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Wst´p

1 maja 2004 r. Polska stanie si´ pe∏noprawnym cz∏onkiem Unii Europejskiej.
W sferze zabezpieczenia spo∏ecznego obowiàzywaç b´dà w naszym kraju dwa
podstawowe rozporzàdzenia Wspólnot Europejskich:
r rozporzàdzenie (EWG) Rady nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. – dotyczàce
stosowania systemów zabezpieczenia spo∏ecznego do pracowników, osób pracujàcych na w∏asny rachunek oraz do cz∏onków ich rodzin, przemieszczajàcych si´
w granicach Wspólnoty,
r rozporzàdzenie (EWG) Rady nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. – ustalajàce
sposób stosowania rozporzàdzenia (EWG) nr 1408/71 dotyczàcego stosowania
systemów zabezpieczenia spo∏ecznego do pracowników, osób pracujàcych na w∏asny rachunek oraz do cz∏onków ich rodzin, przemieszczajàcych si´ w granicach
Wspólnoty.
Rozporzàdzenia zapewniajà koordynacj´ systemów zabezpieczenia spo∏ecznego
wszystkich krajów cz∏onkowskich Unii Europejskiej, 3 krajów EFTA1 – tworzàcych
wraz z krajami Unii Europejskiej Europejski Obszar Gospodarczy – oraz Szwajcarii.
Z dniem 1 maja 2004 r. b´dà one zatem dotyczy∏y 29 krajów (15 + 3 + 1 + 10)2,
z których ka˝dy posiada odr´bny, z∏o˝ony system zabezpieczenia spo∏ecznego
i równie z∏o˝ony system organizacji instytucji powo∏anych dla kszta∏towania i realizacji uprawnieƒ obywateli do zabezpieczenia spo∏ecznego.
Wspomniane instytucje to zarówno instytucje na szczeblu ministerstw (tzw. w∏adza w∏aÊciwa), instytucje powo∏ane do kontaktowania si´ mi´dzy sobà w kwestii
realizacji uprawnieƒ obywateli do zabezpieczenia spo∏ecznego (tzw. instytucje ∏àcznikowe), jak te˝ instytucje bezpoÊrednio realizujàce indywidualne uprawnienia ubezpieczonych (tzw. instytucje w∏aÊciwe).
Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych b´dzie pe∏ni∏ rol´ jednej z g∏ównych polskich
instytucji w∏aÊciwych oraz instytucji ∏àcznikowych dla zapewnienia koordynacji systemów zabezpieczenia spo∏ecznego. ZUS zyska z tego tytu∏u nowych partnerów
wspó∏pracy w wielu krajach, a tak˝e rozszerzy zakres i p∏aszczyzn´ kontaktów
z krajami i instytucjami, z którymi wspó∏pracowa∏ dotychczas.
1

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (European Free Trade Association – EFTA).
Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, W∏ochy, Zjednoczone Królestwo + Islandia, Liechtenstein,
Norwegia + Szwajcaria + Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, ¸otwa, Malta, Polska, S∏owacja, S∏owenia, W´gry.
2

Niniejsza publikacja ma 2 podstawowe cele:
r cel poglàdowy – czyli przedstawienie, w formie krótkiego opisu oraz schematu, organizacji systemów zabezpieczenia spo∏ecznego w krajach Europy, co pozwoli
na porównania, analizy i wnioski dotyczàce organizacji i funkcjonowania systemu
zabezpieczenia spo∏ecznego w Polsce,
r cel praktyczny – bowiem jest kierowana przede wszystkim do pracowników Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych i innych polskich instytucji zabezpieczenia spo∏ecznego,
którzy w swej pracy b´dà mieli kontakt z instytucjami ubezpieczeniowymi krajów Unii
Europejskiej; praca ta ma pomóc im odnaleêç si´ w g´stej sieci instytucji ubezpieczeniowych w Europie i uzyskaç podstawowe informacje na temat zakresu ich dzia∏ania.
Kierujàc si´ praktycznym przes∏aniem jednoznacznej identyfikacji instytucji –
obok polskiej nazwy danej instytucji zagranicznej umieszczamy nazw´ w j´zyku danego kraju.
Przekazywane podstawowe informacje na temat systemów zabezpieczenia spo∏ecznego poszczególnych krajów pochodzà przede wszystkim z wydawnictw: • Komisji Europejskiej – „Ochrona socjalna w krajach cz∏onkowskich UE i krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego”3 • Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Spo∏ecznego – „System zabezpieczenia spo∏ecznego na Êwiecie: Europa”4 • Rady Europy – „System wzajemnej informacji na temat ochrony socjalnej
w krajach Rady Europy”5.
Podstawowe dane charakteryzujàce poszczególne kraje zosta∏y zaczerpni´te
z Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2002 (cz´Êç: Przeglàd mi´dzynarodowy), wydanego przez G∏ówny Urzàd Statystyczny.
Tam gdzie to by∏o mo˝liwe, podano najnowszy stan organizacji (z 2003 r.), ustalony na podstawie bezpoÊrednich kontaktów z przedstawicielami instytucji ubezpieczeniowych (np. Niemcy, Norwegia).
˚yczymy po˝ytecznej lektury
Biuro Integracji Europejskiej
3
„La protection sociale dans les États membres de l’UE et de l’Espace économique européen”,
MISSOC 2001, http://europa.eu.in/comm/employment_social/missoc2001/index_en.htm
4
„Social Security Programs Throughout the World: Europe”, ISSA 2002, http://issa.int
5
„Syst¯me mutuel d’information sur la protection sociale du Conseil de l’Europe”, MISSCEO
2002, 10e edition (situation au 1er juillet 2000), http://book.coe.int
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KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ –
WCHODZÑCE W SK¸AD

EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Austria
V
V
V
V
V
V
V
V

Powierzchnia: 83,9 tys. km2
Stolica: Wiedeƒ, 1 925 tys. mieszkaƒców
Podzielona administracyjnie na 9 krajów zwiàzkowych – landów
LudnoÊç: 8 075 tys.
Przyrost naturalny: 0,05‰
Przeci´tna d∏ugoÊç ˝ycia: m´˝czyzn 75,4 lat; kobiet 81,2 lat
PKB na 1 mieszkaƒca: 29 431 euro
Stopa bezrobocia: 6,1%

Organizacja systemu zabezpieczenia spo∏ecznego
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Ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i emerytalne
Na austriacki system zabezpieczenia spo∏ecznego sk∏adajà si´ trzy rodzaje
ubezpieczeƒ, a administruje nimi 28 instytucji ubezpieczeniowych, posiadajàcych status autonomicznych instytucji prawa publicznego. Niektóre instytucje
ubezpieczeniowe zarzàdzajà dwoma, a niektóre – wszystkimi trzema rodzajami
ubezpieczeƒ.
W Austrii sà 24 kasy ubezpieczenia chorobowego, 7 instytucji ubezpieczenia
emerytalnego i 4 instytucje zabezpieczenia wypadkowego. Z powodów historycznych podzia∏ organizacyjny zabezpieczenia spo∏ecznego dokonywany jest
wed∏ug kryterium geograficznego oraz kryterium wykonywanego zawodu. Istniejà odr´bne instytucje ubezpieczeniowe dla pracowników kolei, dla pracowników
s∏u˝by publicznej, dla górników, dla rolników, dla zatrudnionych w przemyÊle lub
handlu i dla notariuszy. Kasy chorych, niezale˝nie od zadaƒ zwiàzanych z obowiàzkowym ubezpieczeniem chorobowym, zajmujà si´ poborem sk∏adek na
ubezpieczenie od wypadków przy pracy i na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
oraz na ubezpieczenie od bezrobocia. Kasy te wyp∏acajà tak˝e zasi∏ek na nauk´
dziecka (Êwiadczenie przyznawane przez fundusz ubezpieczenia od bezrobocia
na okresy nauki dziecka). Âwiadczeƒ leczniczych udzielajà bezpoÊrednio placówki zwiàzane kontraktem z kasami chorych.
Wszystkie instytucje ubezpieczeniowe sà zrzeszone w Stowarzyszeniu Austriackich Instytucji Ubezpieczenia Spo∏ecznego (Hauptverband der Österreichischen
Sozialversicherungsträger), które reprezentuje g∏ówne interesy w dziedzinie zabezpieczenia spo∏ecznego w kraju oraz instytucje w kontaktach zagranicznych. Stowarzyszenie posiada wszechstronne kompetencje, pozwalajàce mu lepiej koordynowaç dzia∏alnoÊç austriackiego systemu zabezpieczenia spo∏ecznego. Federalne
Ministerstwo Zabezpieczenia Spo∏ecznego i Pokoleƒ (Bundesministerum für Soziale
Sicherheit und Generationen) jest cia∏em nadzorujàcym dziedzin´ zabezpieczenia
spo∏ecznego w Austrii.

W dziedzinie opieki szpitalnej, od 1 stycznia 1997 r. utworzono 9 funduszy, po
jednym w ka˝dym kraju zwiàzkowym – landzie. Pe∏nià one funkcje instytucji ubezpieczenia chorobowego.
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
Od 1 lipca 1994 r. ubezpieczenie od bezrobocia nie podlega bezpoÊrednio samemu Federalnemu Ministerstwu Gospodarki i Pracy (Bundesministerum für Wirtschaft
und Arbeit), lecz administrowane jest przez Federalny Urzàd Rynku i Pracy (Arbeitsmarktservice). Podlega mu 9 urz´dów rynku pracy w landach oraz oko∏o 100 regionalnych urz´dów pracy.
Âwiadczenia rodzinne
Âwiadczenia rodzinne podlegajà kompetencjom Federalnego Ministerstwa Zabezpieczenia Spo∏ecznego i Pokoleƒ, jak równie˝ kompetencjom urz´dów finansowo-podatkowych na szczeblu landów.
D∏ugotrwa∏y zasi∏ek opiekuƒczy
1 lipca 1993 r. wesz∏a w ˝ycie federalna ustawa o zasi∏kach opiekuƒczych.
Zasi∏ek opiekuƒczy jest przyznawany osobom wymagajàcym pomocy i opieki,
w formie cz´Êciowej rekompensaty dodatkowych wydatków poniesionych
w zwiàzku z opiekà; poziom rekompensaty jest uzale˝niony od stopnia wymaganej opieki (wyodr´bniono 7 stopni). Co wi´cej, paƒstwo (na szczeblu federalnym) oraz landy dosz∏y do porozumienia w sprawie utworzenia kompleksowego
systemu opieki, w formie Êwiadczeƒ pieni´˝nych i w naturze. Wyp∏at´ zasi∏ków
opiekuƒczych realizujà w∏aÊciwe instytucje odpowiedzialne za ubezpieczenie
emerytalne lub wypadkowe.
Landy zapewniajà zasi∏ek opiekuƒczy tym mieszkaƒcom, którym nie przys∏uguje
zasi∏ek federalny.
Poza wy˝ej wymienionymi rodzajami Êwiadczeƒ z zabezpieczenia spo∏ecznego
i zasi∏kami opiekuƒczymi sà wyp∏acane Êwiadczenia z pomocy spo∏ecznej, organizowanej na poziomie landów.

