
ułatwiających dostęp do krajowych systemów zabez-
pieczenia społecznego (prawo do swobodnego prze-
mieszczania się do innego państwa członkowskiego, 
zamieszkania tam, zatrudnienia itd.).

Z analizy tendencji wypłat świadczeń emerytalno-
-rentowych w okresie ostatnich 25 lat nie wynika, żeby 
wypłaty emerytur i rent z FUS skoordynowane międzyna-
rodowymi umowami o zabezpieczeniu społecznym miały 
znaczący wpływ na ogólną wysokość wypłat z polskiego 
systemu emerytalno-rentowego, choć ich liczba stale się 
zwiększa (od 1990 roku ogólna liczba świadczeń wypła-
canych na podstawie umów międzynarodowych wzrosła 
ponad 120-krotnie). Świadczeniobiorcy emerytur i rent 
będący cudzoziemcami nie obciążają FUS w stopniu prze-
kraczającym przeciętne wydatki na świadczenia emery-
talno-rentowe dla osoby zamieszkałej w Polsce.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodo-
wało jednak znaczący wzrost wydatków na emerytury 
i renty dla osób zamieszkałych w krajach objętych unijną 
koordynacją o zabezpieczeniu społecznym oraz umo-
wami bilateralnymi. Wynika to z możliwości nabywa-
nia przez cudzoziemców posiadających polskie okresy 
ubezpieczenia uprawnień do polskich świadczeń eme-
rytalno-rentowych (na podstawie ustawodawstwa unij-
nego obowiązującego w Polsce od 1 maja 2004 roku). 
Duży wpływ na wzrost wydatków miało również, jak 
już podkreślono wcześniej, wejście w życie umów dwu-
stronnych o zabezpieczeniu społecznym z USA, Kanadą, 
a także z Australią.

Wspomniana na początku artykułu grupa cudzo-
ziemców przebywająca i pracująca w Polsce nielegalnie 
nie jest objęta ubezpieczeniem społecznym, a w kon-
sekwencji jej obecność na terytorium państwa nie bę-
dzie wiązała się w przyszłości ze znaczącymi wypła-
tami świadczeń emerytalno-rentowych ustalanych na 
podstawie polskich okresów ubezpieczenia lub składek 
zgromadzonych w polskim zreformowanym systemie 
emerytalnym66. r

66 O sposobach na unikanie objęcia obowiązkiem ubezpieczenia społecznego w Polsce patrz w: Z. Czepulis-Rutkowska, National Reports. 
Poland [w:] Pension Reform in Central and Eastern Europe in Time of Crisis, Austenity and Beyond, ed. by K. Hirose, Budapest 2011, 
s. 204.
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Aneta Pochylska
Departament Rent Zagranicznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Realizacja przez ZUS przepisów krajowych 
i międzynarodowych

Renta rodzinna
dla małżonki rozwiedzionej
W myśl statystyk GUS na tysiąc nowo zawartych małżeństw w roku 2012 roz-
padło się 316, podczas gdy w roku 1980 – 129. Jedną z przyczyn dużej dynamiki 
wzrostu rozwodów jest fala migracji Polaków za granicę w poszukiwaniu pracy 
i lepszych warunków życia. Rozwód osób przebywających poza granicami kraju 
może oznaczać dla ZUS dodatkowe czynności w przypadku ubiegania się roz-
wiedzionej małżonki – posiadającej prawo do alimentów ze strony byłego męża 
– o rentę rodzinną po śmierci ubezpieczonego małżonka.

Tytułem wstępu

Gmach Sądu Najwyższego w Warszawie wspiera-
ją trzy kariatydy symbolizujące cnoty: wiarę, nadzieję 
i miłość. Wydaje się, że to przede wszystkim do miłości 
nawiązuje jedna z 86 paremii prawniczych wypisanych 
na tym budynku: Libera matrimonia esse antiquitus placuit 
– „Z dawna już postanowiono, że małżeństwa są wolne 
(rozwiązywalne)”1.

Autorem tej paremii jest żyjący w III wieku naszej ery 
cesarz rzymski Aleksander Sewer, trzykrotnie żonaty, co 
niewątpliwie może dowodzić prawdziwości jego wieko-
pomnego stwierdzenia. Aleksander Sewer zmarł bezpo-
tomnie, jednak jako korzystający z instytucji rozwodu 
obywatel rzymski, a także rozsądny i światły władca wie-
dział, że pożycie małżeńskie rodzi zobowiązania, a część 
wspólnie spędzonego z byłą małżonką życia nie może być 
wymazana. Prawne skutki zawarcia związku małżeńskiego 
są bowiem długotrwałe, istnieją po jego ustaniu w wyniku 
rozwodu, a nawet po śmierci byłego małżonka.

Takie rozumienie instytucji małżeństwa i jego 
następstw legło zapewne u podstaw wydania przez 
Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 13 maja 2014 r.

(sygn. akt SK 61/13), zgodnie z którym art. 70 ust. 3 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych2 (dalej jako: 
ustawa emerytalna) – w zakresie, w jakim uprawnienie 
małżonki rozwiedzionej do uzyskania renty rodzinnej 
uzależnia od wymogu posiadania w dniu śmierci męża 
prawa do alimentów z jego strony, ustalonych wyłącznie 
wyrokiem lub ugodą sądową – jest niezgodny z art. 67 
ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Przełomowe orzeczenie
Trybunału Konstytucyjnego

Art. 70 ust. 3 ustawy emerytalnej – w dacie wydania 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (TK) – stanowił, 
że „małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia 
śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności mał-
żeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz 
spełnienia warunków określonych w ust. 1 lub 2 miała 
w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony 
ustalone wyrokiem lub ugodą sądową”.

Przepis jasny i precyzyjny, w zasadzie niewymagający 
wykładni. „W zasadzie”, ponieważ dwa orzeczenia Sądu 

1 W ustawodawstwie polskim zapisane jest to wprost w art. 56 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Jeżeli między małżonkami 
nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”.

2 Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 z późn. zm.
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Najwyższego wydane w latach 90. XX w.3 przełamywały 
wieloletnią interpretację i ustaloną na jej podstawie linię 
orzecznictwa. Orzeczenia te wydane były pod rządami 
innej ustawy emerytalnej i innego przepisu, co jednak 
nie ma istotnego znaczenia, gdyż przesłanki prawa roz-
wiedzionego małżonka do renty rodzinnej nie uległy 
zmianie. Poza sporem w obydwu orzeczeniach było to, 
że wnioskodawczynie nie miały w chwili śmierci byłych 
małżonków prawa do alimentów ustalonego wyrokiem 
lub ugodą sądową, jak również to, że odnosiły się do 
dość nietypowych sytuacji.

W pierwszym przypadku byli małżonkowie zamiesz-
kiwali ze sobą i prowadzili wspólnie gospodarstwo 
domowe. Była żona przez lata korzystała z rachunku 
bankowego byłego męża. W drugim natomiast przy-
padku wnioskodawczyni utrzymywała, że orzeczony 
rozwód był fi kcyjny i miał na celu uniknięcie represji 
ze strony byłego funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeń-
stwa. To w tych dwóch sprawach po raz pierwszy zo-
stała dwukrotnie podważona niebudząca wątpliwości 
interpretacja uprawnień małżonki rozwiedzionej do 
renty rodzinnej. Sąd Najwyższy przyjął, że w sytuacji, 
kiedy między rozwiedzionymi małżonkami istniała po 
rozwodzie i trwała aż do śmierci byłego małżonka rze-
czywista więź materialna i duchowa, była żona może 
domagać się przyznania renty rodzinnej po nim nawet 
wówczas, gdy w chwili śmierci nie miała ustalonego 
wyrokiem sądowym lub ugodą prawa do alimentów4. 
Rozstrzygnięcia te były następnie konsekwentnie i wie-
lokrotnie odrzucane przez sądy. Dopiero po niespełna 
20 latach TK wrócił do motywów zawartych w obu ww. 
orzeczeniach i przyznał im słuszność.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 maja 2014 roku 
oznacza, że rozwiedzeni małżonkowie, którzy w dro-
dze zgodnego porozumienia ustalają sposób realizacji 
obowiązku alimentacyjnego ciążącego na jednym z nich 
względem drugiego, nie mogą ponosić ujemnych na-
stępstw w postaci nierównego traktowania w zakresie 
prawa do renty rodzinnej w porównaniu z osobami, 
które kwestie wzajemnej alimentacji ustaliły w wyroku 
lub ugodzie sądowej.

W świetle wyroku prawo do skutecznego ubiegania 
się o rentę rodzinną uzyskały zatem wyłącznie małżon-
ki rozwiedzione, które przed śmiercią współmałżonka 
skutecznie wyegzekwowały przysługujące im z ustawy 
prawo do alimentów, bądź przez uzyskanie świadcze-
nia alimentacyjnego na podstawie porozumienia stron, 
bądź dzięki korzystnemu dla nich wyrokowi lub ugodzie 
sądowej w tym zakresie.

Wyrok dotyczy na tych samych zasadach małżonki 
pozostającej w separacji, jednak nie ma zastosowania 
do małżonków rozwiedzionych (mężczyzn).

3 Wyrok z dnia 22 stycznia 1993 roku, sygn. akt II URN 61/92, OSNC z 1994 r. nr 3, poz. 68; wyrok z dnia 7 lipca 1995 roku, sygn. akt II URN 13/95, 
OSNP z 1995 r. nr 22, poz. 281.

4 A. Bodnar, U. Dąbrowska, J. Ignaczewski, J. Maciejowska, A. Stempniak, A. Śledzińska-Simon, Rozwód i separacja, Wydawnictwo 
C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 437–438.

5 Uchwała SN z dnia 2 lipca 1955 roku, sygn. akt II CO 7/55, OSN z 1956 r. nr 3, poz. 72.

Renta rodzinna jako świadczenie alimentacyjne

Renta rodzinna, zgodnie z treścią orzeczenia Try-
bunału Konstytucyjnego, jest świadczeniem pochod-
nym o charakterze alimentacyjnym, które ma na celu 
rekompensatę osobom uprawnionym źródła dochodu 
utraconego wraz ze śmiercią byłego małżonka.

Zgodnie z celem tego świadczenia i sposobem jego 
uregulowania rentę rodzinną powinna otrzymać oso-
ba, której prawo do alimentów przysługiwało, nieza-
leżnie od tego, czy obowiązek alimentacyjny byłego 
małżonka został potwierdzony przez sąd ugodą lub 
wyrokiem, czy też był on dobrowolnie realizowa-
ny do momentu śmierci zobowiązanego. W uchwale 
z 1955 roku5 Sąd Najwyższy stwierdził, że skutkiem 
prawnym małżeństwa trwającym bez względu na roz-
wód jest m.in. stosunek alimentacyjny między rozwie-
dzionymi małżonkami. Nie rozwód bowiem jest źródłem 
prawa rozwiedzionego małżonka do środków utrzyma-
nia. Prawo to istniało uprzednio, a jego źródłem jest 
zawarcie małżeństwa. Jeżeli rozwiedziony małżonek ma 
względem byłego współmałżonka roszczenie alimenta-
cyjne, to nie dlatego że został orzeczony rozwód, ale 
dlatego że strony były małżeństwem. Prawo to istnieje 
wówczas nie z powodu rozwodu, lecz pomimo rozwodu. 
Biorąc pod uwagę to stanowisko SN, nie dziwi zatem 
treść orzeczenia TK poszerzająca krąg osób uprawnio-
nych do renty rodzinnej.

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
opierają zwykły obowiązek alimentacyjny na poję-
ciu „niedostatku”. W granicach zwykłego obowiązku 
małżonek może żądać alimentów od współmałżonka, 
jeżeli znajduje się w niedostatku i nie został uznany 
za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. „Niedosta-
tek” jest pojęciem niedookreślonym i niezdefi niowa-
nym dotychczas w prawie rodzinnym i opiekuńczym. 
Z pojęciem tym zmagają się juryści, orzecznictwo są-
dów i praktyka prawa, a obecnie, w kontekście renty 
rodzinnej, będą się z nim zmagały również organy 
rentowe ZUS.

Co do zasady świadczenia z ubezpieczeń społecz-
nych są świadczeniami opartymi na ściśle sformalizowa-
nych warunkach odwołujących się do sytuacji osobistej
i ubezpieczeniowej wnioskodawców oraz osób zain-
teresowanych, z reguły towarzyszy im zobiektywizo-
wana i precyzyjnie określona w dokumentach materia 
dowodowa. Rygory prawa ubezpieczeń społecznych 
nie mogą również zostać złagodzone klauzulami ge-
neralnymi, gdyż przepisy emerytalno-rentowe mają 
charakter przepisów prawa publicznego. Oznacza to,
że świadczenia z ubezpieczenia społecznego nie można 
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otrzymać poprzez odwołanie się do zasad słuszności, 
zasad współżycia społecznego czy zwrotów niedookre-
ślonych, nieostrych6. Dostęp do świadczeń z ubezpie-
czeń społecznych przyznawanych na zasadach ogólnych 
opiera się na szeroko pojętym obowiązku ubezpieczeń 
społecznych, składce, zatrudnieniu i jest wolny od kry-
terium dochodu.

Wyjątkiem są świadczenia przyznawane w szczegól-
nym trybie przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy emerytalnej ubez-
pieczonym oraz pozostałym po nich członkom rodziny, 
którzy wskutek szczególnych okoliczności nie spełniają 
warunków wymaganych w ustawie do uzyskania prawa 
do emerytury lub renty, nie mogą – ze względu na cał-
kowitą niezdolność do pracy lub wiek – podjąć pracy lub 
działalności objętej ubezpieczeniem społecznym i nie 
mają niezbędnych środków utrzymania, Prezes Zakładu 
może przyznać w drodze wyjątku świadczenia w wyso-
kości nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń prze-
widzianych w ustawie. Świadczenia te są fi nansowane 
z budżetu państwa.

Można przyjąć, że przyznanie prawa do renty ro-
dzinnej rozwiedzionej małżonce pozostającej w niedo-
statku, której przysługiwało od zmarłego ubezpieczo-
nego niesformalizowane roszczenie alimentacyjne, jest 
bliskie zasadzie przyznania przez ZUS renty rodzinnej 
w drodze wyjątku z uwagi na uzależnienie prawa do 
tego świadczenia od kryterium dochodu z tą różnicą, że 
nie jest ono fi nansowane z budżetu państwa, a ze skła-
dek (okresów ubezpieczenia) byłego współmałżonka.

Realizacja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
na gruncie krajowych przepisów
emerytalno-rentowych

Trybunał Konstytucyjny w swym orzeczeniu stwier-
dził m.in., że organ rentowy dokonujący ustaleń prawa 
do renty rodzinnej rozwiedzionej małżonki związany 
jest wyrokiem rozwodowym co do winy, zaś we wła-
snym zakresie musi jedynie dokonać oceny sytuacji ma-
terialnej osoby uprawnionej, by stwierdzić, czy znajduje 
się ona w niedostatku. Wymóg dokonania określonych 
ustaleń przez organ rentowy wpisany jest niejako w pro-
ces rozstrzygania o prawie do renty rodzinnej i w tym 
sensie nie ma charakteru nadzwyczajnego czy – jak 
podnosił Minister Pracy i Polityki Społecznej – niekon-
stytucyjnego. Decyzja organu rentowego w tym zakre-
sie podlega przy tym kontroli sądu właściwego w spra-
wach ubezpieczeń społecznych, a to skutecznie powin-
no eliminować wszelką dowolność w podejmowaniu 
tej decyzji.