Schemat organizacyjny systemu zabezpieczenia spo∏ecznego Austrii
Federalne Ministerstwo
Gospodarki i Pracy
Bundesministerum für
Wirtschaft und Arbeit

Federalne Ministerstwo Zabezpieczenia Spo∏ecznego i Pokoleƒ
Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen

ubezpieczenie chorobowe (z wyjàtkiem opieki szpitalnej)
ubezpieczenia wypadków przy pracy
ubezpieczenia emerytalne
zasi∏ki wychowawcze

ubezpieczenie chorobowe
opieka szpitalna

Stowarzyszenie Austriackich Instytucji Ubezpieczenia Spo∏ecznego
Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger

wypadki przy pracy
choroby zawodowe

choroba
macierzyƒstwo
zasi∏ki wychowawcze

inwalidztwo
staroÊç
renty rodzinne

Generalna Instytucja
Ubezpieczenia
Wypadkowego
Allgemeine
Unfallversicherungsanstalt

9 regionalnych kas chorych
Gebietskrankenkassen
10 zak∏adowych kas chorych
Betriebskrankenkassen

Ubezpieczenia emerytalne
dla pracowników fizycznych
Ubezpieczenia emerytalne
pracowników umys∏owych

bezrobocie

pomoc spo∏eczna

zasi∏ki rodzinne

Federalny Urzàd Rynku
i Pracy
Arbeitsmarktservice

9 kas landów

9 urz´dów
rynku pracy w landach
Landesgeschäftsstellen

9 rzàdów landowych

Urz´dy
finansowo-podatkowe
w landach

Kasa Ubezpieczenia Górniczego

Kasa Ubezpieczenia RzemieÊlników i Kupców

Kasa Ubezpieczenia Kolejarzy

Kasa Ubezpieczenia Spo∏ecznego Rolników

Kasa Ubezpieczenia Pracowników Sektora Publicznego

Kasa Ubezpieczenia
Notariuszy

Regionalne urz´dy pracy
(100)

Rady okr´gowe
lub municypalne

Urz´dy zasi∏ków
rodzinnych – w ramach
austriackich urz´dów
podatkowych
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Belgia
V
V
V
V
V
V
V
V

Powierzchnia: 30,5 tys. km2
Stolica: Bruksela, 1 121 tys. mieszkaƒców
Podzielona administracyjnie na 9 prowincji
LudnoÊç: 10 264 tys.
Przyrost naturalny: 0,78‰
Przeci´tna d∏ugoÊç ˝ycia: m´˝czyzn 74,4 lat; kobiet 80,8 lat
PKB na 1 mieszkaƒca: 28 524 euro
Stopa bezrobocia: 10,7%

Organizacja systemu zabezpieczenia spo∏ecznego
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Zabezpieczenie spo∏eczne jest w Belgii sprawà narodowà, znajdujàcà si´ w kompetencji ministra zajmujàcego si´ sprawami socjalnymi i emerytalnymi (z wyjàtkiem
ochrony na rzecz bezrobocia, która to kwestia znajduje si´ w gestii ministra zatrudnienia).
Narodowy Urzàd Zabezpieczenia Spo∏ecznego (Office National de Sécurité Sociale – ONSS) jest instytucjà publicznà, której g∏ównym zadaniem jest pobór sk∏adek
(z wyjàtkiem sk∏adek na ubezpieczenie od wypadków przy pracy) oraz centralny
podzia∏ funduszy pomi´dzy instytucje odpowiedzialne za administracj´ ró˝nych
dzia∏ów zabezpieczenia spo∏ecznego.
Wymieniony Urzàd – podobnie jak inne urz´dy i instytucje zabezpieczenia spo∏ecznego – jest zarzàdzany przez Komitet Zarzàdzajàcy, który sk∏ada si´ z jednakowej
liczby przedstawicieli pracodawców i pracowników, powo∏ywanych przez Króla Belgów (w niektórych przypadkach w sk∏adzie danego komitetu zarzàdzajàcego znajdujà si´ równie˝ przedstawiciele organizacji, które sà zainteresowane bàdê w∏àczone
w administrowanie danym rodzajem ubezpieczenia, np. w przypadku Êwiadczeƒ rodzinnych i opieki zdrowotnej).
Komitetowi Zarzàdzajàcemu przewodniczy niezale˝na osoba, cz´sto jest to cz∏onek Parlamentu lub cz∏onek rady miejskiej.
Komitet jest niezale˝ny w tym sensie, ˝e mo˝e decydowaç w kwestiach administracyjnych, natomiast dzia∏alnoÊç ustawodawcza i wydawanie rozporzàdzeƒ pozostajà w kompetencji parlamentu, króla lub w∏aÊciwego ministra. Nale˝y jednak
zaznaczyç, ˝e w∏aÊciwy minister ma obowiàzek konsultowania z Komitetem wszelkich projektów ustaw lub rozporzàdzeƒ dotyczàcych sfery dzia∏ania urz´du lub instytucji.
W∏aÊciwy minister sprawuje nadzór nad Komitetem Zarzàdzajàcym poprzez komisarza rzàdowego, który czuwa, by decyzje Komitetu nie by∏y sprzeczne z generalnymi zasadami lub interesami. JeÊli taka sytuacja wystàpi, minister mo˝e anulowaç
decyzj´ budzàcà z tego punktu widzenia zastrze˝enia.

Choroba, macierzyƒstwo, inwalidztwo
Sprawy zwiàzane z chorobà, macierzyƒstwem i inwalidztwem sà prowadzone
przez Narodowy Zak∏ad Ubezpieczeƒ od Chorób i Inwalidztwa (Institut National
d’Assurance Maladie – Invalidité – INAMI), który rozdziela fundusze pomi´dzy ró˝ne instytucje ubezpieczeniowe odpowiedzialne za Êwiadczenie us∏ug: • towarzystwa ubezpieczeƒ wzajemnych, stowarzyszone w jednym z pi´ciu narodowych
stowarzyszeƒ do spraw ubezpieczeƒ wzajemnych • regionalne biura Kasy Pomocniczej Ubezpieczenia w razie Choroby i Inwalidztwa • Kas´ Opieki Zdrowotnej Narodowego Towarzystwa Belgijskich Kolei. Wybór kasy czy instytucji Êwiadczàcej us∏ugi jest wolny. Nie dotyczy to personelu Narodowego Towarzystwa Belgijskich Kolei.
Emerytury i renty rodzinne
Sprawy zwiàzane z tego rodzaju Êwiadczeniami prowadzi Narodowy Urzàd Emerytalny (Office National des Pensions – ONP), który zajmuje si´ przyznawaniem i wyp∏atà Êwiadczeƒ. Wnioski o Êwiadczenia sà sk∏adane za poÊrednictwem administracji lokalnej w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej.
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Wypadki przy pracy. Wymienionym ubezpieczeniem zarzàdza Fundusz Wypadków przy Pracy (Fonds des Accidents du Travail – FAT). Zapewnia Êwiadczenia
marynarzom, rybakom oraz tym pracownikom, którzy nie zawarli ubezpieczenia.
Przeprowadza równie˝ techniczne, lekarskie i finansowe kontrole wykonywania
przez prywatnych licencjonowanych ubezpieczycieli zadaƒ z zakresu ubezpieczenia od wypadków przy pracy. Pracodawcy sà zobowiàzani zawieraç – na rzecz
swych pracowników – ubezpieczenie od wypadków przy pracy w licencjonowanych kasach ubezpieczenia lub licencjonowanych prywatnych towarzystwach
ubezpieczeniowych.
Choroby zawodowe. Instytucjà u˝ytecznoÊci publicznej wy∏àcznie odpowiedzialnà
za sfer´ ubezpieczenia od chorób zawodowych jest Fundusz Chorób Zawodowych
(Fonds des Maladies Professionnelles – FMP). Wyp∏aca on Êwiadczenia osobom

uprawnionym/ofiarom chorób zawodowych oraz spe∏nia pewne funkcje w zakresie
zapobiegania chorobom.
Zasi∏ki rodzinne
Wykonanie ustawodawstwa dotyczàcego zasi∏ków rodzinnych powierzono z jednej strony Narodowemu Urz´dowi Zasi∏ków Rodzinnych dla Pracowników (Office
National d’Allocations Familiales pour Travailleurs – Salariés – ONAFTS) i specjalnym
kasom kompensacyjnym (Caisses speciales de compensation), zaÊ z drugiej strony
– kasom kompensacyjnym (Caisse de compensation libres). G∏ównym zadaniem
Narodowego Urz´du Zasi∏ków Rodzinnych dla Pracowników jest dystrybucja funduszy pomi´dzy poszczególne kasy kompensacyjne oraz wype∏nianie funkcji kasy
kompensacyjnej w stosunku do ubezpieczonych bezpoÊrednio w tym Urz´dzie.
Urzàd spe∏nia równie˝ funkcje kontrolne w stosunku do kas kompensacyjnych.
Dla niektórych grup zawodowych stworzono specjalne kasy, b´dàce instytucjami
publicznymi, w których przedstawiciele tych grup zawodowych majà obowiàzek
ubezpieczyç si´.

Kasy kompensacyjne sà z kolei instytucjami utworzonymi z inicjatywy pracodawców i uznanymi przez Króla; jedynym celem ich utworzenia mo˝e byç udzielanie
ustawowo przewidzianych Êwiadczeƒ.
Bezrobocie
Ubezpieczeniem tym zarzàdza Narodowy Urzàd Zatrudnienia (Office National
de l’Emploi – ONEM), posiadajàcy oddzia∏y regionalne, w kompetencji których
le˝y przyznawanie uprawnieƒ indywidualnym osobom. Wyp∏atà Êwiadczeƒ zajmujà si´ licencjonowane organizacje zwiàzku zawodowego, do którego nale˝y
pracownik lub Kasa Pomocnicza Wyp∏at Zasi∏ków dla Bezrobotnych, do której
wp∏ynà∏ wniosek.
Pomoc spo∏eczna
Ten rodzaj dzia∏alnoÊci jest domenà ministra ds. zdrowia publicznego. Minimalne Êrodki utrzymania sà przyznawane przez publiczne centra pomocy spo∏ecznej.
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Schemat organizacyjny systemu zabezpieczenia spo∏ecznego Belgii
Ministerstwo
Zatrudnienia i Pracy
Minist¯re de l’Emploi
et du Travail

Ministerstwo Spraw Socjalnych, Zdrowia Publicznego i Ârodowiska
Minist¯re des Affaires sociales, de la Santé poublique et de l’Environnement

choroba macierzyƒstwo
niepe∏nosprawnoÊç

staroÊç
renty rodzinne

wypadki przy pracy
choroby zawodowe

Êwiadczenia
rodzinne

minimum
dochodowe

Narodowy Zak∏ad Ubezpieczeƒ
od Chorób i Inwalidztwa
(INAMI):

Narodowy
Urzàd
Emerytalny
(ONP)

Fundusz Chorób
Zawodowych
(FMP)

Narodowy Urzàd
Zasi∏ków
Rodzinnych dla
Pracowników
(ONAFTS)

Publiczne
centra
pomocy
spo∏ecznej

rozdzielne zarzàdzanie ochronà
zdrowia i zasi∏kami pieni´˝nymi
Krajowe zwiàzki uznanych
towarzystw ubezpieczeƒ
wzajemnych
lub
Kasa Pomocnicza Ubezpieczenia
w Razie Choroby i Inwalidztwa
lub
Kasa Opieki Zdrowotnej
Narodowego Towarzystwa
Belgijskich Kolei

Fundusz
Wypadków
przy Pracy
(FAT)
Powszechne
fundusze lub
zarejestrowane
prywatne zak∏ady
ubezpieczeniowe
w zakresie
wypadków przy
pracy

Kasy
kompensacyjne
dla Êwiadczeƒ
rodzinnych
Regionalne
biura
(ONAFTS)
Specjalne kasy
(dla niektórych
zawodów)
kompensacyjne

bezrobocie

Ministerstwo Klas Ârednich i Rolnictwa
Minist¯re des Classes Moyennes et de l’Agriculture

ubezpieczenie
na wypadek
bankructwa

Êwiadczenia
rodzinne

Narodowy Urzàd
Zatrudnienia
(ONEM)

Kasy ubezpieczenia
spo∏ecznego pracujàcych
na w∏asny rachunek

lub
Kasa Pomocnicza
Wyp∏at Zasi∏ków
dla Bezrobotnych

Narodowa Kasa Pomocnicza

+

choroba
macierzyƒstwo
niepe∏nosprawnoÊç

staroÊç
renty rodzinne

Narodowy Zak∏ad
Ubezpieczeƒ
od Chorób
i Inwalidztwa
(INAMI)
+
licencjonowane
kasy ubezpieczeƒ
wzajemnych

lub
biura Kasy
Pomocniczej

+

lub
organizacje
zwiàzkowe
upowa˝nione do
wyp∏aty zasi∏ków
dla bezrobotnych

Kasa Pomocnicza
Ubezpieczenia
w Razie
Choroby
i Inwalidztwa

Narodowy
Zak∏ad
Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych
Pracujàcych
na W∏asny
Rachunek
(INASTI)
Narodowy
Urzàd
Emerytalny
(ONP)

Kasy ubezpieczeƒ wzajemnych
Wyp∏ata
Êwiadczeƒ

lub
Kasy pomocnicze

Narodowy Urzàd Zabezpieczenia Spo∏ecznego (ONSS): pobieranie sk∏adek,
z wyjàtkiem ubezpieczenia wypadkowego, i alokacja Êrodków

Wyp∏ata
Êwiadczeƒ

Wyp∏ata
Êwiadczeƒ

Narodowy Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
Pracujàcych na W∏asny Rachunek (INASTI)
rozdzia∏ Êrodków finansowych

Niezale˝ne kasy ubezpieczeƒ spo∏ecznych
pracujàcych na w∏asny rachunek
+
Narodowa Kasa Pomocnicza: pobór sk∏adek
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Dania
V
V
V
V
V
V
V
V

Powierzchnia: 43,1 tys. km2
Stolica: Kopenhaga, 1 379 tys. mieszkaƒców
Podzielona administracyjnie na 14 okr´gów
LudnoÊç: 5 333 tys.
Przyrost naturalny: 1,16‰
Przeci´tna d∏ugoÊç ˝ycia: m´˝czyzn 74,3 lat; kobiet 79 lat
PKB na 1 mieszkaƒca: 32 150 euro
Stopa bezrobocia: 5,1%

Organizacja systemu zabezpieczenia spo∏ecznego
System emerytalno-rentowy
Wszyscy duƒscy obywatele mieszkajàcy w Danii majà prawo do ró˝nego rodzaju
wczeÊniejszych rent (np. inwalidzkich) oraz – w wieku 67 lat (65 lat dla urodzonych
po 1 lipca 1939 r.) – do emerytur. Emerytury sà obliczane na podstawie liczby lat,
jakie okreÊlona osoba mieszka∏a w Danii. Tym systemem emerytalnym, czyli emeryturami i rentami socjalnymi, administrujà w∏adze lokalne. Ministerstwo Spraw Socjalnych (Socialministeriet) nadzoruje stosowanie ustawodawstwa, jakkolwiek nie mo˝e
interweniowaç w konkretnych, indywidualnych sprawach.
System emerytur uzupe∏niajàcych (Arbejdsmarkedets Tillaegspension – ATP)
gwarantuje osobom, które pracujà co najmniej 9 godzin tygodniowo, emerytur´
uzupe∏niajàcà jako dodatek do renty socjalnej. Pracownicy mogà otrzymywaç ten
dodatek z chwilà ukoƒczenia 67 roku ˝ycia. ATP zapewnia tak˝e renty dla wdowców
i wdów oraz rent´ dla dzieci po Êmierci osoby je utrzymujàcej. System ATP jest zarzàdzany na szczeblu centralnym i znajduje si´ w polu dzia∏ania Ministerstwa Pracy
(Arbejdsministeriet).
Innym dodatkowym systemem emerytalnym jest Specjalna Kasa Oszcz´dnoÊci
na Emerytur´, b´dàca obowiàzkowà formà oszcz´dzania dla wszystkich pracowników i osób pracujàcych na w∏asny rachunek.
Poza systemami wyszczególnionymi wy˝ej funkcjonuje wiele kas emerytalnych
powsta∏ych na podstawie zbiorowych uk∏adów pracy.
Emerytura cz´Êciowa i wczeÊniejsza emerytura z ubezpieczenia od bezrobocia
stanowià przejÊciowe Êwiadczenie – pomost mi´dzy aktywnym ˝yciem zawodowym
a „normalnà” emeryturà. Emerytura cz´Êciowa podlega kompetencjom Ministerstwa
Pracy, natomiast emerytura wczeÊniejsza – kompetencjom Ministerstwa Spraw Socjalnych.
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Ubezpieczenia chorobowe
System opieki zdrowotnej dla ca∏ej ludnoÊci jest prowadzony i finansowany przez
administracj´ lokalnà. Znajduje si´ on w kompetencji Ministerstwa Zdrowia (Sundhedsministeriet). Wszyscy mieszkajàcy w Danii sà obj´ci opiekà zdrowotnà. Âwiadczenia pieni´˝ne zwiàzane z chorobà i macierzyƒstwem sà wyp∏acane przez w∏adze
lokalne (Êwiadczenia te znajdujà si´ w zakresie kompetencji Ministerstwa Spraw
Socjalnych – Socialministeriet).
Zasi∏ki rodzinne
Powszechnie zasi∏ki rodzinne oraz inne Êwiadczenia rodzinne sà administrowane
przez w∏adze lokalne – pod nadzorem Ministerstwa Podatków i Ce∏ (Ministeriet for
Skatter og Afgifter) oraz Ministerstwa Spraw Socjalnych (Socialministeriet).
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
Ten typ ubezpieczenia jest dobrowolny. Kasy ubezpieczenia od bezrobocia zorganizowane sà wed∏ug bran˝. Dwie kasy ubezpieczajà pracujàcych na w∏asny rachunek. Pracodawcy i pracownicy p∏acà sk∏adk´ do kas. Sk∏adka ta, wraz ze sk∏adkami op∏acanymi przez pracowników i pracujàcych na w∏asny rachunek do Funduszu Rynku Pracy, rekompensuje dotacj´ paƒstwa do ubezpieczenia od bezrobocia,
w tym dotacj´ przeznaczonà na sfinansowanie wczeÊniejszych emerytur.
Ubezpieczenie od bezrobocia pozostaje w gestii Ministerstwa Pracy (Arbejdsministeriet).

Schemat organizacyjny systemu zabezpieczenia spo∏ecznego Danii
Ministerstwo Pracy
Arbejdsministeriet

dodatkowa emerytura
bezrobocie

Biuro Ubezpieczenia
na Wypadek
Bezrobocia

Urzàd ds. Rynku Pracy
i Rent Dodatkowych
(ATP)

Centralne biura
(niezale˝ne biura
administracyjne
wspólne
dla pracowników
i pracodawców)

Ministerstwo Zdrowia
Sundhedsministeriet

Ministerstwo
Podatków i Ce∏
Ministeriet for Skatter
og Afgifter

wypadki przy pracy
choroby zawodowe

choroba, macierzyƒstwo
(Êwiadczenia rzeczowe)
zasi∏ek pogrzebowy

zasi∏ki rodzinne

Narodowy Zak∏ad Ubezpieczeƒ
od Wypadków przy Pracy
i Chorób Zawodowych

Narodowy
Zak∏ad Zdrowia
Sundhedsstyrelsen

Generalna Dyrekcja
Celna i Skarbowa

Ministerstwo Spraw Socjalnych
Socialministeriet

choroba, macierzyƒstwo (Êwiadczenia pieni´˝ne)
niepe∏nosprawnoÊç, staroÊç
Êwiadczenia rodzinne
(zwyk∏e, dodatkowe, specjalne)
gwarantowanie dochodu na poziomie egzystencji

Narodowa Dyrekcja
Zabezpieczenia
Spo∏ecznego1
Den Sociale
Sikringsstyrelse

oraz
Fundusz
Ubezpieczenia
na Wypadek
Bezrobocia

1
2

W∏adze lokalne

Narodowy Zak∏ad
Ubezpieczenia
od Chorób
Zawodowych

Prywatne instytucje
ubezpieczeniowe

Regionalna i lokalna
administracja 2

W∏adze lokalne

Instytucja zajmujàca si´ emeryturami i rentami osób mieszkajàcych za granicà i pe∏niàca funkcje koordynacyjne w tym zakresie – w odniesieniu do w∏adz municypalnych.
Stowarzyszenie publiczne (Havedstadens Sygehusfoellesskab) administruje siecià szpitali w Kopenhadze i Frederiksgergu.
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Finlandia
V
V
V
V
V
V
V
V