Już przykładowe wskazanie aspektów praktycznych 
realizacji ww. orzeczenia TK przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych dowodzi, że można ją określić mianem 
„wyzwania”.

Podczas stosowania aktualnie obowiązujących 
w tym zakresie procedur7 przy ocenie istnienia obo-
wiązku alimentacyjnego organy rentowe ZUS są zo-
bowiązane do analizy treści wyroku rozwodowego 
w zakresie orzeczenia o winie za rozkład pożycia mał-
żeńskiego oraz sytuacji materialnej rozwiedzionej mał-
żonki ubiegającej się o rentę rodzinną w dacie śmierci 
zmarłego. Oznacza to m.in., że jeżeli w wyroku rozwo-
dowym określono, że zmarły ponosił winę za rozkład 
pożycia małżeńskiego bądź że oboje małżonkowie po-
noszą winę za ten rozkład albo gdy orzeczono rozwód 
bez orzekania o winie, wówczas organ rentowy bada 
sytuację materialną rozwiedzionej małżonki ubiegają-
cej się o rentę rodzinną. Małżonka rozwiedziona winna 
wykazać, że w dacie śmierci zmarłego znajdowała się 
w niedostatku. Stan niedostatku nie zachodzi, gdy roz-
wiedziona małżonka w dacie śmierci zmarłego miała 
ustalone prawo do własnego świadczenia (w wysoko-
ści co najmniej najniższej emerytury) lub uzyskiwała 
przychody (w wysokości równej lub wyższej od kwoty 
najniższej emerytury).

Dowiedzenie, że w dacie śmierci zmarłego ubez-
pieczonego było realizowane prawo do alimentów na 
rzecz małżonki rozwiedzionej polega m.in. na zgro-
madzeniu i zweryfi kowaniu (ocenie) dodatkowych do-
kumentów, które wcześniej – dla celów przyznania 
renty rodzinnej przyznawanej na zasadach ogólnych 
– nie były składane; mianowicie m.in. oświadczenia 
małżonki rozwiedzionej o sytuacji materialnej w da-
cie śmierci zmarłego, pisemnej umowy konkretyzu-
jącej obowiązek alimentacyjny zawartej pomiędzy 
rozwiedzionymi małżonkami, dokumentów potwier-
dzających fakt stałego i regularnego alimentowania 
rozwiedzionej małżonki przez zmarłego bezpośrednio 
przed dniem zgonu (np. odcinki przekazów poczto-
wych, dokumenty bankowe itp.) w związku z zawar-
tą pisemną umową odnośnie obowiązku alimenta-
cyjnego.

Dobrowolnie realizowany 
obowiązek alimentacyjny
w sprawach o renty rodzinne,
podlegające koordynacji międzynarodowej,
przyznawane przez ZUS – problemy praktyczne

Fala migracji Polaków poza granice naszego pań-
stwa, wyjazdy z całymi rodzinami bądź wyjazdy jednego 
z małżonków sprawiają, że wiele związków małżeńskich 
ulega rozpadowi. Często rozłąka z krajem pochodzenia, 
a jednocześnie z mężem lub żoną, którzy w tym kraju 
pozostają, jest przyczyną trwałego i zupełnego rozkładu 

6 Patrz: wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2014 roku, sygn. akt III Aua 683/13, http://www.sn.pl/orzecznictwo
7 Interpretacja wyroku TK z dnia 13 maja 2014 roku (sygn. akt SK 61/13) – rozwiązania proceduralne.
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pożycia, a jedynym i zarazem ostatecznym wyjściem 
z tej sytuacji jest rozwód.

Niewątpliwie jest to trudna decyzja, nawet bez ele-
mentu transgranicznego, jednak dla małżonków decy-
dujących się na rozwiązanie małżeństwa i przebywają-
cych za granicą niesie za sobą dodatkowe konsekwencje 
prawne, w tym ubezpieczeniowe.

Warto zaznaczyć, że małżonkowie mający polskie 
obywatelstwo, którzy zawarli małżeństwo w Polsce, 
ale mieszkają za granicą, mogą przeprowadzić postę-
powanie rozwodowe w kraju. Możliwe jest także prze-
prowadzenie rozwodu w innym państwie. W przypad-
ku zamieszkiwania w jednym z państw członkowskich 
Unii Europejskiej zastosowanie znajdzie rozporzą-
dzenie Rady (WE) nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji 
oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach 
małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowie-
dzialności rodzicielskiej8. Rozwód zostanie wówczas 
orzeczony w oparciu o przepisy właściwego – zgodnie 
z rozporządzeniem – państwa członkowskiego. Na po-
dobnych zasadach może być orzeczona separacja9 oraz 
unieważnienie małżeństwa.

Należy jednak pamiętać, że możliwe powody złoże-
nia wniosku o rozwód lub separację, jak i praktyczne 
aspekty rozwodu i separacji są bardzo różnicowane 
w poszczególnych krajach UE. Oznacza to, że wyrok 
rozwodowy o separacji czy rozwodzie małżeństwa za-
wartego w Polsce może zawierać rozstrzygnięcia ma-
jące wpływ na ustalenie obowiązku alimentacyjnego, 
które wynikają z ustawodawstwa państwa właściwego 
dla przeprowadzenia separacji/rozwodu. W kontekście 
rozpoznania uprawnień do renty rodzinnej dla małżonki 
rozwiedzionej dobrowolnie alimentowanej – pomimo 
że rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 nie ma wprost 
zastosowania do spraw odnoszących się do zabezpie-
czenia społecznego – analiza w tym zakresie dokumentu 
rozwodowego wydanego na podstawie ustawodawstwa 
innego państwa członkowskiego może w praktyce sta-
nowić dodatkowe utrudnienie dla polskiego organu 
rentowego.

Koresponduje z powyższym utrwalone orzecz-
nictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(TSUE). Trybunał, m.in. w sprawie Dafeki10, stwierdził, 
że w postępowaniu o ustalenie uprawnień do świadcze-
nia z ubezpieczenia społecznego w sprawie dotyczącej 
uprawnień pracownika migrującego, który jest obywate-
lem Wspólnoty Europejskiej (Unii Europejskiej), właści-
we instytucje ubezpieczenia społecznego i sądy państwa 
członkowskiego powinny zaakceptować świadectwa 
i analogiczne dokumenty związane ze stanem cywilnym 

wystawione przez właściwe władze innego państwa 
członkowskiego, jeśli ich dokładność nie jest poważnie 
podważona przez konkretny rejestr związany z indywi-
dualną sprawą. Zagwarantowana przez unijny Trybunał 
równoprawność aktów stanu cywilnego przedkładanych 
przez osoby ubiegające się o świadczenia podlegające 
koordynacji unijnej nie pozbawia państw członkow-
skich możliwości oszacowania wartości dowodowej 
przedłożonych aktów stanu cywilnego. W przypadku 
rozpatrywania wniosku o rentę rodzinną małżonki roz-
wiedzionej – zamieszkałej w państwie członkowskim 
UE/EOG/Szwajcarii albo w państwie, z którym Polskę 
łączy dwustronna umowa międzynarodowa w dziedzi-
nie ubezpieczeń społecznych – jej oświadczenia doty-
czące sytuacji materialnej w dacie śmierci zmarłego 
oraz faktu zawarcia ponownego związku małżeńskiego 
podlegają weryfi kacji także w oparciu o informacje 
przekazywane na formularzach łącznikowych przez 
zagraniczne instytucje ubezpieczeniowe, z którymi 
ZUS współpracuje.

W razie braku ww. informacji na formularzu łącz-
nikowym wyznaczona jednostka ZUS przeprowadza 
postępowanie wyjaśniające z zagraniczną instytucją 
ubezpieczeniową w celu dokonania weryfi kacji oświad-
czenia małżonki rozwiedzionej.

Dla celów ustalenia, czy rozwiedziona małżonka 
miała ustalone prawo do własnego świadczenia (w wy-
sokości co najmniej najniższej emerytury) lub uzyski-
wała przychody (w wysokości równej lub wyższej od 
kwoty najniższej emerytury) uwzględniane są świad-
czenia oraz przychody uzyskiwane za granicą w pań-
stwach członkowskich UE/EOG/Szwajcarii, w państwach, 
z którymi Polska zawarła umowy o zabezpiecze-
niu społecznym i w państwach nieumownych (czyli 
pozostałych).

Brak wymaganych informacji o przychodach z tytułu 
zatrudnienia uzyskiwanych zagranicą bądź o świadcze-
niach pobieranych przez osobę zainteresowaną może 
skutkować koniecznością przeprowadzenia dodatko-
wego postępowania wyjaśniającego z osobą zaintereso-
waną, z zagraniczną instytucją ubezpieczeniową (pań-
stwa umowne) oraz – w przypadku braku możliwości 
uzyskania stosownych dokumentów – przyjęciem przy-
chodu na podstawie oświadczenia rozwiedzionej 
małżonki.

Ewentualne późniejsze ujawnienie okoliczności, że 
oświadczenie małżonki rozwiedzionej nie było zgodne 
ze stanem faktycznym i nie dawało podstaw do przyzna-
nia świadczenia, oparte na uzyskanym z zagranicy do-
kumencie dowodowym, stanowi podstawę do ustalenia 

 8 Art. 1 ust. 1 pkt a oraz art. 37 i 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku dotyczącego jurysdykcji oraz 
uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchyla-
jącego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz. Urz. UE L 338 z 23.12.2003, s. 1–29).

 9 Przy orzeczniu rozwodu po uprzednio orzeczonej separacji właściwe jest państwo, które wcześniej orzekało separację.
10 Orzeczenie ETS (TSUE) z dnia 2 grudnia 1997 roku w sprawie C-336/94 (Dafeki); Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 

w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, wersja szeroka, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2002.
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nienależnie pobranego świadczenia i dochodzenia 
przez ZUS jego zwrotu11. Na pewno ryzyko celowego 
wprowadzenia w błąd organu rentowego w sprawach 
podlegających koordynacji jest wyższe, szczególnie 
w zakresie możliwości skutecznej weryfi kacji oświad-
czeń składanych przez osobę zainteresowaną zamiesz-
kałą za granicą, dotyczących jej sytuacji osobistej 
i materialnej. Jednak nierzadko wyższa jest również wy-
sokość świadczeń zagranicznych oraz przychodów, 
co może oznaczać, że w wyniku np. ustalenia, że roz-
wiedziona małżonka ma ustalone prawo do własne-
go zagranicznego świadczenia (w wysokości co naj-
mniej najniższej emerytury), nie zostanie stwierdzony 
„niedostatek”.

Ponadto przepisy art. 53–55 rozporządzenia 
(WE) nr 883/200412 regulują kwestię zbiegu emerytur 
i rent przyznanych na podstawie ustawodawstwa jed-
nego państwa członkowskiego z uzyskiwanymi z innych 
państw członkowskich innymi świadczeniami (tego sa-
mego rodzaju lub świadczeniami różnego rodzaju) lub 
innymi dochodami.

Instytucja właściwa uwzględnia świadczenia lub 
dochody uzyskane w innym państwie członkowskim 
wyłącznie wtedy, gdy stosowane przez nią ustawodaw-
stwo przewiduje uwzględnianie świadczeń lub docho-
dów uzyskanych za granicą. Oznacza to, że instytucja 
właściwa danego państwa członkowskiego stosuje 
przepisy rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w zakresie 
zbiegu świadczeń ze świadczeniami lub dochodami tyl-
ko wtedy, gdy ustawodawstwo krajowe tego państwa 
przewiduje zmniejszenie, zawieszenie lub zniesienie 
świadczeń w razie pobierania świadczeń lub osiągania 
dochodów.

Ze względu na to, że w polskim ustawodawstwie 
nie ma regulacji przewidujących zawieszenie, zmniej-
szenie lub ustanie prawa do świadczeń emerytalnych 
i rentowych w związku z pobieraniem zagranicznych 
świadczeń, do polskich emerytur i rent nie mają za-
stosowania przepisy rozporządzenia (WE) nr 883/2004 
dotyczące zbiegu świadczeń ze świadczeniami tego sa-
mego lub różnego rodzaju. W odniesieniu do emerytur 
i rent z ZUS mają natomiast zastosowanie postanowie-
nia rozporządzenia (WE) nr 883/2004 dotyczące zbie-
gu świadczeń z dochodami. Polska instytucja na pod-
stawie reguł wynikających z przywołanego rozporzą-
dzenia uwzględnia wyłącznie takie przychody zagra-
niczne, tj. przychody z tytułu działalności zarobkowej, 
które na podstawie ustawy emerytalnej wpływają na 
zawieszenie prawa do polskich świadczeń. Przy kwa-
lifi kacji tych zagranicznych przychodów stosowane 

są kryteria określone w art. 104 ust. 1a i 4 ustawy 
emerytalnej.

Zasady te są stosowane odpowiednio w odniesieniu 
do państw, z którymi Polskę łączy umowa dwustronna 
w dziedzinie ubezpieczeń społecznych.

Powyższe oznacza, że jedynym świadczeniem rento-
wym przyznawanym przez ZUS podlegającym koordyna-
cji unijnej i bilateralnej, na które może mieć wpływ nie 
tylko dochód z tytułu zatrudnienia, lecz także wysokość 
świadczeń emerytalno-rentowych pobieranych przez 
osobę zainteresowaną w państwie, z którym Polskę 
łączą dwustronne umowy międzynarodowe/rozporzą-
dzenia UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, 
jest renta rodzinna.

Renta rodzinna dla małżonków/partnerów
i byłych małżonków/partnerów 
osób ubezpieczonych w świetle przepisów państw, 
z którymi Polska zawarła
umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu 
społecznym – przykłady

Jeżeli chodzi o rentę rodzinną dla osób, które łą-
czyła ze zmarłym ubezpieczonym przed śmiercią 
trwała relacja małżeńska/partnerska, przyjmowane są 
różne rozwiązania stanowiące bezpośrednią konse-
kwencję usankcjonowania przez dane państwo libe-
ralnego modelu uznawanego prawnie związku dwóch 
osób (małżeństwo, rejestrowany związek partnerski, 
konkubinat). Warto zaprezentować niektóre z tych 
rozwiązań13.

Austria

Renta dla wdowy/wdowca (witwenpension/witwerpen-
sion) przysługuje, gdy pozostały przy życiu współmałżo-
nek osiągnął wiek 35 lat w chwili śmierci ubezpieczo-
nego lub jeśli małżeństwo miało dziecko (dzieci). Prawo 
do renty rodzinnej przyznawane jest nie tylko wdowom 
i wdowcom, lecz także – na podobnych zasadach – oso-
bom rozwiedzionym (o ile pozostawały na utrzymaniu 
byłego małżonka) i partnerom pozostających w zareje-
strowanym związku partnerskim.