Powierzchnia: 338,1 tys. km2
Stolica: Helsinki, 956 tys. mieszkaƒców
Podzielona administracyjnie na 6 prowincji
LudnoÊç: 5 178 tys.
Przyrost naturalny: 1,0‰
Przeci´tna d∏ugoÊç ˝ycia: m´˝czyzn 74,1 lat; kobiet 81 lat
PKB na 1 mieszkaƒca: 27 533 euro
Stopa bezrobocia: 9,1%

Organizacja systemu zabezpieczenia spo∏ecznego
W Finlandii wszyscy mieszkaƒcy sà obj´ci systemem zabezpieczenia spo∏ecznego, oferujàcym podstawowe emerytury (emerytury krajowe), zasi∏ki z tytu∏u choroby
i macierzyƒstwa oraz Êwiadczenia rodzinne. Dodatkowo osoby zatrudnione sà
uprawnione do Êwiadczeƒ opartych na zatrudnieniu, czyli do emerytur pracowniczych i Êwiadczeƒ w razie wypadku przy pracy. Wszyscy mieszkaƒcy danej gminy
majà dost´p do Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej i pomocy spo∏ecznej.
Instytucjà odpowiedzialnà za zabezpieczenie spo∏eczne w Finlandii jest Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zdrowia (Sosiaali-ja terveysministeriö).
Emerytury
W Finlandii istniejà dwa systemy emerytalne: krajowy system emerytalny i pracowniczy system emerytalny. Obydwa wyp∏acajà Êwiadczenia z racji wieku, inwalidztwa czy te˝ w razie Êmierci ˝ywiciela rodziny. Krajowy system emerytalny zapewnia
emerytury w oparciu o kryterium zamieszkania i gwarantuje dochód minimalny, podczas gdy pracowniczy system emerytalny bazuje na zatrudnieniu i tym samym wysokoÊci zarobków. Oba tworzà ustawowy system emerytalny w Finlandii. Emerytury
z systemu krajowego sà administrowane przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(Kansaneläkelaitos – KELA). System pracowniczy jest zarzàdzany przez firmy prywatne. G∏ównà instytucjà pracowniczego ubezpieczenia jest Centralna Instytucja
Emerytalna (Eläketurvakeskus – ETK).
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S∏u˝ba zdrowia i ubezpieczenie chorobowe
OdpowiedzialnoÊç za zapewnienie dost´pu do s∏u˝by zdrowia ponoszà samorzàdowe w∏adze lokalne. Osoby zamieszka∏e na danym terenie sà uprawnione do
opieki zdrowotnej. Publiczna s∏u˝ba zdrowia jest uzupe∏niana przez sektor prywatny. Ubezpieczenie chorobowe mo˝e cz´Êciowo zrekompensowaç koszty honorarium lekarza, zleconych badaƒ czy zaordynowanego leczenia w ramach sektora
prywatnego.

Ubezpieczenie chorobowe zwraca cz´Êç kosztów lekarstw oraz kosztów podró˝y
w zwiàzku z leczeniem – zarówno w publicznej, jak i prywatnej s∏u˝bie zdrowia.
Ubezpieczenie to obejmuje tak˝e Êwiadczenia pieni´˝ne, takie jak zasi∏ki chorobowe, macierzyƒskie i rodzicielskie. Ubezpieczeniem chorobowym administruje Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Kansaneläkelaitos – KELA).
Bezrobocie
Âwiadczenia z tytu∏u bezrobocia obejmujà zasi∏ek zale˝ny od wysokoÊci zarobków, zasi∏ek podstawowy oraz pomoc w zakresie utrzymania si´ na rynku pracy.
Wi´kszoÊç pracowników jest ubezpieczona we w∏aÊciwej dla ich sektora kasie ubezpieczenia na wypadek bezrobocia; z tego tytu∏u sà oni uprawnieni do Êwiadczenia
zale˝nego od wysokoÊci zarobków. Zasi∏ek jest wyp∏acany przez kas´. Z kolei zasi∏ek podstawowy oraz pomoc w zakresie utrzymania si´ na rynku pracy sà finansowane przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (KELA).
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Wszyscy pracownicy i rolnicy sà ubezpieczeni obowiàzkowo. Osoby pracujàce
na w∏asny rachunek, poza rolnikami, mogà ubezpieczyç si´ dobrowolnie. System
ubezpieczeƒ od wypadków przy pracy jest administrowany przez prywatne firmy
ubezpieczeniowe.
Âwiadczenia rodzinne
Zasi∏ek na dziecko jest wyp∏acany na wszystkie dzieci w wieku poni˝ej 17 lat,
mieszkajàce w Finlandii. Jego wysokoÊç wià˝e si´ z liczbà uprawnionych do zasi∏ku
dzieci w rodzinie. Zasi∏ek ten wyp∏aca Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (KELA).

Schemat organizacyjny systemu zabezpieczenia spo∏ecznego Finlandii
Ministerstwo Pracy
Työministeriö

bezrobocie

staroÊç
inwalidztwo
renty rodzinne

Kasy ubezpieczenia
na wypadek
bezrobocia

Zak∏ad Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych
(KELA) 1

Zak∏ad Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych
(KELA) 1

Prywatne kasy
ubezpieczenia dla
emerytur zawodowych
Centralna Instytucja
Emerytalna
(ETK)

1

Ministerstwo
Ârodowiska
Ympäristöministeriö

Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zdrowia
Sosiaali-ja terveysministeriö

wypadki przy pracy
choroby zawodowe

Prywatne zak∏ady
ubezpieczeniowe
Na szczeblu
centralnym –
Federacja Instytucji
Ubezpieczenia
Wypadkowego
(TVL)

opieka zdrowotna

W∏adze lokalne
Sektor prywatny

choroba
i macierzyƒstwo
(Êwiadczenia
pieni´˝ne)

Êwiadczenia rodzinne

Zak∏ad Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych
(KELA) 1

Zak∏ad Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych
(KELA) 1

Niezale˝na instytucja, pod kontrolà parlamentu, przyznajàca i wyp∏acajàca podstawowe Êwiadczenia.

pomoc spo∏eczna
us∏ugi socjalne

W∏adze lokalne
Sektor prywatny

zasi∏ki mieszkaniowe

Zak∏ad Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych
(KELA)1
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Francja
V
V
V
V
V
V
V
V

Powierzchnia: 551,5 tys. km2
Stolica: Pary˝, 9 645 tys. mieszkaƒców
Podzielona administracyjnie na 22 regiony i 96 departamentów
LudnoÊç: 59 191 tys.
Przyrost naturalny: 3,1‰
Przeci´tna d∏ugoÊç ˝ycia: m´˝czyzn 74,5 lat; kobiet 82,3 lat
PKB na 1 mieszkaƒca: 26 394 euro
Stopa bezrobocia: 8,8%

Organizacja systemu zabezpieczenia spo∏ecznego
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We Francji istnieje ponad 100 ró˝nych systemów ubezpieczenia spo∏ecznego,
o ró˝nej wa˝noÊci. Mogà one byç zaliczone do czterech zasadniczych grup:
q system powszechny – obejmujàcy wi´kszoÊç pracowników i inne osoby (studentów, Êwiadczeniobiorców okreÊlonych Êwiadczeƒ, na sta∏e zamieszka∏ych we
Francji), którzy stopniowo, na przestrzeni lat, byli obejmowani systemem powszechnym;
q specjalne systemy dla pracowników – cz´sto obejmujàce niewielkà liczb´
ubezpieczonych; niektóre z nich odnoszà si´ do wszystkich ryzyk, inne dotyczà
tylko emerytury, natomiast pozosta∏e ryzyka ubezpieczone sà w systemie powszechnym;
q system rolniczy – zawierajàcy dwie ró˝ne administracje: dla rolników – w∏aÊcicieli gospodarstw i dla pracowników sektora rolniczego;
q system emerytalny dla pracujàcych na w∏asny rachunek poza rolnictwem – administrowany przez trzy autonomiczne kasy: • Narodowà Kas´ RzemieÊlników (Caisse autonome nationale de compensation de l’assurance vieillesse artisanale –
CANCAVA) • Narodowà Kas´ dla Pracujàcych w PrzemyÊle i w Handlu (Caisse nationale du régime d’assurance vieillesse-invalidité-déc¯s des non-salariés de l’industrie et du commerce – ORGANIC) • Kas´ Emerytalnà dla Wolnych Zawodów (Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales – CNAVPL). System
ubezpieczenia chorobowego zarzàdzany jest przez zró˝nicowane kasy zgrupowane
w Narodowej Kasie Ubezpieczenia na Wypadek Choroby i Macierzyƒstwa dla Pracujàcych na W∏asny Rachunek (Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés – CANAM).
Te ró˝ne systemy – z wyjàtkiem rolniczego, który podlega ministerstwu zajmujàcemu si´ rolnictwem – podlegajà w∏adzy ministerstwa w∏aÊciwego ds. zabezpieczenia spo∏ecznego. Obecnie jest to Ministerstwo Zatrudnienia i SolidarnoÊci (Minist¯re
de l’Emploi et de la Solidarité).

Na szczeblu regionalnym nadzór nad funkcjonowaniem systemu zapewniajà regionalne dyrekcje zdrowia i spraw socjalnych (Directions régionales des affaires
sanitaires et sociales – DRASS), natomiast nadzór nad systemem rolnym – regionalne dyrekcje pracy i ochrony socjalnej w rolnictwie (Directions regionales du travail et
de la protection sociale agricole).
System powszechny obejmuje cztery dzia∏y ubezpieczenia:
q choroba, macierzyƒstwo, inwalidztwo i Êmierç,
q wypadki przy pracy i choroby zawodowe,
q emerytury i wdowieƒstwo,
q Êwiadczenia rodzinne.
Dwoma pierwszymi dzia∏ami ubezpieczenia – choroba, macierzyƒstwo, inwalidztwo i Êmierç oraz wypadki przy pracy i choroby zawodowe – administruje
Narodowa Kasa Ubezpieczenia Chorobowego dla Pracowników (Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés – CNAMTS). Na poziomie lokalnym
wyst´pujà dwa inne typy organów (nadzorowane przez CNAMTS), które nie majà
˝adnej zale˝noÊci hierarchicznej. Sà to: regionalna kasa ubezpieczenia chorobowego i podstawowa kasa ubezpieczenia chorobowego.
Emeryturami i rentami wdowimi administruje Narodowa Kasa Ubezpieczenia
Emerytalnego Pracowników (Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs
salariés – CNAVTS), która delegowa∏a niektóre swe uprawnienia do regionalnych
kas ubezpieczenia chorobowego.
Âwiadczeniami rodzinnymi administruje Narodowa Kasa Zasi∏ków Rodzinnych
(Caisse nationale d’allocations familiales – CNAF), sprawujàc nadzór nad lokalnymi
kasami zasi∏ków rodzinnych.
Pobór sk∏adek na szczeblu lokalnym jest dokonywany przez biura poboru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne i Êwiadczenia rodzinne (Unions de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – URSSAF), które z kolei podlegajà nadzorowi Centralnej Agencji Instytucji Zabezpieczenia Spo∏ecznego
(Agence centrale des organismes de sécurité sociale – ACOSS). ACOSS zajmuje si´

te˝ planowaniem i monitorowaniem wydatków w ka˝dym z dzia∏ów ubezpieczenia.
Rady administracyjne ka˝dej z narodowych kas zabezpieczenia spo∏ecznego decydujà o lokowaniu ewentualnych nadwy˝ek funduszy.
System ubezpieczenia na wypadek bezrobocia – zgodnie z porozumieniem
przedstawicieli pracodawców i pracowników z dnia 31 grudnia 1958 r., uznanym
przez w∏adze publiczne – jest administrowany na zasadzie parytetu przez stowarzyszenia na rzecz zatrudnienia w przemyÊle i handlu (Associations pour l’emploi dans
l’industrie et le commerce – ASSEDIC). Na szczeblu krajowym stowarzyszenia te sà
koordynowane przez Narodowà Uni´ na Rzecz Zatrudnienia w PrzemyÊle i Handlu
(Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce – UNEDIC).

Poza podstawowym ubezpieczeniem emerytalnym istnieje we Francji obowiàzkowe ubezpieczenie uzupe∏niajàce, administrowane przez takie organizacje, jak
ARRCO (Association pour le régimes de retraite complementaires des salariés)
i AGIRC (Association générale des institutions de retraite des cadres).
Uzupe∏nieniem ustawowych systemów zabezpieczenia spo∏ecznego sà kolektywne formy zabezpieczenia, gwarantowane bàdê w zbiorowych umowach lub
uk∏adach, bàdê w wyniku zatwierdzenia przez wi´kszoÊç pracowników projektu
umowy/uk∏adu pracy proponowanego przez pracodawc´, bàdê w wyniku jednostronnie podj´tej przez pracodawc´ decyzji o wprowadzeniu danego rodzaju Êwiadczenia socjalnego.
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Schemat organizacyjny systemu zabezpieczenia spo∏ecznego Francji
Ministerstwo Rolnictwa
i Rybo∏ówstwa
Minist¯re de l’Agriculture
et de la P˘che

Ministerstwo Zatrudnienia i SolidarnoÊci
Minist¯re de l’Emploi et de la Solidarité

pracownicy

pracujàcy
na w∏asny rachunek

choroba
macierzyƒstwo
inwalidztwo
wypadki przy pracy
choroby zawodowe

choroba
macierzyƒstwo

szczebel
krajowy

CNAMTS
Narodowa Kasa
Ubezpieczenia
Chorobowego
dla Pracowników

CANAM
Narodowa Kasa
Ubezpieczenia
na Wypadek Choroby
i Macierzyƒstwa
dla Pracowników
Pracujàcych
na W∏asny Rachunek

pracownicy

pracujàcy
na w∏asny rachunek

pracownicy
oraz pracujàcy
na w∏asny
rachunek

emerytury

staroÊç
inwalidztwo
Êmierç

CNAVTS
Narodowa Kasa
Ubezpieczenia
Emerytalnego
Pracowników

ORGANIC
Narodowy Fundusz
Ubezpieczenia Emerytalno-Rentowego dla Pracujàcych
na W∏asny Rachunek
w PrzemyÊle i Handlu

pracownicy
(zatrudnieni
w rolnictwie i poza
rolnictwem)

wszyscy
mieszkaƒcy

pracownicy
i pracujàcy na w∏asny
rachunek w rolnictwie

Êwiadczenia
rodzinne

bezrobocie

dochód
minimalny
gwarantowany
(R.M.I.)

sk∏adki
i wszystkie ryzyka
poza bezrobociem

CNAF
Narodowa Kasa
Zasi∏ków
Rodzinnych

UNEDIC
Narodowa Unia
na Rzecz Zatrudnienia
w PrzemyÊle i Handlu

CCMSA
Centralny Fundusz
Ubezpieczeƒ Wzajemnych
dla Rolników

CANCAVA
Narodowy Autonomiczny
Fundusz Kompensacji dla
Ubezpieczenia Emerytalnego
w Sektorze dla RzemieÊlników
CNAVPL
Narodowy Fundusz
Emerytalny dla Wolnych
Zawodów
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○

○

○

○

○

○

○
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○
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○
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○
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○

○

○

○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

CNBF
Narodowa Kasa Francuskiej
Rady Adwokatów
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

AVA
Ubezpieczenia Emerytalne
dla RzemieÊlników

CAF
Kasa Zasi∏ków
Rodzinnych

ASSEDIC
Stowarzyszenie
na Rzecz Zatrudnienia
w PrzemyÊle i Handlu

CAF
Kasa Zasi∏ków
Rodzinnych

CMSA
Fundusz Ubezpieczeƒ
Wzajemnych
dla Rolników
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Grecja
V Powierzchnia: 132,0 tys. km2
V Stolica: Ateny, 3 112 tys. mieszkaƒców
V Podzielona administracyjnie na 10 obwodów
(z czego 9 dzieli si´ na 51 nomosów) i 1 okr´g autonomiczny
V LudnoÊç: 10 020 tys.
V Przyrost naturalny: 0,18‰
V Przeci´tna d∏ugoÊç ˝ycia: m´˝czyzn 75,4 lat; kobiet 80,4 lat
V PKB na 1 mieszkaƒca: 18 331 euro
V Stopa bezrobocia: 11,1%

Organizacja systemu zabezpieczenia spo∏ecznego

22

Grecka konstytucja z 1975 r. – zmieniona w 1986 r. – ustanawia zasad´ „paƒstwa
socjalnego”. Artyku∏ 22 § 4 tej konstytucji, dotyczàcy zabezpieczenia spo∏ecznego,
mówi o obowiàzku zapewnienia przez paƒstwo bezpieczeƒstwa socjalnego pracowników.
W Grecji warunkiem obj´cia systemem zabezpieczenia spo∏ecznego jest fakt
wykonywania pracy, natomiast od rodzaju zatrudnienia zale˝y rodzaj systemu,
w którym jest si´ ubezpieczonym.
System zabezpieczenia spo∏ecznego w Grecji opiera si´ na dwóch filarach:
systemie bazowym i systemie uzupe∏niajàcym (okreÊlanym jako pomocniczy).
Na ca∏y system sk∏ada si´ du˝a liczba kas ubezpieczeniowych i rozmaitoÊç systemów.
q G∏ównà instytucjà ubezpieczeniowà jest Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(IKA), w którym ubezpieczonych jest wi´kszoÊç pracowników i innych kategorii osób
zrównanych z pracownikami. System IKA jest „powszechnym greckim systemem
ubezpieczajàcym pracowników”.
Poza IKA istniejà specjalne systemy zawodowe, w których sà ubezpieczone pewne kategorie pracowników – np. kasa ubezpieczenia spo∏ecznego pracowników
paƒstwowych zak∏adów energetycznych.
q Rolnicy sà ubezpieczeni w systemie ubezpieczenia dla pracowników zatrudnionych w rolnictwie (Kasa Ubezpieczenia Rolniczego – OGA).
q JeÊli chodzi o zabezpieczenie spo∏eczne pracujàcych na w∏asny rachunek, funkcjonujà specjalne systemy dla osób nale˝àcych do poszczególnych kategorii spo∏eczno-zawodowych (jak np. adwokaci, zawody medyczne, rzemieÊlnicy, handlowcy, in˝ynierowie). Najwi´kszà instytucjà ubezpieczenia spo∏ecznego osób pracujàcych na
w∏asny rachunek jest OAEE, ubezpieczajàca rzemieÊlników i handlowców.
Ka˝da z instytucji ubezpieczeniowych dzia∏a na podstawie odr´bnego ustawodawstwa. W niektórych przypadkach Êwiadczenia, a tak˝e uprawnienia do otrzy-

mywania tych Êwiadczeƒ oraz odpowiednie formalnoÊci ró˝nià si´ w ka˝dej z tych
instytucji.
System IKA obejmuje ryzyko choroby, macierzyƒstwa, staroÊci, inwalidztwa
i Êmierci.
Ryzykiem bezrobocia oraz Êwiadczeniami rodzinnymi zajmuje si´ Urzàd Zatrudnienia i Si∏y Roboczej (OAED) – jakkolwiek IKA pobiera sk∏adki na rzecz OAED.
Wi´kszoÊç instytucji zabezpieczenia spo∏ecznego pozostaje pod nadzorem
i kontrolà Ministerstwa Pracy i Zabezpieczenia Spo∏ecznego. Niewielka liczba
instytucji ubezpieczenia spo∏ecznego podlega nadzorowi i kontroli innych ministerstw.
W∏adze publiczne czuwajà nad tzw. interesem ogólnym, czyli zapobieganiem
mo˝liwym nadu˝yciom i nad w∏aÊciwym stosowaniem ustawodawstwa i przepisów przez instytucje ubezpieczeniowe. Instytucjami ubezpieczeniowymi zarzàdzajà w tym celu rady administracyjne, w sk∏ad których wchodzà przedstawiciele
ubezpieczonych, emerytów i rencistów, pracodawców oraz administracji paƒstwowej.