Irlandia

W przypadku śmierci małżonka lub partnera z cy-
wilnego związku partnerskiego (widow’s, widower’s or 
surviving civil partner’s14 [contributory] pension) o rentę 
rodzinną może ubiegać się małżonek/cywilny partner, 

11 Patrz przypis 7.
12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L nr 166 z dnia 30 kwietnia 2004 r., s. 1 z późn. zm.).
13 Informacje na podstawie materiałów własnych, stron internetowych oraz broszur informacyjnych zagranicznych instytucji ubezpiecze-

niowych – aktualne w 2014 roku. Informacje zamieszczone poglądowo.
14 Cywilny związek partnerski (civil partnership) jako prawnie uznany związek dwóch osób tej samej płci. Istnieje tylko wówczas, gdy 

został zarejestrowany. Po zarejestrowaniu partnerom przyznawane są te same prawa i obowiązki, co małżonkom.
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o ile nie pozostaje w nieformalnym związku (konku-
binacie). Nawet jeżeli małżeństwo ustało przez roz-
wód lub cywilny związek partnerski został rozwiąza-
ny, nadal istnieje prawo do renty rodzinnej dla pozo-
stałych przy życiu małżonków/cywilnych partnerów. 
Rentę rodzinną może również otrzymać rozwiedziony 
małżonek, o ile nie wstąpił on ponownie w związek 
małżeński.

Renta rodzinna może być oparta na składkach na 
ubezpieczenie społeczne albo na zamieszkaniu, jako 
świadczenie bezskładkowe.

Wdowy i wdowcy lub partnerzy cywilni nie mający 
prawa do renty składkowej, mogą starać się o rentę 
bezskładkową (widow’s, widower’s or surviving civil partner’s 
[non-contributory] pension). Świadczenie to przysługuje 
osobom, które nie mają dzieci na wychowaniu, jeśli 
bowiem mają dzieci, wówczas otrzymują świadczenie 
dla osób samotnie wychowujących dzieci (one-parent 
payment). Warunkiem przyznania renty rodzinnej bez-
składkowej jest m.in. kryterium dochodowe – określa 
się, czy dochód osoby pozostałej przy życiu jest wy-
starczający, aby mogła się utrzymać, oraz czy zmar-
ły małżonek/partner cywilny osoby ubiegającej się 
o rentę mieszkał w Irlandii na stałe lub spełniał warunki 
stałego pobytu.

Islandia

Ustawodawstwo islandzkie w dziedzinie zabezpie-
czenia społecznego nie przewiduje rent rodzinnych 
dla małżonka/partnera. Małżonek/partner może być 
uprawniony do wsparcia ze strony związków zawodo-
wych, gmin przyznających świadczenia z pomocy spo-
łecznej lub komercyjnych przedsiębiorstw ubezpiecze-
niowych.

Hiszpania

Renta dla wdowy/wdowca przysługuje, jeżeli osoba 
zainteresowana utraciła współmałżonka lub konkuben-
ta (common-law partnership) i o ile spełnione są okre-
ślone wymogi ubezpieczeniowe przewidziane w tym 
przypadku. Ponadto istnieje możliwość ubiegania się 
o renty dla wdów i wdowców, jeśli została orzeczona 
separacja/rozwód lub małżeństwo zostało unieważ-
nione, pod warunkiem że zostały spełnione wszystkie 
pozostałe warunki wymagane do przyznania tego 
świadczenia.

Niemcy

Renta rodzinna przyznawana jest pozostałemu 
przy życiu małżonkowi, partnerowi z zarejestrowa-
nego związku partnerskiego i w niektórych przypad-
kach również rozwiedzionemu małżonkowi zmarłego 
ubezpieczonego, jeżeli zmarły ubezpieczony prze-

był minimalny okres zatrudnienia (ubezpieczenia), 
tj. 5 lat składkowych i okresów składkowych równoważ-
nych. Okres uprawniający może być spełniony wcześniej, 
o ile ubezpieczony zmarł np. z powodu wypadku przy 
pracy lub krótko po zakończeniu szkolenia odbywa-
nego w związku z zatrudnieniem. Aby pozostały przy 
życiu współmałżonek był uprawniony do renty, para 
powinna być małżeństwem od co najmniej roku. Jeżeli 
para rozwiodła się, ustala się zaopatrzenie wyrównaw-
cze dla rozwiedzionych, które uwzględnia późniejsze 
roszczenia emerytalno-rentowe (prawa emerytal-
no-rentowe).

Małżonkowie i partnerzy w zarejestrowanym związ-
ku partnerskim mogą podzielić swoje roszczenia do 
renty rodzinnej na podstawie podpisanej przez obie 
strony umowy. Jest to możliwe w przypadku, gdy każ-
de z małżonków/partnerów dysponuje co najmniej 
25-letnim okresem uprawniającym do emerytury/renty, 
małżeństwo/związek zostało/został zawarte/zawarty 
w 2002 roku lub później i/lub oboje małżonkowie/part-
nerzy w chwili zawarcia związku byli w wieku niższym 
niż 40 lat.

Norwegia

Pozostały przy życiu małżonek (lub konkubent, 
który był wcześniej w związku małżeńskim ze zmar-
łym ubezpieczonym i posiada dzieci z tego związku, 
lub pozostały przy życiu partner z zarejestrowanego 
związku partnerskiego, dalej jako: „etc.”) w wieku do 
67 lat ma prawo do świadczenia, jeżeli on lub ona jest 
ubezpieczony/ubezpieczona, a zmarły był ubezpieczony 
i zdolny do pracy w ciągu co najmniej 3 lat przypadają-
cych bezpośrednio przed śmiercią.

Pozostały przy życiu współmałżonek, etc. ma rów-
nież prawo do świadczeń, jeśli zmarły ubezpieczony 
miał ustaloną emeryturę/rentę przez okres co najmniej 
3 lat przed śmiercią.

Jeśli zmarły otrzymywał emeryturę/rentę uzupeł-
niającą, pozostały przy życiu współmałżonek, etc. nie 
musi być ubezpieczony. W tym przypadku przyznawa-
na jest odpowiednia renta podstawowa. Jeżeli jednak 
osoba pozostała przy życiu lub zmarły ubezpieczony 
przebywał w Norwegii przez co najmniej 20 lat, wa-
runek, że osoba pozostała przy życiu powinna być 
ubezpieczona w celu uzyskania podstawowej renty, 
jest uchylony.

Renta rodzinna przyznawana jest pozostałemu przy 
życiu małżonkowi, etc., jeżeli związek/małżeństwo 
trwał/trwało (co najmniej) przez 5 lat lub osoba po-
została przy życiu posiada bądź posiadała ze zmarłym 
wspólne dzieci lub opiekuje się dziećmi zmarłego, a czas 
trwania związku/małżeństwa, oprócz okresu opieki 
wykonywanej po śmierci współmałżonka, wynosi co 
najmniej 5 lat. Rozwiedziony małżonek, który nie pozo-
stawał w nowym związku małżeńskim w chwili śmierci 
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byłego małżonka, ma prawo do świadczeń na podstawie 
tych samych zasad, pod warunkiem że śmierć byłego 
współmałżonka następuje w ciągu 5 lat po rozwodzie, 
a małżeństwo trwało co najmniej 25 lat (lub 15 lat, je-
żeli ze związku urodziły się dzieci). Uprawnienie do 
świadczenia wygasa w przypadku ponownego zawarcia 
związku małżeńskiego.

Renta rodzinna składa się z renty podstawowej 
i renty dodatkowej. Dodatkowa renta odpowiada 
55 proc. dodatkowej emerytury lub renty z tytułu nie-
zdolności do pracy przysługującej zmarłemu ubezpie-
czonemu. Dodatek specjalny jest przyznawany jak renta
z tytułu niezdolności do pracy.

Świadczenie jest uzależnione od dochodu, jeżeli po-
zostały przy życiu małżonek, etc. uzyskuje lub zamierza 
uzyskiwać roczny dochód przekraczający 50 proc. tzw. 
kwoty podstawowej, renta będzie wówczas równa róż-
nicy między pełną rentą a 40 proc. nadwyżką dochodów 
osiąganych przez osobę uprawnioną.

Wielka Brytania

W ustawodawstwie brytyjskim nie ma typowej 
renty rodzinnej. Pozostali przy życiu małżonkowie/cy-
wilni partnerzy15 mogą ubiegać się o zasiłek/dodatek 
dla owdowiałego rodzica (widowed parent’s allowance), 
który przysługuje pozostałemu przy życiu rodzicowi 
wychowującemu co najmniej jedno dziecko oraz wdo-
wie, jeżeli w dacie śmierci męża spodziewa się dziecka, 
w tym w następstwie leczenia niepłodności. Zasiłek 
jest wypłacany do czasu otrzymania zasiłku na dziecko 
(child benefi t).

Wysokość zasiłku dla owdowiałego rodzica wy-
płacanego żonie, mężowi lub cywilnemu partnerowi 
uzależniona jest od kapitału składek opłaconych przez 
zmarłego współmałżonka/cywilnego partnera. Jednakże 
jeżeli ich zgon nastąpił w związku z zatrudnieniem, to 
zasiłek ten przysługuje nawet jeżeli nie zostały opła-
cone składki na ubezpieczenie społeczne (w National 
Insurance).

Kolejnym brytyjskim świadczeniem dla pozostałych 
przy życiu, które spełnia funkcje świadczenia rentowe-
go dla wdowca/wdowy, pomimo że faktycznie nim nie 
jest, jest dodatek pogrzebowy (bereavement allowance), 
z którego może skorzystać żyjący małżonek lub partner 
w wieku pomiędzy 45 rokiem życia a powszechnym 
wiekiem emerytalnym. Dodatek pogrzebowy jest przy-
znawany, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące 
warunki: osoba zainteresowana jest w wieku 45 lat lub 
wyższym w momencie śmierci męża, żony lub cywil-
nego partnera, jej wiek nie przekroczył powszechnego 
wieku emerytalnego, a zmarły małżonek lub partner 
cywilny opłacał składki na ubezpieczenie społeczne lub 
jego zgon nastąpił w związku z wypadkiem przy pracy 

lub chorobą zawodową. Dodatek pogrzebowy wypła-
cany jest przez okres do 52 tygodni od daty śmierci 
współmałżonka lub partnera. Kwota zależy od kwoty 
składek opłaconych przez zmarłego ubezpieczonego 
oraz od wieku współmałżonka/partnera: im wyższy wiek 
(po 45 roku życia), tym wyższe świadczenie. Po osią-
gnięciu przez małżonka/partnera 55 roku życia aż do 
ukończenia powszechnego wieku emerytalnego kwota 
ta jest stała. W przypadku gdy osoba zainteresowana 
wychowuje jedno lub więcej dzieci, otrzymuje zamiast 
dodatku pogrzebowego zasiłek dla owdowiałego 
rodzica.

Należy jednak zauważyć, że nie ma możliwości uzy-
skania któregokolwiek z tych dwóch świadczeń (wido-
wed parent’s allowance lub bereavement allowance) jeżeli 
w chwili śmierci małżonka/cywilnego partnera osoby 
zainteresowane, które zawarły związek małżeński, 
były rozwiedzione, a w przypadku osób pozostających 
w cywilnym związku partnerskim – gdy został on roz-
wiązany. Jeżeli osoba pozostała przy życiu zamieszkuje 
z inną osobą jako mężem, żoną lub cywilnym partnerem, 
nie może się o te świadczenia ubiegać, podobnie jeżeli 
osoba zainteresowana (współmałżonek/cywilny partner) 
przebywa w więzieniu.

USA

Były małżonek ma w zasadzie takie same prawa 
jak wdowiec czy aktualny małżonek. Jedynym wa-
runkiem jest to, by małżeństwo trwało nie krócej niż 
10 lat. Jeśli ten warunek jest spełniony, niezależnie od 
tego, czy ubezpieczony, który nabył prawa do emery-
tury/renty umarł, czy żyje, rozwiedziony małżonek 
ma również prawo do świadczeń z systemu ubez-
pieczeń społecznych. W przypadku śmierci rozwie-
dziony małżonek, podobnie jak wdowa czy wdowiec, 
może ubiegać się o świadczenia emerytalne już od 
60 roku życia lub 50 roku życia, jeżeli jest osobą 
niepełnosprawną.

Jeśli natomiast były małżonek, który nabył prawo do 
emerytury, żyje, wówczas zarówno obecny małżonek 
tej osoby, jak i małżonek rozwiedziony mogą starać 
się o wypłatę świadczeń po ukończeniu przez te osoby 
62 roku życia. Co więcej, jeżeli od rozwiązania związ-
ku małżeńskiego upłynęły co najmniej 2 lata i oboje, 
zarówno ubezpieczony, jak i była żona/były mąż mają 
ukończone 62 lata, rozwiedziony małżonek może 
wystąpić o przyznanie mu praw emerytalnych nawet 
wówczas, gdy osoba uprawniona sama o emeryturę nie 
występuje.

Świadczenia wypłacane byłemu małżonkowi nie 
zmniejszają wysokości świadczeń wypłacanych ani 
ubezpieczonemu, ani obecnemu małżonkowi, ani wdo-
wie czy wdowcowi.

15 Patrz przypis 14.
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Wnioski

Przełomowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 13 maja 2014 roku nie dotyczy rozwiedzionych 
małżonków (mężczyzn); osoby te w świetle przepisów 
ustawy emerytalnej16 nie znajdują się w kręgu osób 
uprawnionych do renty rodzinnej. Co do zasady nato-
miast ustawodawstwa wskazanych państw w zakresie 
uprawnień do renty rodzinnej nie różnicują sytuacji 
małżonki rozwiedzionej i małżonka rozwiedzionego, 
traktują je jako tożsame. Należy podnieść, że istnie-
nie takiego rozróżnienia nie stoi w jawnej sprzecz-
ności np. z prawem UE. Zgodnie z dyrektywą Rady 
(79/7/EWG)17 zasada równego traktowania kobiet i męż-
czyzn nie ma zastosowania m.in. do przepisów ubezpie-
czeń społecznych, na podstawie których przyznawane 
są świadczenia dla osób pozostałych przy życiu.

Kolejny wniosek narzuca się sam, a dotyczy również 
kręgu osób uprawnionych do renty rodzinnej w Polsce. 
Art. 18 Konstytucji RP stanowi, iż „małżeństwo, jako 
związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo 
i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rze-
czypospolitej Polskiej”. Polskie ustawodawstwo stoi 
zatem na straży rodziny i małżeństwa i nie uznaje ani 
formalnych, ani nieformalnych związków partnerskich. 
Oznacza to, że osoby pozostające w tych związkach 
nie mogą korzystać z prawa do renty rodzinnej na za-
sadach, jakie są przewidziane dla małżonków czy osób 
rozwiedzionych.

Z ogólnie dostępnych danych statystycznych wynika, 
że jeżeli chodzi o związki partnerskie par hetero- i ho-
moseksualnych, pary różnej płci stanowią ich zdecydo-
waną większość (w niektórych państwach nawet ponad 
90 proc. ogółem wszystkich związków nieformalnych). 
Stąd, moim zdaniem, należy spodziewać się w przyszło-
ści coraz głośniejszego domagania się przez partnerów 
z nieformalnych związków heteroseksualnych uznania 
ich praw do tego rodzaju świadczenia z ubezpieczeń 
społecznych. Żądania te mogą być znacznie odważniej 
artykułowane, skoro przełamana została sztywna do-
tychczas linia orzecznictwa i prawo do renty rodzin-
nej uzyskała niepozostająca w związku małżeńskim ze 
zmarłym małżonka rozwiedziona, na której rzecz był 
realizowany jedynie dobrowolny obowiązek alimenta-
cyjny (niesformalizowany dokumentem urzędowym – 
orzeczeniem sądowym).

W tym kontekście warto wspomnieć, że w zasadzie 
pierwsze orzeczenie18, które rozwija treść ustaleń do-
konanych przez Trybunał Konstytucyjny w zakresie pra-
wa do renty rodzinnej dla pozasądowo alimentowanej 

16 Art. 70 ust. 5 w związku z art. 70 ust. 3 ustawy emerytalnej.
17 Dyrektywa Rady (EWG) nr 7/79 z dnia 19 grudnia 1978 roku w sprawie stopniowego wprowadzania w życie zasady równego traktowa-

nia kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. WE nr L 6 z 1979 r., s. 24–25).
18 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2014 roku, sygn. akt III AUa 1237/2013, Lexis.pl nr 8750247, www.orzecze-

nia.ms.gov.pl; orzeczenie nietezowane.

małżonki rozwiedzionej potwierdza ten rozwój wypad-
ków. Wnioskodawca odwołał się od decyzji oddziału ZUS 
odmawiającej mu prawa do renty rodzinnej po zmar-
łej partnerce z tej przyczyny, że pomiędzy skarżącym 
a zmarłą nie istniała wspólność małżeńska (pozostawali 
oni w konkubinacie). Nie był on więc członkiem rodziny 
zmarłej, a jako konkubent nie mógł być traktowany jak 
wdowiec. Sąd okręgowy oddalił odwołanie. Rozstrzy-
gnięcie to podtrzymał sąd apelacyjny, który oddalił 
apelację.

W uzasadnieniu sąd apelacyjny powołał się m.in. na 
wyrok TK z dnia 13 maja 2014 roku, który potwierdza, 
zdaniem sądu, że sytuacja osoby ubiegającej się o ren-
tę rodzinną po zmarłym partnerze, z którym łączył 
wnioskodawcę związek o cechach konkubinatu, nie 
jest tożsama z sytuacją małżonka, którego małżeństwo 
ustało na skutek śmierci współmałżonka. Podstawowa 
różnica polega na tym, że względem partnera związ-
ku konkubenckiego w chwili śmierci ubezpieczonego 
współpartnera nie istniał wynikający z przepisów prawa 
obowiązek alimentacyjny. Cechą relewantną ze wzglę-
du na treść kwestionowanej regulacji nie jest utrata 
żywiciela ujmowanego w kategoriach życiowych, czyli 
faktycznie dostarczającego środków utrzymania, ale 
żywiciela jako osoby zobowiązanej do alimentacji osoby 
pozostającej na jego utrzymaniu.

Jednak w przytoczonych wcześniej przykładach za-
granicznych rent rodzinnych dla małżonków rozwiedzio-
nych trudno doszukać się powszechności uzależniania 
prawa do renty rodzinnej dla małżonki rozwiedzionej/
małżonka rozwiedzionego od istnienia dobrowolnie 
realizowanego przez byłego męża/byłą żonę obowiąz-
ku alimentacyjnego, który może mieć charakter uzna-
niowy (tu szczególnie mam na uwadze konieczność 
oceny przez urzędnika ZUS, czy taka osoba pozostaje 
w niedostatku).

Warunek długiego stażu małżeńskiego przed orze-
czeniem rozwodu, poprzedzającego śmierć byłego 
małżonka (występujący dosyć często w prawodawstwie 
innych państw dotyczącym rent rodzinnych) w połącze-
niu z warunkiem osiągnięcia określonego wieku przez 
małżonka rozwiedzionego (czy też posiadania dzieci), 
wydaje się być rozwiązaniem nie mniej uzasadnionym 
prawnie, a zarazem prostszym w realizacji. W innym 
przypadku pozostaje mieć raczej nadzieję, że liczba 
tego rodzaju spraw, w których ZUS będzie zobowią-
zany do realizacji orzeczenia TK, nie będzie znacząca. 
Jednocześnie życzenie to należałoby traktować jako 
argument przemawiający za skutecznym pokonywa-
niem kryzysów i zwiększeniem trwałości związków 
małżeńskich. r
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Jarosław Myszkowski

Konsekwencje niezachowania
właściwej formy zapłaty
składki na ubezpieczenie 
społeczne
Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych1 
określa nie tylko w jakich terminach płacone są składki na ubezpieczenia spo-
łeczne, ale reguluje też w jaki sposób należy opłacać te składki i jakie dane 
identyfi kacyjne powinny znaleźć się na dokumentach płatniczych. Niezapłace-
nie składek w terminie powoduje powstanie zadłużenia, co wiąże się z różne-
go rodzaju negatywnymi skutkami dla płatnika – na przykład z koniecznością 
zapłacenia odsetek i kosztów ewentualnej egzekucji. Pojawiają się wątpliwości 
jakie skutki wiążą się z zapłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne z naru-
szeniem zasad regulujących sposób dokonania wpłaty na rzecz Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych.

Przepisy normujące sposób
opłacania składki ubezpieczeniowej

W art. 47 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych (zwanej dalej ustawą systemową) stwier-
dzono, że składki opłaca się na wskazane przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych rachunki bankowe odrębnymi 
wpłatami, w podziale na:

 t ubezpieczenia społeczne,
 t ubezpieczenie zdrowotne,
 t Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych,

 t Fundusz Emerytur Pomostowych.
Zgodnie z art. 47 ust. 4b ustawy systemowej płatnik 

składek musi opłacać należności z tytułu wyżej wskaza-
nych składek w formie bezgotówkowej, w drodze obciąże-
nia rachunku bankowego płatnika składek lub obciążenia 

rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej 
w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku 
o usługach płatniczych2.

Od zasady, iż wpłaty składek dokonuje się w for-
mie bezgotówkowej ustawodawca przewidział pewne 
wyjątki. Przede wszystkim forma wpłat gotówkowych 
dopuszczalna jest w przypadku płatników składek bę-
dących osobami fi zycznymi, jeżeli nie prowadzą oni 
pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu 
przepisów o działalności gospodarczej lub innych prze-
pisów szczególnych (art. 47 ust. 4c ustawy systemowej). 
Drugi wyjątek przewidziano w odniesieniu do płatników 
składek będących mikroprzedsiębiorcami w rozumieniu 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działal-
ności gospodarczej3. Ustawodawca stwierdził, iż mikro-
przedsiębiorca może opłacać należności z tytułu składek 
również w formie przekazu pocztowego lub w formie 

1 Tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 121.
2 Dz.U. z 2011 r. nr 199, poz. 1175 z późn. zm.
3 Tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.
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przekazu pieniężnego za pośrednictwem instytucji płat-
niczej lub biura usług płatniczych w rozumieniu ustawy 
z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych 
(art. 47 ust. 4e ustawy systemowej).

Na ocenę sposobu wykonania zobowiązania przez 
płatnika składek ubezpieczeniowych wpływ ma też 
treść przepisu art. 60 par. 1 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 roku – Ordynacja podatkowa4, który, zgodnie 
z art. 31 ustawy systemowej, ma odpowiednie zasto-
sowanie do należności z tytułu składek płaconych na 
konto ZUS. Przepis art. 60 par. 1 Ordynacji podatkowej 
przewiduje, iż za termin dokonania zapłaty podatku 
uważa się:
1) przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty po-

datku w kasie organu podatkowego lub na rachu-
nek tego organu w banku, w placówce pocztowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku 
– Prawo pocztowe5, w spółdzielczej kasie oszczęd-
nościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub 
w instytucji płatniczej, albo dzień pobrania podatku 
przez płatnika lub inkasenta;

2) w obrocie bezgotówkowym – dzień obciążenia ra-
chunku bankowego podatnika lub rachunku podat-
nika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredyto-
wej lub rachunku płatniczego podatnika w instytucji 
płatniczej  na podstawie polecenia przelewu.
Należy zauważyć, iż przepisy regulujące formę płat-

ności składek na ubezpieczenia społeczne podlegały kil-
ku nowelizacjom i w różnym czasie obowiązek płacenia 
składek ukształtowany był w inny sposób.

Początkowo ustawa o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych6 nie przewidywała przepisu art. 47 ust. 4b. Nie 
znaczy to jednak, iż ustawa nie określała w jaki sposób 
powinny być płacone składki na ubezpieczenia społecz-
ne. Już bowiem pierwotny tekst ustawy przewidywał 
w art. 31, że do należności z tytułu składek stosuje się 
odpowiednio m.in. art. 61 par. 1 Ordynacji podatko-
wej7, a przepis ten określał, iż „Zapłata podatków przez 
podatników prowadzących działalność gospodarczą 
i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej 
lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów nastę-
puje w formie bankowych rozliczeń bezgotówkowych”. 
Zatem składki na ubezpieczenia społeczne również na-
leżało płacić w formie bezgotówkowej.

Przepis art. 47 ust. 4b przewidujący obowiązek 
dokonywania wpłat w formie bezgotówkowej w dro-
dze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek, 
a także przepis art. 47 ust. 4c dopuszczający możliwość 
zapłacenia składki w formie gotówkowej przez osoby 

fi zyczne, które nie prowadzą pozarolniczej działal-
ności gospodarczej, zostały wprowadzone do ustawy 
na podstawie ustawy z dnia 11 stycznia 2001 roku 
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 
oraz niektórych innych ustaw8. Obowiązek zastosowa-
nia określonej formy wpłaty został wówczas uregu-
lowany wprost w ustawie systemowej i odesłanie do 
przepisu art. 61 par. 1 Ordynacji podatkowej straciło 
znaczenie.

Przepis art. 47 ust. 4e przewidujący, iż mikroprzed-
siębiorca może opłacać składki w formie przekazu pocz-
towego wprowadzono do ustawy systemowej na pod-
stawie ustawy z dnia 7 listopada 2008 roku o zmianie 
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych 
ustaw. Trzeba podkreślić, iż z pierwotnego brzemienia 
tego przepisu wynikało, iż mikroprzedsiębiorca nie 
mógł dokonywać wpłat gotówkowych w inny sposób, 
niż za pośrednictwem poczty, a zatem nie mógł korzy-
stać np. z biura usług płatniczych.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płat-
niczych10 znowelizowała przepis art. 47 ust. 4b – usta-
wodawca określił, iż zapłata składek powinna nastąpić 
w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku 
bankowego płatnika składek lub obciążenia rachunku 
płatniczego płatnika w instytucji płatniczej w rozumie-
niu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach 
płatniczych. Znowelizowano też przepis art. 47 ust. 4e 
i przewidziano w nim, iż mikroprzedsiębiorcy mogą 
należności z tytułu składek wpłacać również w formie 
przekazu pocztowego lub w formie przekazu pienięż-
nego za pośrednictwem instytucji płatniczej albo biura 
usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierp-
nia 2011 roku o usługach płatniczych.

Informacje zamieszczone 
w dokumentach płatniczych

W art. 35 ust. 1 ustawy systemowej określono jakie 
dane identyfi kacyjne powinny być zamieszczane w do-
kumentach przesyłanych do ZUS. Przepis ten stwierdza, 
iż we wszystkich dokumentach związanych z ubezpie-
czeniami społecznymi, w tym z rozliczaniem i opłaca-
niem składek, należy podawać:
1) w przypadku ubezpieczonych – numer PESEL, a w ra-

zie gdy ubezpieczonemu nie nadano numeru PE-
SEL – serię i numer dowodu osobistego lub pasz-
portu;

2) w przypadku płatników składek – numery NIP 
i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych 

 4 Tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.
 5 Dz.U. z 2012 r. poz. 1529.
 6 Opublikowana w Dz.U. z 1998 r. nr 137, poz. 887.
 7 Tekst pierwotny ustawy, opublikowany w Dz.U. z 1997 r. nr 137, poz. 926.
 8 Dz.U. z 2001 r. nr 8, poz. 64.
 9 Dz.U. z 2008 r. nr 209, poz. 1318.
10 Dz.U. z 2011 r. nr 199, poz. 1175.
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numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub se rię 
i numer dowodu osobistego albo paszportu.
Zgodnie z art. 47 ust. 6 ustawy systemowej doku-

ment płatniczy musi zawierać w szczegól ności infor-
macje o danych, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 
tej ustawy (czyli dane identyfi kujące płatnika), a także 
informacje o tytule wpłaty oraz o kresie za jaki jest do-
konywana wpłata.

Ustawodawca ogólnikowo przewidział też w art. 47 
ust. 7 ustawy systemowej, iż brak możliwości ziden-
tyfi kowania wpłaty nie obciąża Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych.

Orzeczenia sądowe
dotyczące sposobu zapłacenia
składki na ubezpieczenie społeczne

Na tle powyższych przepisów pojawiają się wąt-
pliwości jak należy ocenić dokonanie zapłaty składki 
ubezpieczeniowej w sposób niezgodny z wymagania-
mi przewidzianymi w ustawie systemowej. W orzecz-
nictwie sądowym formułowane są różne opinie doty-
czące tej kwestii.

W wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach – 
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 
13 marca 2012 roku (sygn. akt III AUa 789/11)11 stwierdzo-
no, iż w 2009 roku mikroprzedsiębiorca nie miał moż-
liwości legalnego dokonania wpłaty na konto ZUS po-
przez wpłatę gotówki w punkcie usług płatniczych, więc 
fakt przedstawienia dowodu wpłacenia pieniędzy w ta-
kim punkcie na składkę ubezpieczeniową za wrzesień 
2009 roku nie może prowadzić do uznania, iż przedsię-
biorca wypełnił swoje zobowiązanie.

Sprawa, którą zajmował się Sąd Apelacyjny w Ka-
towicach dotyczyła decyzji organu rentowego z dnia 
4 listopada 2010 roku, w której stwierdzono, iż ubez-
pieczony posiada zaległość za wrzesień 2009 roku 
w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne 
w kwocie 224,24 zł. Ubezpieczony odwołał się od de-
cyzji ZUS, wnosząc o jej uchylenie i umorzenie postę-
powania. Zarzucił decyzji, iż jest niezgodna ze stanem 
faktycznym, gdyż składkę należną uregulował w dniu 
30 października 2009 roku, na dowód czego dołączył 
dowód wpłaty gotówkowej spornej kwoty w biurze 
pośrednictwa fi nansowego. Twierdził, iż zwykle opła-
cał składki w drodze przelewu bankowego ze swojego 
konta i tylko we wrześniu 2009 roku dokonał tego 
w sklepie poprzez utworzony tam punkt pośrednictwa 
fi nansowego.

Sąd pierwszej instancji uwzględnił odwołanie płat-
nika i stwierdził, że zaskarżona decyzja ZUS nie odpo-
wiada przepisom prawa. Sąd uznał, iż z przedstawio-
nego przez ubezpieczonego dowodu wpłaty wynika, 

że sporna kwota została uiszczona na rzecz organu 
rentowego w dniu 30 października 2009 roku, a za-
tem zobowiązanie ubezpieczonego zostało w całości 
uregulowane. Sąd stwierdził, iż dokument przedsta-
wiony przez ubezpieczonego ma dla sądu moc dowodu 
i skutecznie podważa twierdzenie ZUS o braku wpłaty 
kwoty 224,24 zł.

Apelację od wyroku sądu pierwszej instancji złożył 
organ rentowy. Podkreślono w uzasadnieniu apelacji, 
że na koncie ubezpieczonego odnotowano wpłaty za 
okres od czerwca do sierpnia 2009 oraz od październi-
ka 2009 do stycznia 2011. Wszystkie powyższe wpłaty 
dokonane zostały poprzez rachunki bankowe. Za wrze-
sień 2009 roku żadna wpłata nie została zewidencjo-
nowana i brak jest również wpłaty w tej wysokości na 
koncie wpłat niezidentyfi kowanych. ZUS podkreślił, 
iż w myśl art. 47 ust. 7 ustawy systemowej brak moż-
liwości zidentyfi kowania wpłaty nie obciąża organu 
rentowego, a w tej sytuacji ubezpieczonego obciąża 
obowiązek wyjaśnienia w punkcie opłat, kiedy, na jaki 
rachunek i z jakimi identyfi katorami została przeka-
zana sporna wpłata. Ubezpieczony argumentował, iż 
próbował to wyjaśnić, ale punkt pośrednictwa fi nan-
sowego już nie istnieje.