Schemat organizacyjny systemu zabezpieczenia spo∏ecznego Grecji
Ministerstwo Pracy i Zabezpieczenia Spo∏ecznego
YPOYRGEIO ERGSIAS KAI KOINVNNKVN ASFALIEVN

choroba
macierzyƒstwo
niepe∏nosprawnoÊç
staroÊç

renty rodzinne
wypadki przy pracy
choroby zawodowe

Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(IKA)
(odpowiedzialny za pobieranie sk∏adek dla wszystkich rodzajów ubezpieczenia, w∏àcznie z bezrobociem i Êwiadczeniami rodzinnymi)

bezrobocie
Êwiadczenia rodzinne

Urzàd Zatrudnienia i Si∏y Roboczej
(OAED)
Biura OAED w wi´kszych miastach

Biura terenowe (na obszarze ca∏ego kraju)
Biura IKA w innych miastach
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Hiszpania
V
V
V
V
V
V
V
V

Powierzchnia: 506,0 tys. km2
Stolica: Madryt, 5 091 tys. mieszkaƒców
Podzielona administracyjnie na 17 wspólnot autonomicznych i 52 prowincje
LudnoÊç: 40 266 tys.
Przyrost naturalny: 0,19‰
Przeci´tna d∏ugoÊç ˝ycia: m´˝czyzn 75 lat; kobiet 82 lata
PKB na 1 mieszkaƒca: 21 935 euro
Stopa bezrobocia: 14,1%

Organizacja systemu zabezpieczenia spo∏ecznego
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Na obowiàzkowy, oparty na sk∏adkach, system zabezpieczenia spo∏ecznego
w Hiszpanii sk∏ada si´ system powszechny (dla pracowników przemys∏u i us∏ug)
oraz systemy specjalne dla pracujàcych w poszczególnych sektorach dzia∏alnoÊci
(rolnicy, osoby pracujàce na w∏asny rachunek, górnicy, marynarze i rybacy, pracownicy domowi – s∏u˝ba domowa).
Systemem powszechnym oraz systemami specjalnymi administrujà nast´pujàce
instytucje:
q Narodowy Zak∏ad Zabezpieczenia Spo∏ecznego (Instituto Nacional de la Seguridad Social – INSS) – który zarzàdza Êwiadczeniami pieni´˝nymi emerytalnymi,
rentami z tytu∏u trwa∏ej niezdolnoÊci do pracy, rentami dla wdów i wdowców, rentami sierocymi, rentami dla innych cz∏onków rodziny, zasi∏kami z tytu∏u czasowej
niezdolnoÊci do pracy i z tytu∏u macierzyƒstwa, zasi∏kami rodzinnymi i innymi zasi∏kami;
q Narodowy Zak∏ad ds. Zdrowia (Instituto Nacional de la Salud – INSALUD) –
udzielajàcy Êwiadczeƒ zarówno osobom ubezpieczonym, jak i osobom bez êróde∏
utrzymania (system publicznej opieki zdrowotnej obejmuje swoim zasi´giem 98%
populacji). Âwiadczenie us∏ug medycznych mo˝e zostaç przekazane do zak∏adów
us∏ug opieki zdrowotnej w organach regionów autonomicznych;
q Narodowy Urzàd Zatrudnienia (Instituto Nacional de Empleo – INEM) – zarzàdzajàcy Êwiadczeniami za rzecz bezrobotnych;
q Urzàd ds. Migracji i Us∏ug Socjalnych (Instituto de Migraciones y de Servicios
Sociales – IMSERSO) – który przyznaje dodatkowe us∏ugi socjalne i jednoczeÊnie
administruje Êwiadczeniami z pomocy spo∏ecznej i Êwiadczeniami niesk∏adkowymi.
Urzàd ten zajmuje si´ dodatkowo pomocà na rzecz migracji wewn´trznych, promowaniem i wspieraniem integracji spo∏ecznej imigrantów, wspieraniem osób wyst´pujàcych z wnioskiem o azyl polityczny oraz promowaniem spo∏ecznej integracji
uchodêców. Kompetencje te mogà byç przekazane do instytucji organów autonomicznych regionów;

q Zak∏ad Ubezpieczenia Marynarzy (Instituto Social de la Marina – ISM) – zajmujàcy si´ zabezpieczeniem spo∏ecznym pracowników marynarki handlowej, rybaków
oraz ogólnie osób pracujàcych w sektorze morskim;
q Generalny Urzàd ds. Dochodów Zabezpieczenia Spo∏ecznego (Tesoreria General da la Seguridad Social – TGSS) – który, jako jedyny, zajmuje si´ poborem sk∏adek
na rzecz ca∏ego systemu zabezpieczenia spo∏ecznego.
Wszystkie wymienione instytucje sà instytucjami prawa publicznego i posiadajà
osobowoÊç prawnà. Podlegajà one nadzorowi publicznej administracji: Ministerstwu
Pracy i Spraw Socjalnych – w przypadku INSS, INEM, IMSERSO, ISM i TGSS, oraz
Ministerstwu Zdrowia i Spo˝ycia – w przypadku INSALUD.
Zrzeszenia pracodawców i organizacje pracownicze (zwiàzki zawodowe)
uczestniczà w nadzorowaniu wymienionej administracji poprzez Narodowà Rad´
i rady prowincji – z równà, trójstronnà reprezentacjà pracodawców, pracowników
i przedstawicieli administracji publicznej. W procesie zarzàdzania wszystkich ww.
instytucji ubezpieczenia spo∏ecznego mogà uczestniczyç stowarzyszenia pracodawców (towarzystwa ubezpieczeƒ wzajemnych od wypadków przy pracy i chorób zawodowych) oraz same przedsi´biorstwa. Aby wspó∏praca taka mog∏a byç
formalnie podj´ta, dane towarzystwo ubezpieczeƒ wzajemnych musi spe∏niç nast´pujàce warunki: musi obejmowaç minimum 50 pracodawców i 30 000 pracowników. Równie˝ przedsi´biorstwa muszà spe∏niç okreÊlone warunki, by uzyskaç
status przedsi´biorstwa wspó∏pracujàcego. Wspó∏praca taka mo˝e byç tak˝e podj´ta ze zrzeszeniami, fundacjami, publicznymi lub prywatnymi instytucjami – po
uprzednim uzyskaniu stosownego upowa˝nienia i zarejestrowaniu w rejestrze
publicznym.

Schemat organizacyjny systemu zabezpieczenia spo∏ecznego Hiszpanii
Ministerstwo Zdrowia
i Spo˝ycia
Ministero de Sanidad
y Consumo

opieka zdrowotna

Narodowy Zak∏ad ds. Zdrowia
Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD)
Zak∏ady us∏ug
opieki zdrowotnej
w organach
regionów autonomicznych
Przedsi´biorstwa:
dobrowolna wspó∏praca
w zakresie opieki zdrowotnej

Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych
Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales

niezdolnoÊç do pracy
macierzyƒstwo
inwalidztwo
staroÊç
Êmierç i osoby pozostajàce
na utrzymaniu
Êwiadczenia rodzinne

wypadki przy pracy
choroby zawodowe

Narodowy Zak∏ad
Zabezpieczenia Spo∏ecznego
Instituto Nacional
de la Seguridad Social
(INSS)

Narodowy Zak∏ad
Zabezpieczenia Spo∏ecznego
Instituto Nacional
de la Seguridad Social
(INSS)

Przedsi´biorstwa:
dobrowolna wspó∏praca
w zakresie krótkotrwa∏ej
niezdolnoÊci do pracy

Towarzystwa
ubezpieczeƒ wzajemnych
od wypadków przy pracy
i chorób zawodowych

bezrobocie

Narodowy Urzàd Zatrudnienia
Instituto Nacional de Empleo
(INEM)

Regiony Autonomiczne
Comunidades Autonomas

us∏ugi socjalne
Êwiadczenia bezsk∏adkowe
pomoc dla emigrantów

Urzàd ds. Migracji
i Us∏ug Socjalnych
Instituto de Migraciones
y de Servicios Sociales
(IMSERSO)

dochód minimalny
(minimum socjalne)

Organy
regionów autonomicznych

Organy
regionów autonomicznych

Towarzystwa
ubezpieczeƒ wzajemnych
od wypadków przy pracy
i chorób zawodowych

Generalny Urzàd ds. Dochodów Zabezpieczenia Spo∏ecznego
(Tesoreria General da la Seguridad Social – TGSS)
pobór sk∏adek i kontrola zg∏oszeƒ do ubezpieczenia
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Holandia
V
V
V
V
V
V
V
V

Powierzchnia: 41,5 tys. km2
Stolica: Amsterdam, 1 003 tys. mieszkaƒców
Podzielona administracyjnie na 12 prowincji
LudnoÊç: 15 930 tys.
Przyrost naturalny: 3,4‰
Przeci´tna d∏ugoÊç ˝ycia: m´˝czyzn 75,3 lat; kobiet 80,5 lat
PKB na 1 mieszkaƒca: 30 341 euro
Stopa bezrobocia: 3,3%

Organizacja systemu zabezpieczenia spo∏ecznego

26

Ubezpieczenie spo∏eczne w Holandii podlega kompetencji Ministerstwa Spraw
Socjalnych i Zatrudnienia (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelengenheid) oraz
Ministerstwa Zdrowia, PrzezornoÊci i Sportu (Ministerie van Volksgenzondheid, Welzijn en Sport). Wyst´pujà dwa systemy: z jednej strony – powszechne ubezpieczenie narodowe obejmujàce ca∏à ludnoÊç, z drugiej strony – ubezpieczenie pracownicze, któremu podlegajà tylko pracownicy (wy∏àczajàc urz´dników paƒstwowych).
Powszechny system ubezpieczeniowy obejmuje:
q ubezpieczenie emerytalne,
q Êwiadczenia dla osób pozosta∏ych po Êmierci ˝ywiciela,
q ubezpieczenie wysokich kosztów leczenia,
q Êwiadczenia na rzecz dzieci.
Z kolei system pracowniczy zajmuje si´:
q ubezpieczeniem chorobowym (Êwiadczeniami pieni´˝nymi),
q opiekà medycznà,
q ubezpieczeniem na wypadek inwalidztwa,
q ubezpieczeniem na wypadek bezrobocia.
Od 1 stycznia 1998 r. funkcjonuje tak˝e system ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa dla osób pracujàcych na w∏asny rachunek i dla m∏odych niepe∏nosprawnych.
Nie ma w Holandii odr´bnego ubezpieczenia od wypadków przy pracy i chorób
zawodowych – ryzyko to pokrywajà inne rodzaje ubezpieczeƒ.
Funkcjonujàcy system pomocy spo∏ecznej jest zarzàdzany przez w∏adze municypalne. Postrzegany jest on jako swoista sieç bezpieczeƒstwa socjalnego, poniewa˝
gwarantuje minimalny dochód osobom, które nie majà wystarczajàcych Êrodków na
pokrycie podstawowych kosztów utrzymania.
Z wyjàtkiem ubezpieczenia od ponoszenia wyjàtkowych kosztów medycznych,
powszechny system ubezpieczeniowy jest zarzàdzany przez Bank Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych (Sociale Verzekeringsbank). Zarzàd tworzà przedstawiciele organizacji
pracowników i pracodawców.

System ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa osób pracujàcych na w∏asny rachunek i ubezpieczeƒ m∏odych niepe∏nosprawnych oraz pracowniczy system
ubezpieczeniowy sà z kolei zarzàdzane przez Narodowy Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Landelik Instituut Sociale Verzekeringen – LISV). Zak∏ad ten odpowiada
za zarzàdzanie i negocjowanie umów w stosunku do niezale˝nych, prywatnych instytucji.
Zarzàd Narodowego Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych sk∏ada si´ z przedstawicieli organizacji pracodawców i pracowników, a kieruje nim niezale˝ny przewodniczàcy, powo∏ywany przez Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zatrudnienia. Nadzór
jest sprawowany przez Rad´ Nadzorczà Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (College van
Toezicht Sociale Verzekeringen – CTSV). Rada sk∏ada si´ z 3 niezale˝nych osób,
nominowanych przez Ministra Spraw Socjalnych i Zatrudnienia i powo∏ywanych na
t´ funkcj´ dekretem królewskim. Nadzór dotyczy powszechnego systemu ubezpieczeƒ oraz systemu ubezpieczeƒ pracowniczych (z wy∏àczeniem ubezpieczenia
chorobowego).
Ubezpieczenie zdrowotne (opieka medyczna) jest realizowane przez licencjonowane kasy ubezpieczeƒ zdrowotnych i nadzorowane przez Rad´ Ubezpieczenia
Chorobowego (CTU). Radà kieruje komitet, sk∏adajàcy si´ z osób wyznaczonych
przez Ministra Zdrowia, PrzezornoÊci i Sportu. Rada jest odpowiedzialna przed tym
w∏aÊnie ministrem.
Powszechne ubezpieczenie wysokich kosztów opieki medycznej jest realizowane
przez kasy chorych, prywatnych ubezpieczycieli i instytucje ubezpieczeniowe dla
urz´dników paƒstwowych. Nadzór równie˝ nale˝y do Rady Ubezpieczenia Chorobowego (CTU).
Kontrol´ prywatnego sektora ubezpieczeƒ zdrowotnych powierzono Radzie Nadzorczej Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (CTSV), powo∏anej na mocy ustawy o kontroli
ubezpieczeƒ.

Schemat organizacyjny systemu zabezpieczenia spo∏ecznego Holandii
Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zatrudnienia
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelengenheid

choroba (ZW)
macierzyƒstwo – Êwiadczenia pieni´˝ne (ZW)
inwalidztwo (WAO/WAZ/Wajong)
bezrobocie (WW)
dochód minimalny gwarantowany (dodatki TW)

wykonawstwo:
Narodowy Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(LISV)
Prywatne instytucje
(GAK, GUO, SFB, Cadans, Uszo)

staroÊç (AOW)
renty rodzinne (ANW)
zasi∏ki rodzinne (AKW)

wykonawstwo:
Regionalne oddzia∏y
Banku Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(SVB)

Ministerstwo Zdrowia, PrzezornoÊci i Sportu
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dochód minimalny gwarantowany
pomoc spo∏eczna (ABW)
minimum socjalne dla wybranych grup
(IOAW/IOAZ)

wykonawstwo:
Kasy chorych
Prywatne kasy chorych
wykonawstwo:
W∏adze komunalne
Komunalne s∏u˝by socjalne

zarzàdzanie:
Centrala Banku Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych

Nadzór:
Rada Nadzorcza Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (CTSV)

choroba (ZFW)
macierzyƒstwo – Êwiadczenia rzeczowe (ZFW)
wydatki medyczne – wyjàtkowe (AWBZ)

Nadzór:
Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zatrudnienia

zarzàdzanie:
Rada ds. Ubezpieczenia Zdrowotnego
(CVZ)
Stowarzyszenie Holenderskich
Ubezpieczycieli Zdrowotnych
(ZN)

Nadzór:
Rada Ubezpieczenia Chorobowego
(CTU)

Sk∏adki: pobór i rozdzielanie sk∏adek na krajowy system ubezpieczenia (AOW, ANW, AWBZ)
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Irlandia
V Powierzchnia: 70,3 tys. km2
V Stolica: Dublin, 977 tys. mieszkaƒców
V Podzielona administracyjnie na 4 prowincje z 29 hrabstwami
oraz 4 tzw. miasta-hrabstwa
V LudnoÊç: 3 841 tys.
V Przyrost naturalny: 6,3‰
V Przeci´tna d∏ugoÊç ˝ycia: m´˝czyzn 73,9 lat; kobiet 79,1 lat
V PKB na 1 mieszkaƒca: 31 800 euro
V Stopa bezrobocia: 3,7%

Organizacja systemu zabezpieczenia spo∏ecznego
Ministerstwo Spraw Spo∏ecznych, Gminnych i Rodzinnych
Za zarzàdzanie, administracj´ i rozwój paƒstwowego systemu zabezpieczenia
spo∏ecznego w Irlandii jest odpowiedzialne Ministerstwo Spraw Spo∏ecznych, Gminnych i Rodzinnych (Department of Social, Community and Family Affairs). Na jego
czele stoi minister, a bie˝àcym zarzàdzaniem i administracjà zajmuje si´ sekretarz
generalny ministerstwa.
Przy ministerstwie funkcjonuje organ o nazwie Aireacht, który odpowiada za rozwój us∏ug socjalnych, dostosowanych do zmieniajàcych si´ w tym wzgl´dzie potrzeb irlandzkiego spo∏eczeƒstwa. Aireacht pe∏ni funkcje doradcze przy Ministerstwie
Spraw Spo∏ecznych, Gminnych i Rodzinnych w zakresie bud˝etu i polityki paƒstwa
w kwestii Êwiadczeƒ spo∏ecznych.
Urzàd ds. Âwiadczeƒ Spo∏ecznych (Social Welfare Services Office) odpowiada za
w∏aÊciwà administracj´ systemu ubezpieczeƒ. Na czele urz´du stoi dyrektor generalny. Wykonywanie zadaƒ najcz´Êciej powierzone jest szczeblowi lokalnemu (biurom lokalnym) oraz biurom regionalnym.
Biuro odwo∏aƒ w sprawach Êwiadczeƒ spo∏ecznych (Social Welfare Appeals
Office) jest niezale˝nà agencjà wykonawczà w ramach Ministerstwa Spraw Spo∏ecznych, Gminnych i Rodzinnych. Odpowiada za okreÊlenie drogi apelacji od
decyzji dotyczàcych uprawnieƒ do Êwiadczeƒ z zabezpieczenia spo∏ecznego.
Kieruje nim dyrektor, który jest zarazem pierwszà administracyjnà instytucjà odwo∏awczà.
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Ministerstwo Zdrowia i Dzieci
Za opiek´ zdrowotnà w Irlandii jest odpowiedzialne Ministerstwo Zdrowia i Dzieci
(Department of Health and Children).
Us∏ugi zdrowotne sà administrowane przez 11 regionalnych zarzàdów ds. zdrowia (Regional Health Boards/Authorities). W sk∏ad zarzàdu wchodzà przedstawiciele

w∏adz lokalnych (1) i przedstawiciele ministra zdrowia (2). Ka˝dy zarzàd kierowany
jest przez wysokiej rangi urz´dnika paƒstwowego.
Dzia∏alnoÊç zarzàdów ds. zdrowia jest ukierunkowana na trzy ogólne programy;
ka˝dym z nich kieruje „szef programu”. Programy te sprowadzajà si´ do zarzàdzania nast´pujàcymi us∏ugami:
q spo∏eczne us∏ugi opiekuƒcze (szczebel gminny),
q ogólna opieka szpitalna,
q specjalistyczna opieka szpitalna.
Spo∏eczne us∏ugi opiekuƒcze – to równie˝ pomoc spo∏eczna, oferujàca mo˝liwoÊç pomocy osobom o niewystarczajàcych dochodach.

Schemat organizacyjny systemu zabezpieczenia spo∏ecznego Irlandii
Ministerstwo Spraw Spo∏ecznych, Gminnych i Rodzinnych
Department of Social, Community and Family Affairs

Âwiadczenia pieni´˝ne:
choroba
staroÊç
niepe∏nosprawnoÊç/inwalidztwo
macierzyƒstwo
renty rodzinne
wypadki przy pracy i choroby zawodowe
zasi∏ki rodzinne
zasi∏ki opiekuƒcze ( Carer’s Allowances)

Âwiadczenia pieni´˝ne:
bezrobocie

Ministerstwo Spraw Spo∏ecznych,
Gminnych i Rodzinnych

Ministerstwo Spraw Spo∏ecznych,
Gminnych i Rodzinnych

Instytucje centralne

Biura lokalne

Ministerstwo Zdrowia i Dzieci
Department of Health and Children

Opieka zdrowotna
Dodatkowe zasi∏ki socjalne
Supplementary Welfare Allowance

Âwiadczenia pieni´˝ne:
dla niewidomych
zasi∏ek porodowy (Maternity Grant)

11 regionalnych rad zdrowia
(Regional Health Boards)
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Luksemburg
V
V
V
V
V
V
V

Powierzchnia: 2,6 tys. km2
Stolica: Luksemburg, 80 tys. mieszkaƒców
LudnoÊç: 442 tys.
Przyrost naturalny: 3,54‰
Przeci´tna d∏ugoÊç ˝ycia: m´˝czyzn 74,7 lat; kobiet 81,2 lat
PKB na 1 mieszkaƒca: 50 950 euro
Stopa bezrobocia: 2,7%