Sąd Apelacyjny w Katowicach po rozpozna-
niu sprawy uznał, iż apelacja organu rentowego 
jest uzasadniona. Sąd wskazał, iż zgodnie z prze-
pisem art. 47 ustawy systemowej – w brzmieniu 
obowiązującym w dacie dokonania przez ubez-
pieczonego-przedsiębiorcę wpłaty składki na 
ubezpieczenie zdrowotne za wrzesień 2009 roku 
– dopuszczalna była wyłącznie wpłata w formie bez-
gotówkowej w drodze obciążenia rachunku banko-
wego płatnika składek, a jeśli płatnik składek był 
mikroprzedsiębiorcą, to możliwe było opłacanie na-
leżności z tytułu składek również w formie przekazu 
pocztowego. W ocenie sądu niemożliwe było wów-
czas dokonywanie wpłat za pośrednictwem punktu 
pośrednictwa fi nansowego. W uzasadnieniu wyroku 
stwierdzono: „Ubezpieczony zatem, zgodnie z po-
wołanym wyżej przepisem nie posiadał w 2009 roku 
legalnych możliwości opłacenia składek na ubezpie-
czenie zdrowotne poprzez powierzenie ich wpłaty 
punktowi usług płatniczych, niezależnie od tego, 
czy punkt płatniczy faktycznie dokonał przelewu na 
konto płatnika w organie rentowym. Możliwość taka 
istnieje dopiero od zmiany art. 47 ust. 4e ustawy 
systemowej wprowadzonej przepisem art. 158 pkt 2 
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatni-
czych (Dz.U. 2011/199/1175) od dnia 24 październi-
ka 2011 r.”

Sąd Apelacyjny w Katowicach stwierdził, iż skoro 
wpłata została dokonana w sposób odmienny od tego, 

11 Wyrok opublikowany jest na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Katowicach pod adresem: http://www.katowice.sa.gov.pl/
container/biuletyny/orzeczenia/2013/1/U/III_AUa_789-11.pdf
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jaki przewidziany był w ustawie systemowej, to nie moż-
na uznać, iż doszło do zapłaty składki. Uważam, że z ta-
kim stanowiskiem można się zgodzić, zwłaszcza, że 
według informacji ZUS składka za wrzesień 2009 roku 
nie trafi ła na konto organu rentowego – skoro płatnik 
składek dokonuje wpłaty w formie sprzecznej z wy-
mogami ustawy systemowej, to obciąża go też ryzyko 
„zagubienia” takiej wpłaty.

Jednak Sąd Apelacyjny w Katowicach poszedł jesz-
cze dalej w swojej korzystnej dla organu rentowego 
interpretacji przepisów regulujących sposób zapłace-
nia należności na rzecz ZUS i w uzasadnieniu wyro-
ku zauważył dodatkowo: „Należy jednak stwierdzić, 
że nawet gdyby możliwość opłacenia składek za po-
średnictwem biura usług płatniczych istniała w da-
cie dokonania przekazu, to i tak ciężar dowodu, że 
należność doręczona została organowi rentowemu 
obciąża ubezpieczonego”. Zdaniem Sądu Apelacyjne-
go przedstawione przez płatnika dowody wpłaty, są 
jedynie „potwierdzeniem, że sporna kwota została 
powierzona prywatnemu punktowi usług, nie zaś do-
wodem uiszczenia składek na Fundusz Ubezpieczeń 
Zdrowotnych. Ubezpieczony może w drodze procesu 
cywilnego domagać się od pośrednika zwrotu wpła-
conej kwoty”. Zatem Sąd Apelacyjny stwierdził, iż 
nawet gdyby przepisy prawa dopuszczały możliwość 
wpłacenia pieniędzy w formie gotówkowej w punkcie 
pośrednictwa fi nansowego, to zapłata składki nastą-
piłaby dopiero wówczas, gdy składka wpłynęłaby na 
konto organu rentowego.

Trzeba tu zwrócić uwagę, iż w niektórych innych 
orzeczeniach sądowych również wyrażano opinię, iż 
za datę opłacenia składek należy uznać datę wpływu 
składek na konto bankowe Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych12. Z takim stanowiskiem nie można się jednak 
zgodzić, ponieważ nie uwzględnia ono treści przepisu 
art. 60 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
– Ordynacja podatkowa. Moim zdaniem, jeśli płatnik 
dokonał wpłaty w sposób zgodny z przepisami pra-
wa, to z pewnością odpowiednie zastosowanie po-
winien mieć wówczas przepis art. 60 par. 1 Ordynacji 
podatkowej, co oznacza, iż zapłata składki następuje 
już z chwilą obciążenia rachunku bankowego płat-
nika składki, a przy zapłacie w formie gotówkowej 
– w dniu wpłacenia kwoty składki na rachunek tego 
organu w banku, w placówce pocztowej, w spółdziel-
czej kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług 
płatniczych lub w instytucji płatniczej.

Skutki niedochowania przez płatnika formy za-
płaty składki na ubezpieczenie społeczne były rów-
nież przedmiotem rozważań Sądu Apelacyjnego 

w Łodzi – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecz-
nych, który wydał wyrok w dniu 5 czerwca 2013 roku 
(sygn. akt III AUa 1446/12)13. W wyroku tym sąd 
stwierdził, że nawet jeśli przepisy prawa przewidują, 
iż płatnik składek jest obowiązany opłacać należności 
z tytułu składek w formie bezgotówkowej w drodze 
obciążenia rachunku bankowego płatnika składek, 
a płatnik nie zachował tej drogi, to dokonanie przez 
płatnika wpłaty w formie przekazu pocztowego ozna-
cza, iż dokonał on zapłaty i nie ma obowiązku doko-
nywania ponownie wpłaty. Sąd stwierdził również, iż 
z treści art. 47 ust. 7 ustawy systemowej wynika, że 
brak możliwości zidentyfi kowania wpłaty nie obciąża 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale przepisu tego 
nie można rozumieć jako swoistej „sankcji karnej” dla 
ubezpieczonego w postaci obowiązku ponownego 
opłacenia składki w sytuacji, w której Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych nie może dokonać identyfi kacji 
w swoim systemie konkretnej wpłaty.

Sprawa, którą zajmował się Sąd Apelacyjny w Łodzi 
dotyczyła decyzji ZUS z dnia 23 marca 2012 roku. W de-
cyzji tej określono, że na dzień 23 marca 2012 roku 
zadłużenie płatnika (przedsiębiorcy) z tytułu skład-
ki na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc kwiecień 
2002 roku wynosi 100,11 zł plus odsetki za zwło-
kę w kwocie 131 zł. Płatnik przedstawił dowód, iż 
w dniu 7 maja 2002 roku dokonał w urzędzie poczto-
wym wpłaty w wysokości 100,11 zł, gotówką, tytułem 
składki na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc kwie-
cień 2002 roku na rachunek ZUS.

Sąd pierwszej instancji stwierdził, iż odwołanie od 
decyzji jest zasadne. Sąd powołał się na art. 47 ust. 1 
ustawy systemowej oraz art. 59 par. 1 pkt 1 i art. 60 
par. 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa przewidują-
cych, że terminem zapłaty jest m.in. dzień wpłacenia 
kwoty w placówce pocztowej. Sąd przyjął, iż płatnik 
składek uwolnił się od odpowiedzialności z tytułu skła-
dek wykazując, że wpłacił je w placówce pocztowej. 
Sąd wskazał, iż pełnomocnik ZUS po zapoznaniu się 
z treścią potwierdzenia zapłaty oświadczył, że dane 
z polecenia przelewu nie budzą wątpliwości co do 
możliwości przekazania wpłaty na konto ubezpieczeń 
społecznych. Ubezpieczony dostarczonym przez siebie 
dowodem wpłaty udowodnił, że wpłata za kwiecień 
2002 roku została przez niego dokonana, a organ ren-
towy nie dostarczył dowodów przeciwnych, w szcze-
gólności nie wykazał, iż wpłata ta została ubezpieczo-
nemu zwrócona. Sąd uznał zatem, że płatnik nie ma 
zaległości z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne 
za kwiecień 2002 roku. Sąd pierwszej instancji pod-
kreślił, iż stanowiska tego nie zmienia treść art. 47 

12 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 października 2012 r. (sygn. akt 
III AUa 312/12, publikacja Legalis nr 704884); wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 
30 lipca 2014 r. (III AUa 1824/13, publikacja Legalis nr 1067377); wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych z dnia 13 lutego 2013 r. (sygn. akt III AUa 1390/12, publikacja Legalis nr 755544).

13 Publikacja Legalis nr 723156.
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ust. 7 ustawy systemowej, w myśl którego brak moż-
liwości zidentyfi kowania wpłaty nie obciąża Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych – przepis ten nie może być 
odczytywany w ten sposób, że wynika z niego obo-
wiązek ponownego opłacenia składki w sytuacji, gdy 
ubezpieczony posiada dowody jej uiszczenia a Zakład 
nie może odnaleźć jej w systemie.

Od wyroku sądu pierwszej instancji apelację zło-
żył organ rentowy. ZUS podnosił w niej, że przepisy 
Ordynacji podatkowej mają zastosowanie do skła-
dek jedynie odpowiednie, a w tym przypadku ustawa 
systemowa przewiduje własne uregulowania, któ-
re wymagają dokonania płatności w formie bezgo-
tówkowej, a art. 47 ust. 7 ustawy wskazuje, że brak 
możliwości zidentyfi kowania wpłaty nie obciąża 
Zakładu.

Sąd Apelacyjny w Łodzi uznał, iż apelacja ZUS jest 
bezzasadna, a wyrok sądu pierwszej instancji był pra-
widłowy. Sąd przyznał, iż zgodnie z art. 47 ust. 4b 
ustawy systemowej, obowiązującym już w 2002 roku, 
płatnik składek jest obowiązany opłacać należności 
z tytułu składek w formie bezgotówkowej w drodze 
obciążenia rachunku bankowego płatnika składek. 
Niewątpliwie płatnik nie zachował tej drogi, dokonu-
jąc wpłaty w formie przekazu pocztowego. Z treści 
art. 47 ust. 7 ustawy systemowej wynika zaś, że brak 
możliwości zidentyfi kowania wpłaty nie obciąża Za-
kładu. W uzasadnieniu wyroku podkreślono jednak, 
iż przepisu tego nie można rozumieć jako swoistej 
sankcji dla ubezpieczonego w postaci obowiązku 
ponownego opłacenia składki w sytuacji, w której 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może dokonać 
identyfi kacji w swoim systemie konkretnej wpłaty, a do 
tego sprowadzałaby się wykładania przepisu zapro-
ponowana w niniejszej sprawie przez organ rentowy. 
Sąd Apelacyjny stwierdził, iż płatnik składek dokonał 
wpłaty na poczcie i nie ma podstaw do twierdzenia, że 
kwota ta nie została przekazana do ZUS, a zatem opła-
cił on składkę na ubezpieczenie zdrowotne za kwie-
cień 2002 roku. Tym samym obciążanie go po raz kolej-
ny tym obowiązkiem – który już przecież zrealizował 
– byłoby niesłuszne i nie znajduje umocowania w treści 
art. 47 ust. 7 ustawy systemowej. Sąd wskazał też, że 
obarczanie płatnika „sankcją” za niedochowanie formy 
dokonania wpłaty w postaci obowiązku ponownego 
zapłacenia składki byłoby także o tyle niesłuszne, 
że od 1 stycznia 2009 roku płatnik będący mikro-
przedsiębiorcą – w rozumieniu ustawy z dnia 2 lip-
ca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej 
– może opłacać należności z tytułu składek również 
w formie przekazu pocztowego, a ubezpieczony mieści 
się w tej kategorii.

Podobnie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Poznaniu z dnia 4 sierpnia 2010 roku 
(sygn. akt III SA/Po 118/10)14 podkreślono, iż przepis 
art. 60 par. 1 Ordynacji podatkowej z racji użytego 
w nim przez ustawodawcę pojęcia „zapłata”, musi 
być interpretowany z uwzględnieniem treści art. 59 
par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej w związku z art. 31 
ustawy systemowej. W orzeczeniu wskazano, iż prze-
pis art. 60 par. 1 Ordynacji podatkowej reguluje nie 
tylko termin zapłaty, ale sposób wykonania zobowią-
zania poprzez płatnika.

Stan faktyczny sprawy przedstawiał się w ten spo-
sób, iż płatnik składek w dniu 15 lutego 1999 roku 
wpłacił w agencji bankowej składki na Fundusz Ubez-
pieczeń Społecznych za styczeń 1999 roku w kwo-
cie 1464,56 zł. Płatnik składek dysponował dowo-
dem potwierdzającym dokonanie wpłaty gotówki 
w agencji bankowej. Na rachunek Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych trafi ła jednak mniejsza kwota, 
tj. 146,56 zł. W związku z tym ZUS domagał się od 
płatnika uregulowania zadłużenia. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Poznaniu po rozpatrzeniu spra-
wy stwierdził, iż stanowisko Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych jest nieprawidłowe, gdyż art. 60 par. 1 
Ordynacji podatkowej określa, iż jeśli dłużnik dokona 
wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne w agencji 
bankowej, to jego zobowiązanie wygasa. Wojewódz-
ki Sąd Administracyjny uznał, że płatnik składek nie 
może ponosić odpowiedzialności za to, że wpłaco-
ne pieniądze nie dotarły do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych.

Korzystne dla płatników składek było również 
rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Sądu Apelacyj-
nego w Lublinie – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych z dnia 8 maja 2013 roku (sygn. akt 
III AUa 222/13)15. Sąd ten stwierdził, iż z dniem doko-
nania wpłaty na poczcie płatnicy składek wypełnili 
obowiązek opłacenia wymaganych składek, a z prze-
pisów prawa w żaden sposób nie można wyprowadzić 
wniosku jakoby skuteczność dokonanej wpłaty składek 
uzależniona była od ich wpływu na rachunek Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych.

Stan faktyczny w sprawie był taki, że decyzją z dnia 
18 września 2009 roku Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych odmówił spółce cywilnej wydania zaświadczenia 
o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia 
społeczne. Organ rentowy stwierdził, że analiza kont 
płatnika, stanowiących ewidencję prowadzoną na pod-
stawie składanych przez niego dokumentów rozlicze-
niowo-płatniczych, wykazała istnienie zaległości.

W odwołaniu od powyższej decyzji wspólnicy spół-
ki cywilnej domagali się jej uchylenia i zobowiązania 

14 Publikacja Legalis nr 313827.
15 Wyrok wraz z uzasadnieniem opublikowany został na Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych, prowadzonym przez Ministerstwo Spra-

wiedliwości, pod adresem: http://orzeczenia.lublin.sa.gov.pl/content/$N/153000000001521_III_AUa_000222_2013_Uz_2013-05-08_001.



2015 MARZEC-KWIECIEŃ UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. TEORIA I PRAKTYKA 73

ZUS do wydania zaświadczenia zgodnie ze złożonym 
wnioskiem. W odwołaniu od decyzji ZUS wskazano, 
iż składki zostały opłacone w prawidłowej wysokości 
za pośrednictwem poczty oraz konta płatniczego. Po-
zwany organ rentowy wnosił o oddalenie odwołania, 
wskazując, że analiza danych zgromadzonych w Kom-
pleksowym Systemie Informatycznym ZUS, dokona-
na przez Zakład, wykazała występowanie na koncie 
płatnika zaległości. Przeprowadzone postępowanie 
wyjaśniające wykazało, że nie stwierdzono wpływu 
na rachunki centralne ZUS wpłat dokonanych przez 
płatnika składek za okres od stycznia 1999 roku do 
lipca 2001 roku.

Wyrokiem z dnia 6 grudnia 2012 roku sąd pierwszej 
instancji oddalił odwołanie uznając, że stanowisko 
ZUS jest zasadne. Sąd ten podniósł, że ZUS wszczął 
postępowanie w sprawie odszukania wpłat płatni-
ka składek, w trakcie którego bank poinformował, 
że na podstawie przedstawionych dokumentów nie 
może potwierdzić poprawności przekazania 75 wpłat 
składek ZUS za okres od stycznia 1999 roku do lipca 
2001 roku dokonanych przez wspólnika spółki cywilnej 
za pośrednictwem Urzędów Pocztowych, gdyż zgodnie 
z ustawą o rachunkowości okres archiwizowania do-
kumentacji wynosi 5 lat. W plikach banku otrzyma-
nych od Poczty Polskiej nie było zapisów, które identy-
fi kowałyby płatnika. Poczta zaś z uwagi na upływ czasu 
nie posiadała już dokumentacji źródłowej, tj. dowo-
dów wpłat składek. Narodowy Bank Polski poinformo-
wał z kolei, że po sprawdzeniu dokumentacji archiwal-
nej będącej w jego posiadaniu nie stwierdza wpływu 
na centralne rachunki ZUS wpłat dokonanych przez 
płatnika składek. Nie stwierdzono zasilenia central-
nych rachunków ZUS wpłatami na ubezpieczenia spo-
łeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za okres od stycz-
nia 1999 roku do lipca 2001 roku przez płatnika po-
siadającego identyfi katory NIP i REGON.

Sąd pierwszej instancji stwierdził, iż bezsporne 
jest, że poczta przyjęła zlecenie przelewów do realiza-
cji, jednakże składki nie wpłynęły na rachunek organu 
rentowego w NBP. Sąd zauważył, że wprawdzie zgodnie 
z art. 60 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej za termin 
dokonania zapłaty gotówką uważa się dzień wpłacenia 
kwoty na rachunek w banku lub placówce pocztowej, 
ale przepis art. 47 ust. 7 ustawy systemowej przewi-
duje, iż brak możliwości zidentyfi kowania wpłaty nie 
obciąża Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oznaczało 
to, zdaniem sądu, że brak jest podstaw do obciążenia 
Zakładu wpłatą w przypadku braku możliwości jej 
zidentyfi kowania. Sąd podkreślił, że w okolicznościach 
niniejszej sprawy wpłaty dokonane przez wnioskodaw-
ców zostały przekazane Poczcie Polskiej, ale nie zosta-
ły przekazane dalej do rozliczeń międzybankowych. 
Składki nie zaginęły w systemie komputerowym or-
ganu rentowego, gdyż, zgodnie ze stanowiskiem NBP, 
nigdy nie wpłynęły na rachunki ZUS, a zatem nie mogły 

być wprowadzone do systemu. Zdaniem sądu pierw-
szej instancji ZUS zasadnie odmówił wnioskodawcy 
wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu 
składek, gdyż na kontach ZUS, prowadzonych przez 
NBP, składek tych nie ma. ZUS nie miał możliwości 
wydania innej decyzji, aniżeli decyzji odmawiającej 
wydania zaświadczenia.

Apelację od tego wyroku złożyli wspólnicy spółki 
cywilnej. Sąd Apelacyjny w Lublinie uwzględnił ją. 
W uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny podkreślił, 
iż poza sporem pozostaje fakt, iż składki na ubez-
pieczenia społeczne obciążające wnioskodawców, za 
okresy wskazane w zaskarżonej decyzji, nie wpłynęły 
na centralne rachunki Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych prowadzone przez NBP. Niesporne także jest, 
iż wspólnicy spółki przedstawili prawidłowe dowody 
wpłaty tychże składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w urzędach pocztowych. Sąd Apelacyjny 
podkreślił, iż z treści powołanego przez sąd pierwszej 
instancji art. 60 par. 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podat-
kowa wynika, że za termin dokonania zapłaty podatku 
uważa się – przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia 
kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na 
rachunek tego organu w banku, w placówce poczto-
wej albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub 
inkasenta. Oznacza to, zdaniem Sądu Apelacyjnego, 
że w dacie wpłaty gotówki w placówce pocztowej 
wnioskodawcy zapłacili wymagane składki ubezpie-
czeniowe wskazane w skarżonej decyzji, powodując 
tym samym wygaśnięcie zobowiązania z tego tytu-
łu (art. 59 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej w zw. 
z art. 31 ustawy systemowej). W uzasadnieniu wyroku 
stwierdzono: „W ocenie Sądu Apelacyjnego, z treści 
cytowanych przepisów w żaden sposób nie można 
wyprowadzić wniosku jakoby skuteczność dokona-
nej wpłaty składek uzależniona była od ich wpływu 
na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sąd 
pierwszej instancji, podobnie jak organ rentowy, nie 
wskazał innych unormowań, które pozwalałyby de-
zawuować dokonane wpłaty składek w placówkach 
pocztowych. Z całą pewnością takim przepisem nie 
jest wskazany przez Sąd Okręgowy art. 47 ust. 7 
ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie 
ubezpieczeń społecznych, który stanowi, że brak moż-
liwości zidentyfi kowania wpłaty nie obciąża Zakładu. 
Jak trafnie bowiem zauważa apelacja, przepis ten nie 
znajduje zastosowania w stanie faktycznym sprawy, 
albowiem dotyczy on sytuacji, gdy wpłata wpłynie na 
rachunek Zakładu, co jak wynika z ustaleń faktycznych 
sprawy nie miało miejsca”.

Sąd Apelacyjny wskazał też na naruszenie art. 2 
Konstytucji, który stanowi, że Rzeczpospolita Polska 
jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczy-
wistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, po-
nieważ nie można zaakceptować sytuacji, w której 
płatnik składek posiadający dowód dokonania wpłaty 
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należności w sposób przewidziany prawem i niekwe-
stionowany przez ZUS przez okres 10 lat, jest zmu-
szony do powtórnego zapłacenia składek w celu uzy-
skania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie tychże 
należności. Sąd stwierdził, iż tego rodzaju działanie 
organu rentowego, odmawiające ochrony prawnej 
obywatelowi działającemu w ramach obowiązującego 
prawa i przerzucające na niego dotkliwe konsekwen-
cje wynikające z braku możliwości organu rentowego 
sprawdzenia faktycznego wpływu składek na rachunek 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (wdrażanie Kom-
pleksowego Systemu Informatycznego było w toku), 
w sposób rażący godzi w wynikającą z tego przepisu 
Konstytucji zasadę ochrony zaufania obywateli do or-
ganów państwa, narusza ich bezpieczeństwo prawne 
i jako takie nie mogło być zaakceptowane przez Sąd 
Apelacyjny.

Podsumowanie

Przedstawione wyżej orzeczenia sądów wskazują 
na duże rozbieżności w ocenie faktu dokonania zapłaty 
z naruszeniem przepisów regulujących sposób płace-
nia składki ubezpieczeniowej. Sąd Apelacyjny w Łodzi 
w wyroku z dnia 5 czerwca 2013 roku stwierdził, iż 
dokonanie takiej zapłaty spowodowało wygaśnięcie 
zobowiązania. Natomiast Sąd Apelacyjny w Katowi-
cach w orzeczeniu z dnia 13 marca 2012 roku uznał, 
iż przedsiębiorca dokonując „nielegalnej” wpłaty nie 
wypełnił swojego obowiązku – sąd ten posunął się 
jeszcze dalej, ponieważ stwierdził, iż nawet gdyby 
forma dokonania przelewu był zgodna z wymaganiami 
przepisów prawa, to i tak nie można byłoby mówić 
o dokonaniu zapłaty, skoro składka ostatecznie nie 
wpłynęła na rachunek ZUS.

Niewątpliwie do zapłacenia składki ubezpiecze-
niowej zastosowanie ma przepis art. 60 par. 1 ustawy 
Ordynacja podatkowa, ale w mojej ocenie należy go 
stosować w powiązaniu z regulacjami ustawy o syste-
mie ubezpieczeń społecznych, które określają, kiedy 
możliwe jest odstąpienie od zasady dokonywania wpłat 
w formie bezgotówkowej. Przepisy Ordynacji podat-
kowej mają „odpowiednie” zastosowanie do składek 
ubezpieczenia społecznego, co oznacza, iż przepisy te 
powinny jedynie uzupełniać regulacje zawarte w usta-
wie systemowej, a w tym przypadku ustawa ta przewi-
duje własne unormowania dotyczące formy płatności 

składek. Jeśli art. 60 par. 1 Ordynacji podatkowej prze-
widuje, iż za termin dokonania zapłaty uważa się – przy 
zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty w kasie or-
ganu, na rachunek tego organu w banku, w placówce 
pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kre-
dytowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji płat-
niczej, to zastosowanie tego przepisu, w mojej ocenie, 
powinno być uzależnione przede wszystkim od tego, 
czy ustawa systemowa dopuszcza w danym przypad-
ku możliwość dokonywania wpłaty w formie gotówko-
wej. Moim zdaniem jeśli płatnik nie stosuje się do wyma-
gań związanych z formą dokonania wpłaty, to wówczas 
musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami takie-
go działania, np. obciążeniem go ryzykiem zagubienia 
pieniędzy przez instytucje fi nansowe zajmujące się 
obsługą wpłat. Zgadzam się więc z poglądem wyrażo-
nym w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 
13 marca 2012 roku, ale tylko w tym zakresie, iż jeśli 
płatnik dokonał wpłaty w formie gotówkowej – sprzecz-
nie z postanowieniami ustawy systemowej – to nie 
można uznać, iż w sposób właściwy wypełnił swoje 
zobowiązanie, a tym samym dokonanie zapłaty uzależ-
nione powinno być od tego, czy składka ostatecznie 
wpłynęła na rachunek ZUS. Jeśli jednak płatnik dokonał 
wpłaty gotówkowej w „legalny” sposób, to zgodnie 
z zamysłem ustawodawcy dokonanie zapłaty następuje 
w momencie określonym w art. 60 par. 1 Ordynacji 
podatkowej, a ryzyko przypadkowej utraty pieniędzy 
przez instytucje fi nansowe pośredniczące w transakcji, 
obciąży organ rentowy.

Podkreślam, iż w orzecznictwie sądowym kwestia 
dokonania wpłaty składki bez zachowania formy wyma-
ganej przez ustawę systemową jest oceniana w różny 
sposób.

Jak wskazują wyżej przytoczone przykłady, zdarza-
ją się orzeczenia korzystne dla ZUS, uznające, iż wpłata 
dokonywana jest dopiero z chwilą wpłynięcia pienię-
dzy na rachunek organu rentowego, ale występują też 
orzeczenia, gdzie przyjęto interpretację korzystną dla 
płatnika, iż wpłata dokonywana jest z chwilą powie-
rzenia pieniędzy instytucji fi nansowej i to niezależnie 
od tego, czy taka forma zapłaty była zgodna z wyma-
ganiami ustawy systemowej i czy wpłata ostatecznie 
trafi ła na konto ZUS. Trudno jest mówić, iż wykształciła 
się tu jakaś jednolita linia orzecznictwa, chociaż trze-
ba przyznać, iż z powyższych przykładów wynika, 
że przeważają orzeczenia korzystne dla płatników 
składek. r
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Przegląd wydarzeń w kraju
i na świecie
W KRAJU

Niewiele osób w wieku ponad 50 lat
ma pracę

Według danych Eurostatu stopa zatrudnienia wśród 
osób w wieku ponad 50 lat jest w Polsce znacznie niższa 
niż średnia krajów OECD.

W 2013 roku wskaźnik zatrudnienia w grupie osób 
55–64 lat wynosił 41 proc., podczas gdy średnia dla 
krajów OECD wyniosła 55 proc. Wskaźnik poprawia się 
dzięki wydłużeniu wieku emerytalnego i ograniczeniu 
możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury.

Osobom w wieku ponad 50 lat pomagają wypraco-
wane wspólnie z przedsiębiorcami nowe instrumenty 
rynku pracy, np. dotacja zatrudnienia do połowy mi-
nimalnego wynagrodzenia przez rok, a w niektórych 
wypadkach przez dwa lata. W ubiegłym roku z tej moż-
liwości skorzystało ponad 20 tys. osób. Wsparcie jest 
fi nansowane ze środków publicznych, czyli z Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego. W tym roku ministerstwo 
pracy na samo dofi nansowanie podnoszenia kwalifi kacji 
przeznacza 180 mln zł.

Należy dodać, że polskie społeczeństwo starzeje 
się znacznie szybciej niż społeczeństwa innych krajów 
europejskich. Dane Eurostatu wskazują, że w roku 2020 
osoby po 60 roku życia będą stanowić blisko 25 proc. 
ludności naszego kraju.

OFE zarobiły ponad 1 mld zł

Otwarte fundusze emerytalne odnotowały bardzo 
dobre wyniki za 2014 rok. Mimo niekorzystnych dla nich 
zmian w prawie powszechne towarzystwa emerytalne 
(zarządzające OFE) zarobiły netto prawie 1,1 mld zł, 
a więc o ponad 0,7 mld zł więcej niż rok wcześniej. 
Przychody towarzystw wyniosły ponad 2 mld zł, wobec 
niecałych 1,7 mld zł rok wcześniej.

Przed zeszłoroczną reformą OFE środki przyszłych 
emerytów odprowadzających składki do funduszy 
były objęte systemem ochronnym, zwanym mecha-
nizmem dopłaty. Gdy OFE nie wypracowało minimal-
nej wymaganej stopy zwrotu, zarządzające nim po-
wszechne towarzystwo emerytalne musiało dopłacić 
różnicę do rachunków swoich klientów. Środki na jej 

pokrycie były odkładane do Funduszu Gwarancyjnego, 
który w 2014 roku uległ częściowej likwidacji.

Przed reformą Fundusz Gwarancyjny był podzielony 
na dwie części. Podstawową zarządzał Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych, a OFE musiały utrzymywać tam 
kwotę w wysokości 0,1 proc. aktywów netto funduszy 
emerytalnych (ok. 300 mln zł w styczniu 2014). Natomiast 
częścią dodatkową administrowały PTE; utrzymywały 
tam kwotę wynoszącą 0,3 proc. wartości aktywów OFE 
(ok. 900 mln zł w styczniu 2014). Likwidacji uległa część do-
datkowa, a pieniądze zaksięgowano jako przychód PTE.

Zmiany w przepisach ustawy
o emeryturach i rentach z FUS

Na początku marca br. Sejm uchwalił ustawę o zmia-
nie1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 552).

Jedna ze zmian wprowadzonych tą ustawą dotyczy 
emerytów urodzonych przed 1949 rokiem, którzy po 
przejściu na wcześniejszą emeryturę pracowali lub 
prowadzili działalność gospodarczą i opłacali z tego 
tytułu składki na ubezpieczenia społeczne. Dotychczas, 
na podstawie art. 55 ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, mogli oni po osią-
gnięciu wieku emerytalnego składać wnioski o ustalenie 
emerytury na nowych zasadach. ZUS obliczał wówczas, 
ile składek wpłacili podczas aktywności zawodowej i na 
tej podstawie wyliczał im nowe świadczenie. W prze-
pisach była jednak luka – ZUS nie miał podstaw, by po-
trącać ze stanu konta emeryta wypłaconych dotychczas 
świadczeń. Osoby, które złożyły wniosek o ustalenie 
emerytury na nowych zasadach, zyskiwały w ten sposób 
nawet tysiąc złotych miesięcznie. Do tej pory obowiązek 
potrącania wypłaconych świadczeń dotyczył tylko osób 
urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Teraz taka zasada 
będzie odnosiła się również do starszych emerytów .

Dobre prognozy dla rynku pracy
w 2015 roku

Według badań Work Service w 2015 roku bezrobocie 
w Polsce wyniesie 11 proc., płace wzrosną a w niektó-
rych sektorach przybędzie pracy.

Więcej pracy będzie w sektorach związanych z pro-
dukcją, nowymi technologiami, IT, energetyką, medycyną 

1 Poselski projekt zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych został szczegółowo omówiony w nu-
merze 5/2014 „Ubezpieczeń Społecznych”, na s. 56–59.
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czy motoryzacją. W północnej i zachodniej części Polski 
potrzebni są spawacze, ślusarze, mechanicy i elektrycy. 
W Warszawie i okolicach poszukiwani są pracownicy 
produkcji, operatorzy wózków widłowych, rzeźnicy, dru-
karze oraz elektrycy. W Katowicach najwięcej nowych 
ofert pracy czeka na spawaczy, ślusarzy, mechaników, 
elektryków i tokarzy. Rzeszów potrzebuje spawaczy, 
operatorów wózków widłowych, ślusarzy, tokarzy, elek-
tryków i mechaników. We Wrocławiu zatrudnienie znajdą 
pracownicy logistyki i copackingu, monterzy, spawacze, 
ślusarze, mechanicy, elektrycy, a także osoby z upraw-
nieniami do pracy na suwnicach i żurawiach.

Trudności ze znalezieniem zatrudnienia mogą mieć 
osoby wykonujące proste prace. Jest to spowodowane 
tym, że obywatelom Ukrainy umożliwiono podjęcie 
pracy na okres pół roku bez konieczności posiadania 
karty stałego pobytu. Ponadto problemem będzie wciąż 
słabszy rynek pracy na wschodzie kraju.

Kiedy portal e-Zdrowie?

System e-Zdrowie ma zapewnić pacjentowi dostęp 
do jego karty choroby, informacji o przyjmowanych 
lekach i rejestrację on-line do lekarzy oraz na badania.

Start internetowego portalu pacjenta jest jednak 
zagrożony.

Rdzeniem elektronicznego systemu porządkującego 
służbę zdrowia miała być tzw. szyna usług, którą miała 
wykonać fi rma Unizeto Technologies. Centrum Systemów 
Informatycznych Ochrony Zdrowia zerwało jednak umowę 
z tą fi rmą, ze względu na fakt, iż nie była ona w stanie 
przygotować na czas jednego z najważniejszych elemen-
tów systemu. Zdecydowano się rozpisać nowy konkurs. 
Na ofertę odpowiedziało jedynie konsorcjum fi rm Compu-
Group Medical Polska oraz Hewlett Packard Polska, które 
zażądało 89,2 mln zł. Kwota ta jest dziewięć razy wyższa 
niż budżet planowany na ten cel. Minister zdrowia zdecy-
duje, czy resort dołoży brakującą kwotę.

NA ŚWIECIE

Francja wprowadziła płacę minimalną
dla zagranicznych kierowców

Zagraniczni kierowcy pracujący na terenie Francji 
nie będą mogli być wynagradzani poniżej francuskiej 
płacy minimalnej. Francuski parlament wprowadził 
odpowiednie zmiany do ustawy ministra gospodarki 
Emmanuela Macrona.

Ustawa wprowadza szereg ułatwień mających po-
prawić stan francuskiej gospodarki, m.in. upraszcza 
dostęp do kilku wolnych zawodów (notariusza, komor-
nika, adwokata), upraszcza prawo budowlane, wydłuża 
czas pracy w sklepach i wprowadza dwanaście niedziel 
handlowych zamiast dotychczasowych pięciu. 

Objęcie płacą minimalną zagranicznych kierowców 
pracujących na terenie Francji ma poprawić konkuren-
cyjność francuskiego transportu drogowego.

Niemcy mają więcej czasu na wyjaśnienia
w sprawie płacy minimalnej

Komisja Europejska zgodziła się, by rząd niemiecki 
miał więcej czasu na ustosunkowanie się do pytania, 
czy stawki najniższego wynagrodzenia przewidziane 
w ustawie o płacy minimalnej stosowane do transportu 
naruszają prawo unijne. Wcześniej Komisja Europejska 
uruchomiła procedurę EU Pilot i zobowiązała Berlin do 
przedstawienia odpowiedzi w ciągu 30 dni (zamiast 
zwyczajowych 70).

Sprawa ma ogromne znaczenie dla polskiej branży 
transportowej, ponieważ obowiązująca od początku roku 
ustawa o płacy minimalnej ma obejmować również pra-
codawców zagranicznych, których pracownicy świadczą 
pracę na terenie Niemiec, niezależnie od tego, czy fi rma 
transportowa wykonuje usługi kabotażowe, dwustronne, 
czy ciężarówka przejeżdża tranzytem przez ten kraj. Na 
razie w trakcie dwustronnych negocjacji pomiędzy Polską 
i Niemcami udało się zawiesić egzekwowanie niemieckich 
przepisów jedynie w stosunku do tranzytu.

W Szwecji
będzie sześciogodzinny dzień pracy

Władze szwedzkiego Goeteborga testowo wprowadzi-
ły sześciogodzinny dzień pracy. Eksperyment, który po-
trwa rok, obejmie 70 pracowników gminnego domu opieki 
nad osobami starszymi. Będą oni dostawać takie same 
pensje jak wtedy, gdy pracowali osiem godzin dziennie.

Projekt wymusi konieczność zatrudnienia 14 do-
datkowych pracowników i pochłonie 8 mln koron 
(ok. 850 tys. euro). Władze miasta uważają jednak, że 
może się to opłacać, bo skrócenie czasu pracy wpłynie 
pozytywnie na zdrowie pracowników oraz zmniejszy ich 
absencję. Miasto o ocenę eksperymentu poprosiło na-
ukowców, którzy jednocześnie będą monitorować inną 
podobną placówkę w Goeteborgu, gdzie opiekunowie 
wciąż pracują osiem godzin dziennie. W obu miejscach 
pracownicy przejdą badania kontrolne. Jeśli hipoteza 
o pozytywnych skutkach skrócenia czasu pracy się po-
twierdzi, samorząd miasta chce wprowadzić podobne 
zmiany w kolejnych podległych sobie instytucjach.

W rzeczywistości wielu Szwedów nie przepracowuje 
pełnych ośmiu godzin dziennie, gdyż związki zawodowe 
zawierają porozumienia branżowe, w których ustala-
ne są odstępstwa. Na przykład jednym z przywilejów 
pracownika jest jedna godzina wolnego tygodniowo, 
którą pracownik powinien przeznaczyć na ćwiczenia 
relaksujące. r

Opracowała
Agnieszka Rosa
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Agnieszka Rosa 
Sprawozdawca sejmowy
„Ubezpieczeń Społecznych”

Z prac parlamentu
UKŁAD RATALNY DLA SKŁADEK 
FINANSOWANYCH PRZEZ UBEZPIECZONYCH

Do Sejmu wpłynął poselski projekt zmiany ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych. Po pierwszym 
czytaniu trafi ł do prac legislacyjnych w podkomisjach 
sejmowych. Posłowie proponują, by dopuścić odroczenie 
terminu płatności lub rozłożenie na raty całej zaległoś-
ci dłużnika z tytułu składek na ubezpieczenia, w tym 
należności fi nansowanej przez ubezpieczonego. Wśród 
proponowanych zmian znalazły się także kwestie zwią-
zane z ewidencjonowaniem opłaty prolongacyjnej na 
subkoncie ubezpieczonego oraz na rachunku w otwartym 
funduszu emerytalnym w celu zabezpieczenia interesu 
ubezpieczonego i uzyskania przez niego rekompensaty 
związanej ze spłatą należności z tytułu składek.

Tak jest obecnie

W obecnym stanie prawnym ZUS może na wniosek 
płatnika składek (dłużnika) – ze względów gospodar-
czych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględ-
nienie – odroczyć termin płatności składek lub rozłożyć 
spłatę należności na raty, przy czym Zakład powinien 
uwzględnić możliwości płatnicze dłużnika oraz stan 
fi nansów ubezpieczeń społecznych. Powyższe ulgi do-
tyczą jedynie należności z tytułu składek fi nansowa-
nych przez płatnika składek. Nie dotyczą one składek 
fi nansowanych przez ubezpieczonych niebędących 
płatnikami składek, potrącanych przez płatnika z ich 
wynagrodzenia. Zdaniem posłów jest to często bariera 
uniemożliwiająca spłatę zadłużenia.

Posłowie podkreślają, że obecnie płatnik składek, 
który chce zawrzeć układ ratalny lub skorzystać z odro-
czenia terminu płatności składki, musi przed zawarciem 
umowy dokonać opłacenia części składki fi nansowa-
nej przez ubezpieczonego. Dla dużej grupy płatników 
był to warunek uniemożliwiający zawarcie takiej umo-
wy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W latach 
2010–2011 spośród wniosków, które wpłynęły do ZUS 
i pozostały bez rozpatrzenia, blisko 90 proc. związane 
było z nieopłaceniem składek w części fi nansowanej 
przez ubezpieczonych.

Tak proponują posłowie

Posłowie chcą takiej zmiany przepisów, która umożliwi 
spłatę w układzie ratalnym całości zobowiązań względem 
ZUS, czyli również tych, które fi nansują z własnych środ-
ków ubezpieczeni. To zdaniem projektodawców pozwoli-
łoby wyjść z zadłużenia wielu przedsiębiorcom i kontynu-
ować działalność w dotychczasowym zakresie.

W projekcie ustawy wskazano, że spłata należności 
w systemie ratalnym jest jedną z najskuteczniejszych 
form odzyskiwania należności z tytułu składek. Zawarcie 
układu ratalnego pozwala płatnikowi na dalsze prowa-
dzenie działalności gospodarczej oraz zawieszenie wszel-
kich dotychczas prowadzonych działań egzekucyjnych, 
zarówno egzekucji własnej prowadzonej przez ZUS, jak 
i egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe.

Rozwiązanie to umożliwiłoby także skuteczniejsze 
odzyskiwanie przez ZUS kwot zaległych składek, których 
pełna egzekucja niejednokrotnie bywa nieskuteczna.

Przyjęcie w projekcie ustawy, że w układzie ratal-
nym znalazłyby się również składki na ubezpieczenia 
społeczne w części fi nansowanej przez ubezpieczonych 
niebędących płatnikami składek, wymogło wprowadze-
nie mechanizmu, który chroniłby składki ubezpieczonego 
przed realnym spadkiem ich wartości spowodowanym 
opóźnionym przekazaniem ich do OFE i zewidencjonowa-
niem na subkoncie, a niezrekompensowanym należnymi 
odsetkami. Takim mechanizmem jest przyjęcie zasady, 
że opłata prolongacyjna, o której mowa w art. 29 ust. 4 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, naliczana 
byłaby w przypadku udzielenia ulgi w spłacie należności 
i podlegałaby przekazaniu na rachunek ubezpieczonego 
do OFE oraz zewidencjonowaniu na subkoncie.

Regulacja nie pociąga za sobą obciążeń budżetu pań-
stwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 
Projekt przewiduje długie vacatio legis – ustawa1 weszła-
by w życie po siedmiu miesiącach od jej opublikowania.

ZASIŁKI MACIERZYŃSKIE DLA NIEUBEZPIECZONYCH

Po pierwszym czytaniu w Sejmie do prac w pod-
komisjach został skierowany projekt zmian w usta-
wie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

WIEŚCI Z WIEJSKIEJ

1 Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych została uchwalona przez Sejm w dniu 9 kwietnia 2015 roku.
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społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Prze-
widuje on przede wszystkim, że świadczenia w razie 
macierzyństwa będą przysługiwać również osobom 
nieubezpieczonym.

Tak jest obecnie

Obecnie prawo do zasiłku macierzyńskiego przysłu-
guje osobie ubezpieczonej, która w okresie ubezpiecze-
nia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawcze-
go urodziła dziecko, przyjęła na wychowanie dziecko 
w wieku do 7 roku życia (a w przypadku dziecka, wobec 
którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkol-
nego – w wieku do 10 roku życia) i wystąpiła do sądu 
opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania 
w sprawie jego przysposobienia lub przyjęła na wycho-
wanie dziecko w wieku do 7 roku życia (a w przypadku 
dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu 
obowiązku szkolnego – w wieku do 10 roku życia) w ra-
mach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastęp-
czej zawodowej.

Zasiłek macierzyński przysługuje też pracownicy, 
która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na 
czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, 
jeśli umowa o pracę została przedłużona do dnia poro-
du (w takim przypadku urodzenie dziecka ma bowiem 
miejsce w okresie ubezpieczenia), a także w razie uro-
dzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego 
(zatrudnienia), jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie 
ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pra-
codawcy albo z naruszeniem przepisów prawa, jeżeli 
zostało to stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu. 
W sytuacji gdy zatrudnienie ustało w czasie ciąży z po-
wodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, 
a pracownicy nie zapewniono innego zatrudnienia, do 
dnia porodu przysługuje jej zasiłek w wysokości zasiłku 
macierzyńskiego.

W razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez 
nią dziecka albo przerwania okresu wypłaty zasiłku ma-
cierzyńskiego na okres, w którym ubezpieczona mat-
ka dziecka przebywa w szpitalu, zasiłek macierzyński 
przysługuje ubezpieczonemu ojcu dziecka lub innemu 
ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, jeżeli 
przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową 
w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Zasiłek macierzyński przysługuje za okresy odpowia-
dające okresom dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macie-
rzyńskiego. Ubezpieczonemu ojcu dziecka prawo do za-
siłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres do-
datkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje na równi 
z ubezpieczoną matką dziecka. Rodzice mogą dzielić się 
powyższymi uprawnieniami w ramach przysługującego 
im wymiaru zasiłku macierzyńskiego za okres dodatko-
wego urlopu macierzyńskiego z zastrzeżeniem, że nie 
mogą korzystać z nich równocześnie.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje za-
tem rodzicom, którzy pracują i są ubezpieczeni z tytułu 
choroby i macierzyństwa. Takich uprawnień nie mają 
m.in. osoby nieubezpieczone, osoby bezrobotne, osoby 
studiujące czy osoby zatrudnione na podstawie umów 
cywilnoprawnych.

Tak proponują posłowie

Posłowie proponują wprowadzić do ustawy zasiłko-
wej nowe świadczenie – zasiłek macierzyński dla osób 
nieubezpieczonych. Świadczenie to będzie przysługiwać 
osobom, które dotychczas nie miały prawa do zasił-
ku macierzyńskiego albo uposażenia macierzyńskie-
go. Krąg osób wykluczonych z tego prawa nabędzie 
uprawnienia do pobierania wymienionego świadczenia, 
w wysokości 1200 zł miesięcznie, przez okres uzależ-
niony od liczby urodzonych dzieci.

Świadczenie to będzie mogło być pobierane przez 
okres:

 t 52 tygodni – w razie urodzenia jednego dziecka przy 
jednym porodzie bądź przysposobienia lub przyjęcia 
na wychowanie jednego dziecka,

 t 65 tygodni – w razie urodzenia dwojga dzieci przy 
jednym porodzie bądź przysposobienia lub przyjęcia 
na wychowanie dwojga dzieci,

 t 67 tygodni – w razie urodzenia trojga dzieci przy 
jednym porodzie bądź przysposobienia lub przyjęcia 
na wychowanie trojga dzieci,

 t 69 tygodni – w razie urodzenia czworga dzieci przy 
jednym porodzie bądź przysposobienia lub przyjęcia 
na wychowanie czworga dzieci,

 t 71 tygodni – w razie urodzenia pięciorga i większej 
liczby dzieci przy jednym porodzie bądź przysposo-
bienia lub przyjęcia na wychowanie pięciorga i więk-
szej liczby dzieci.
Powyższe terminy będą liczone odpowiednio od 

dnia porodu bądź od dnia przyjęcia na wychowanie 
dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 
7 roku życia (a w przypadku dziecka, wobec którego 
podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolne-
go – nie dłużej niż do ukończenia 10 roku życia) lub 
od dnia przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do 
ukończenia przez dziecko 7 roku życia (a w przypadku 
dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu 
obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia 
10 roku życia).

Kryteriami podmiotowymi będą urodzenie dziecka 
bądź przyjęcie na wychowanie (także w ramach rodziny 
zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodo-
wej) dziecka w wieku do 7 roku życia (a w przypadku 
dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu 
obowiązku szkolnego – do 10 roku życia) lub przysposo-
bienie dziecka w wieku do 7 roku życia (a w przypadku 
dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu 
obowiązku szkolnego – do 10 roku życia).
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Zasiłek macierzyński dla osób nieubezpieczonych 
będzie podlegał weryfi kacji na podstawie przepisów 
rozdziału 10 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubez-
pieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 
oraz na podstawie aktu wykonawczego do ustawy, wyda-
nego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 
społecznego, w którym szczegółowo zostanie określony 
wzór wniosku dla osób ubiegających się o przyznanie 
zasiłku macierzyńskiego dla osób nieubezpieczonych, 
a także tryb przyznawania i wypłaty zasiłku.

Przepisy przejściowe w projekcie ustawy zakładają, 
że zasiłek macierzyński dla osób nieubezpieczonych 
będzie obejmował również rodziców, których dzieci 
urodziły się przed wejściem w życie ustawy.

Posłowie argumentują potrzebę wprowadzenia tych 
zmian tym, że kwestią niezwykle istotną jest zagwaran-
towanie powyższych praw m.in. osobom zatrudnionym 
na podstawie umów cywilnoprawnych, osobom bezro-
botnym, gorzej sytuowanym lub ze względu na fakt kon-
tynuowania edukacji (np. studia wyższe) wyłączonym z tej 
grupy społecznej, której do tej pory przysługiwały przed-
miotowe świadczenia. Kompleksowość proponowanych 
rozwiązań prawnych polega również na tym, że w myśl 
projektu ustawy zrównana zostanie wysokość przysługują-
cych wszystkim rodzicom świadczeń, a więc w przypadku 
niektórych grup społecznych dokonane zostanie zrówna-
nie ich w górę do proponowanej kwoty 1200 zł. Odpowiada 
to kwocie minimalnej najniższego wynagrodzenia w Polsce 
w 2014 roku (1237,20 zł netto).

Posłowie twierdzą, że projekt ten realizuje kon-
stytucyjną zasadę sprawiedliwości społecznej, z którą 
związany jest obowiązek realizacji i ochrony takich war-
tości jak sprawiedliwość społeczna czy bezpieczeństwo 
socjalne. Zarówno wysokość rocznego świadczenia, 
które zagwarantuje niniejsza ustawa, jak i objęcie nią 
wszystkich potencjalnych rodziców w Polsce wpisują się 
w zakres zasady uregulowanej w art. 2 Konstytucji RP.

Ponadto celem projektodawców było stworzenie po-
tencjalnym rodzicom takich warunków, które pozwolą 
na posiadanie potomstwa osobom młodym, np. w wieku 
akademickim. Dotychczas ze względów ekonomicznych 
nie były one w stanie pogodzić obciążeń związanych 
z kosztami edukacji z obowiązkami macierzyńskimi lub 
ojcowskimi. W wielu przypadkach skutkiem istniejących 
barier było odroczenie decyzji o posiadaniu potomstwa 
do czasu zakończenia edukacji, podjęcia pracy i uzy-
skania trwałej poprawy sytuacji materialnej. W konse-
kwencji zmniejszało to szanse lub wręcz uniemożliwiało 
wielu potencjalnym rodzicom posiadanie dziecka. Pro-
ponowane rozwiązania prawne mają zmienić ten stan. 

Celem ustawy jest również długofalowa poprawa 
wskaźników demografi cznych, co w wieloletniej per-
spektywie będzie w sposób bezpośredni oddziaływało 
na sytuację ekonomiczną i społeczną państwa. Mowa 
tu o stworzeniu warunków do zmniejszenia kryzysu 
demografi cznego, który w długoletniej perspektywie 
będzie miał niekorzystny wpływ na rynek pracy i odbije 

się negatywnie tak na sytuacji ekonomicznej państwa, 
jak i na systemie świadczeń emerytalnych.

Dane GUS na 30 stycznia 2014 roku wskazują, że 
w 2013 roku zarejestrowano w Polsce 372 tys. urodzeń. 
Współczynnik wyniósł 9,7 promila (wobec 10,0 promili 
w 2012 roku) i był o 10 pkt niższy niż w 1983 roku (ostatni 
wyż demografi czny w Polsce). W związku z tym istnieje 
paląca potrzeba intensyfi kacji działań na szczeblu cen-
tralnym. Dotychczas wprowadzone zmiany, polegające 
chociażby na wydłużeniu urlopów macierzyńskich i wpro-
wadzeniu urlopów rodzicielskich, nie przyniosły oczeki-
wanych rezultatów. Z danych GUS wynika, że w okresie 
pierwszych 10 miesięcy 2014 roku urodziło się w Polsce 
318,7 tys. dzieci, tj. tylko o 4,6 tys. więcej niż w tym sa-
mym okresie w 2013 roku. Intencją twórców nowelizacji 
ustawy jest znaczne zwiększenie liczby urodzeń.

Posłowie szacują, że proponowane regulacje prawne 
obejmą ok. 130 tys. osób. W sumie w pierwszym roku 
obowiązywania ustawy koszty budżetowe związane 
z jej wykonaniem wyniosą ok. 1,4 mld zł. Ze względu 
na zyski, jakie w długoletniej perspektywie przyniesie 
państwu wprowadzenie tych regulacji prawnych (czy-
li wzrost liczby urodzeń, pomniejszenie negatywnych 
skutków kryzysu demografi cznego, wzrost liczby osób 
w wieku produkcyjnym, pozytywny efekt ekonomiczny 
dla rynku pracy), jest to koszt niewspółmierny, który 
warto i należy ponieść. Posłowie twierdzą, że niezwykle 
ważną kwestią jest także wspomniane powyżej wpro-
wadzenie antydyskryminacyjnych przepisów, które 
zrównają prawa wszystkich Polek i Polaków w zakresie 
świadczeń rodzicielskich i zrealizują w ten sposób kon-
stytucyjną zasadę sprawiedliwości społecznej.

SĄD NAJWYŻSZY
MA ZASTRZEŻENIA DO PROJEKTU ZMIAN
W USTAWIE ZASIŁKOWEJ

Sąd Najwyższy zabrał głos w sprawie projektu zmian 
w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpiecze-
nia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 
W przesłanym stanowisku SN pisze, że chociaż uznaje 
argumenty projektodawców za ważne, uważa jednak, 
że należy sprzeciwić się realizacji powyższych celów 
poprzez poszerzenie zakresu podmiotowego ustawy 
zasiłkowej.

Sąd Najwyższy podkreśla, że zasiłki macierzyńskie, 
o których mowa w ustawie o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macie-
rzyństwa, są świadczeniami wypłacanymi z funduszu 
chorobowego utworzonego ze składek, które płacą tyl-
ko osoby ubezpieczone. Przyznanie tego świadczenia 
osobom nieubezpieczonym następuje niejako na koszt 
ubezpieczonych. Projekt nie przewiduje bowiem pokry-
wania całości tych wydatków przez budżet państwa.

Zmiany powinny pójść zatem albo w kierunku 
wprowadzenia przepisu obarczającego budżet ca-
łością wydatków na zasiłki macierzyńskie dla osób 
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nieubezpieczonych, albo proponowane zasiłki macie-
rzyńskie dla osób nieubezpieczonych nie powinny wy-
nikać z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 
Rozwiązanie pierwsze oznaczałoby, że wydatki na zasił-
ki macierzyńskie dla osób nieubezpieczonych musiałyby 
być pokrywane przez budżet w postaci tzw. dotacji 
celowej. Dotacja celowa to środki budżetu państwa 
przeznaczone na pokrycie wydatków Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych dokonywanych w ramach czynności 
zleconych ZUS, w tym wydatków na świadczenia z za-
opatrzenia społecznego przysługujących na podstawie 
odrębnych ustaw (np. świadczenia dla kombatantów, 
renty socjalne, zasiłki przedemerytalne). Pokrywanie 
przez budżet całości wydatków na określone świadcze-
nie, przysługujące bez względu na uzyskiwane dochody, 
czyni je świadczeniem o charakterze zaopatrzeniowym. 
Z legislacyjnego punktu widzenia nie jest to właściwe 
i jak dotąd nie było takiej praktyki.

Sąd Najwyższy podkreślił, że rozwiązaniem bardziej 
właściwym byłaby odrębna ustawa dotycząca tego za-
gadnienia bądź uzupełnienie katalogu świadczeń ro-
dzinnych o świadczenia macierzyńskie.

WSPARCIE DLA POKRZYWDZONYCH
PRZEZ PLAN BALCEROWICZA

Do laski marszałkowskiej wpłynął poselski pro-
jekt ustawy o świadczeniach pieniężnych dla ofi ar 
transformacji ustrojowej przeprowadzonej w latach 
1989–1992 oraz osób pokrzywdzonych przez tzw. plan 
Balcerowicza.

Tak proponują posłowie

Projekt ustawy reguluje zasady nabywania statusu 
ofi ary transformacji ustrojowej oraz osoby pokrzywdzo-
nej przez tzw. plan Balcerowicza, przyznawanie świad-
czeń pieniężnych z tego tytułu oraz zadania i zasady 
działania organów państwa w sprawach związanych 
z realizacją uprawnień do świadczeń pieniężnych.

Posłowie proponują wsparcie w formie świadcze-
nia pieniężnego w wysokości 400 zł miesięcznie przez 
12 miesięcy dla osoby uprawnionej, jeśli aktualny do-
chód na osobę w jej rodzinie nie przekracza wysokości 
minimalnej emerytury. Osobom powyżej 67 roku życia 
świadczenie byłoby wypłacane przez 5 lat. Wypłacanie 
tych świadczeń mogłoby być kontynuowane, o ile warun-
ki dochodowe nie zmieniłyby się na korzyść tej osoby.

Aby otrzymać świadczenie, osoba wnioskująca musi 
najpóźniej do 31 grudnia 2018 roku wystąpić z wnio-
skiem do wojewody właściwego dla zlikwidowanego 
zakładu pracy o potwierdzenie prawa do świadczenia 
pieniężnego i załączyć stosowne dokumenty, w szcze-
gólności dotyczące pracy w zlikwidowanym zakładzie 
pracy oraz swojej aktualnej sytuacji materialnej.

Wojewoda po przeprowadzeniu postępowania ad-
ministracyjnego wyda decyzję, która potwierdzi prawo 
do świadczenia bądź je zakwestionuje. Prawomocną de-
cyzję przekaże następnie do oddziału ZUS właściwego 
dla miejsca zamieszkania uprawnionego. Świadczenia 
będą wypłacane przez ZUS (na podstawie art. 71 ust. 1 
ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubez-
pieczeń społecznych) ze środków specjalnego Funduszu 
Świadczeń Transformacji Ustrojowej, który prowadzić 
będzie Minister Skarbu Państwa.

Dzięki wejściu w życie tej ustawy dojdzie do wypła-
cenia przez państwo polskie symbolicznego odszkodo-
wania tym obywatelom, których w okresie transformacji 
pozostawiono w tragicznej sytuacji bez jakiejkolwiek 
pomocy.

Posłowie uzasadniają, że koszty transformacji prze-
prowadzonej w Polsce w latach 1989–1992, a w szcze-
gólności wdrożenie planu wicepremiera Leszka Bal-
cerowicza, były dla milionów Polaków katastrofalne. 
Zastosowanie planu, choć doprowadziło do zmniejszenia 
poziomu infl acji oraz przekształcenia gospodarki cen-
tralnie planowanej w rynkową, wywołało równocześnie 
negatywne skutki na rynku pracy. W pierwszym okresie 
transformacji ponaddwukrotnie wzrósł odsetek osób ży-
jących poniżej minimum socjalnego. W latach 1989–1992 
zlikwidowano około 700 zakładów pracy, wskutek cze-
go pracę straciło około 850 tys. ludzi. Kolejne 435 tys. 
osób straciło pracę w wyniku systemowej likwidacji 
PGR-ów. W zamian nie powstały żadne nowe zakłady pracy. 
Jeśli przeciętna rodzina liczyła 4 osoby, oznacza to, że 
w krótkim czasie około 5 mln osób musiało liczyć na 
pomoc ośrodków pomocy społecznej. Przez wiele lat 
nikt, a zwłaszcza państwo, nie zajmował się tymi ludź-
mi, w szczególności zaś pracownikami byłych PGR-ów. 
Z tego powodu bezrobocie i bieda stały się dziedziczne 
w popegeerowskich miejscowościach.

Zdaniem wnioskodawców nadszedł czas, by państwo 
polskie udzieliło wsparcia tym pokrzywdzonym, zwłasz-
cza jeśli znajdują się oni w bardzo ciężkim położeniu 
materialnym. Będzie więc to swoisty akt sprawiedli-
wości dziejowej. Należy zauważyć, że w ostatnim okre-
sie różne grupy społeczne uzyskały już podobną pomoc 
ze strony państwa. Nie będzie to więc działanie legisla-
cyjne o charakterze precedensowym. Wnioskodawcy 
oceniają, że wejście w życie ustawy wywoła bardzo 
korzystne skutki społeczne, prawne i gospodarcze.

Wyliczenia wnioskodawców wskazują na skutki 
budżetowe w kwocie około 2,8 mld zł rocznie. Środ-
ki na pokrycie tych kosztów mogłyby być pozyska-
ne z dwóch źródeł: przychodów z dywidend spółek 
nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa, które 
w 2014 roku wynosiły 4,6 mld zł (w kolejnych latach 
kwota pozyskana ze wskazanego tytułu powinna być 
podobna) oraz przychodów z prywatyzacji, które 
w 2014 roku miały wynieść 3,7 mld zł. Wskazane źró-
dła fi nansowania w zupełności wystarczają na pokrycie 
kosztów wprowadzenia ustawy. r
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