Organizacja systemu zabezpieczenia spo∏ecznego
System zabezpieczenia spo∏ecznego w Luksemburgu obejmuje 7 ró˝nych dzia∏ów ubezpieczenia. Organizacja administracji odzwierciedla proces stopniowego
tworzenia systemu, z uwzgl´dnieniem ró˝nych kategorii spo∏eczno-zawodowych,
kolejno obejmowanych ubezpieczeniem.
Obecnie liczba instytucji zabezpieczenia spo∏ecznego w Luksemburgu zbli˝a si´
do 20. Sà to instytucje publiczne, posiadajàce osobowoÊç prawnà, finansowo niezale˝ne i zarzàdzane przez partnerów spo∏ecznych. JeÊli chodzi o kasy chorych pracowników, to pracodawcy i pracownicy sà w nich reprezentowani w takiej samej liczbie. W kasach chorych dla osób pracujàcych na w∏asny rachunek znajdujà si´
przedstawiciele wszystkich grup zawodowych. Kasy te podlegajà nadzorowi Generalnej Inspekcji Zabezpieczenia Spo∏ecznego (Inspection générale de la sécurité
sociale) oraz hierarchicznej kontroli w∏aÊciwego ministra.
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r W przypadku ubezpieczenia chorobowego Zwiàzek Kas Chorych (Union des
caisses de maladie) zajmuje si´ wszystkimi sprawami, które nie zosta∏y wyraênie
przekazane do kas chorych. Mi´dzy innymi wspó∏pracuje on z dostawcami us∏ug
zdrowotnych, prowadzi negocjacje i zawiera grupowe porozumienia.
Kasy chorych dokonujà zwrotu kosztów opieki zdrowotnej poniesionych przez
ubezpieczonego, wyp∏acajà rycza∏towe zasi∏ki macierzyƒskie, zasi∏ki pogrzebowe oraz
przyznajà Êwiadczenia pieni´˝ne z tytu∏u choroby i macierzyƒstwa.
Na terenie Luksemburga dzia∏ajà nast´pujàce kasy chorych:
dla sektora prywatnego:
q Kasa Chorych dla Pracowników Fizycznych (Caisse de maladie des ouvriers),
q Kasa Chorych dla Pracowników Umys∏owych Sektora Prywatnego (Caisse de
maladie des employés privés),
q Kasa Chorych dla Wolnych Zawodów (Caisse de maladie des professions indépendantes),
q Kasa Chorych dla Sektora Rolniczego (Caisse de maladie agricole),

dla sektora publicznego:
q Kasa Chorych Urz´dników i Pracowników Paƒstwowych (Caisse de maladie
des fonctionnaires et employés publics),
q Kasa Chorych Urz´dników i Pracowników W∏adz Lokalnych (Caisse de maladie
des fonctionnaires et empolyés communaux),
dla kas zak∏adowych (przedsi´biorstw):
q Kasa Chorych dla Pracowników Fizycznych ARBED (Caisse de maladie des
ouvriers de l’ARBED),
q Kasa Chorych dla Pracowników Umys∏owych ARBED (Caisse de maladie des
employés de l’ARBED),
q Kasa Chorych Wzajemnej Pomocy Luksemburskich Kolei (L’entraide médicale
des CFL).
r Zwiàzek Kas Chorych przyznaje d∏ugoterminowe Êwiadczenia opiekuƒcze.
Specjalna interdyscyplinarna komórka w tym Zwiàzku podejmuje decyzje o potrzebie, zakresie i czasie, na który Êwiadczenia te sà udzielane.
r Jeden system emerytalny, oparty na sk∏adkach, jest zarzàdzany przez 4 instytucje:
q Zak∏ad Ubezpieczeƒ na Wypadek StaroÊci i Inwalidztwa (Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité),
q Kas´ Ubezpieczenia Emerytalnego Pracowników Umys∏owych Sektora Prywatnego (Caisse de pension des employés privés),
q Kas´ Ubezpieczenia Emerytalnego RzemieÊlników, Handlowców i Przedsi´biorców Przemys∏owych (Caisse de pension des artisans, commer˜ants et industriels) oraz
q Rolniczà Kas´ Ubezpieczenia Emerytalnego (Caisse de pension agricole).
r Stowarzyszenie na Rzecz Ubezpieczeƒ od Wypadków przy Pracy (Association
d’assurance contre les accidents) zarzàdza ubezpieczeniem od wypadków przy
pracy i chorób zawodowych. W jego sk∏ad wchodzà 2 sekcje: przemys∏owa (ogólna) oraz rolna i leÊna.

r JeÊli chodzi o Êwiadczenia rodzinne, wyst´puje tu tylko jedna instytucja – Narodowa Kasa Âwiadczeƒ Rodzinnych (Caisse nationale des prestations familiales).
r Âwiadczenia z tytu∏u bezrobocia i polityka zatrudnienia pozostajà w gestii organów zatrudnienia (Administration de l’Emploi).
r Narodowy Fundusz SolidarnoÊci (Fonds national de solidarité) i oÊrodki pomocy spo∏ecznej na poziomie lokalnym ponoszà odpowiedzialnoÊç za Êwiadczenia
pomocy spo∏ecznej.
r W Luksemburgu funkcjonujà te˝ administracje spe∏niajàce ogólne funkcje na
rzecz poszczególnych instytucji ubezpieczeniowych. Sà to:

q Centrum Zabezpieczenia Spo∏ecznego (Centre commun de la sécurité sociale)
– które zajmuje si´ ustalaniem obowiàzku ubezpieczenia i pobieraniem sk∏adek na
rzecz wszystkich dzia∏ów zabezpieczenia,
q Nadzór Medyczny Zabezpieczenia Spo∏ecznego (Contrôle médical de la securité sociale) – administracja, która podejmuje decyzje i wydaje opinie o czysto lekarskim charakterze, dla potrzeb ró˝nych instytucji,
q Urzàd Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Office des assurances sociales) – który grupuje ró˝ne instytucje ubezpieczenia spo∏ecznego.
Nale˝y te˝ odnotowaç istnienie specjalnego orzecznictwa w kwestiach spornych
z zakresu zabezpieczenia spo∏ecznego. Orzeczenia wydajà: Rada Arbitra˝owa Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Conseil arbitral des assurances sociales) i Najwy˝sza Rada
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Conseil supérieur des assurances sociales).
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Schemat organizacyjny systemu zabezpieczenia spo∏ecznego Luksemburga
Ministerstwo Zabezpieczania Spo∏ecznego
Minist¯re de la sécurité sociale

Generalna Inspekcja
Zabezpieczenia Spo∏ecznego

Jednostka
kontrolna

ubezpieczenie
na wypadek macierzyƒstwa i choroby

ubezpieczenie
opiekuƒcze
d∏ugoterminowe

Zwiàzek Kas Chorych
Union des caisses de maladie
Kasa Chorych dla Pracowników Fizycznych
Caisse de maladie des ouvriers

Zarzàdzanie
przez Zwiàzek
Kas Chorych

Ministerstwo Rodziny i SolidarnoÊci
Ministére de la famille et de la solidarité

Nadzór Medyczny
Zabezpieczenia Spo∏ecznego

ubezpieczenie
emerytalno-rentowe

Urzàd Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych

Zak∏ad
Ubezpieczeƒ
na Wypadek
StaroÊci
i Inwalidztwa

Kasa Chorych dla Pracowników Fizycznych ARBED
Caisse de maladie des ouvriers de l’ARBED
Kasa Chorych
dla Pracowników Umys∏owych Sektora Prywatnego
Caisse de maladie des employés privés
Kasa Chorych
dla Pracowników Umys∏owych ARBED
Caisse de maladie des employés de l’ARBED

ubezpieczenie od
wypadków przy pracy
i chorób zawodowych

Narodowe S∏u˝by
Socjalne

Ministerstwo Pracy
i Zatrudnienia
Minist¯re du travail
et de l’emploi

Administracja
do spraw zatrudnienia

spo∏eczna integracja
(gwarantowany dochód
minimalny)

Êwiadczenia rodzinne

Narodowy Fundusz
SolidarnoÊci

Narodowa Kasa
Âwiadczeƒ Rodzinnych

Êwiadczenia na
wypadek bezrobocia

Stowarzyszenie
na Rzecz Ubezpieczeƒ
od Wypadków
przy Pracy

Kasa Ubezpieczenia Emerytalnego
Pracowników Umys∏owych Sektora Prywatnego

Kasa Chorych
Urz´dników i Pracowników Paƒstwowych
Caisse de maladie des fonct. et employés publics
Kasa Chorych Urz´dników
i Pracowników W∏adz Lokalnych
Caisse de maladie des fonct. et employés
communaux
Kasa Chorych Wzajemnej Pomocy
Luksemburskich Kolei
Entraide médicale des CFL
Kasa Chorych dla Wolnych Zawodów
Caisse de maladie des professions indépendantes
Kasa Chorych dla Sektora Rolniczego
Caisse de maladie agricole

wspólna
administracja

Kasa Ubezpieczenia Emerytalnego
RzemieÊlników, Handlowców
i Przedsi´biorców Przemys∏owych

wspólna
administracja

Rolnicza Kasa Ubezpieczenia Emerytalnego
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Niemcy
V
V
V
V
V
V
V
V

Powierzchnia: 357,0 tys. km2
Stolica: Berlin, 5 064 tys. mieszkaƒców
Kraj podzielony administracyjnie na 16 landów
LudnoÊç: 82 357 tys.
Przyrost naturalny: -1,14‰
Przeci´tna d∏ugoÊç ˝ycia: m´˝czyzn 74,5 lat; kobiet 80,5 lat
PKB na 1 mieszkaƒca: 28 223 euro
Stopa bezrobocia: 7,9%

Organizacja systemu zabezpieczenia spo∏ecznego
W Niemczech istnieje 5 omówionych ni˝ej dzia∏ów zabezpieczenia spo∏ecznego.
Ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Rentenversicherung)
Obejmuje ono odr´bne ubezpieczenia dla pracowników umys∏owych, dla pracowników fizycznych i dla górników.
Pracownicy umys∏owi ubezpieczeni sà w Federalnym Zak∏adzie Ubezpieczeƒ
Pracowników Umys∏owych (Bundesversicherungsanstalt für Angestellte – BfA).
Pracownicy fizyczni ubezpieczeni sà w instytucjach ubezpieczenia na szczeblu landów (Landesversicherungsanstalten – LVA), w Kasie Ubezpieczenia Kolejarzy (Bahnversicherungsanstalt) oraz w Kasie Ubezpieczenia Marynarzy (Seekasse).
Górnicy ubezpieczeni sà w Kasie Ubezpieczenia Górników (Bundesknappschaft).
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Ubezpieczenie chorobowe
Jest ono zarzàdzane przez oko∏o 540 kas chorych. Niektóre z nich dzia∏ajà na poziomie lokalnym (Ortskrankenkassen), inne – na poziomie krajowym, jak np. wi´kszoÊç kas dodatkowych (Ersatzkassen). Kasy te sà otwarte dla wszystkich, niezale˝nie od zawodu czy zatrudnienia w przedsi´biorstwie. Wyjàtek stanowià: Górnicza
Kasa Chorych, Marynarska Kasa Chorych oraz Rolnicza Kasa Chorych. Oprócz kilku
specjalnych kategorii (jak: urz´dnicy paƒstwowi, s´dziowie, ˝o∏nierze) wszyscy pracownicy podlegajà obowiàzkowemu ubezpieczeniu chorobowemu. Obowiàzek
ubezpieczenia nie dotyczy osób, których roczny dochód przekracza 40 034 euro
(w 2001 r.). Specjalne zasady ubezpieczenia chorobowego dotyczà osób pracujàcych w niewielkim wymiarze czasu pracy.
Kasy chorych zajmujà si´ tak˝e poborem sk∏adek na wszystkie rodzaje ubezpieczenia spo∏ecznego (emerytalno-rentowe, wypadkowe, bezrobocie, inne).

Ubezpieczenie na wypadek wymaganej d∏ugiej opieki
(Pflegeversicherung)
Ubezpieczenie tego rodzaju zosta∏o wprowadzone 1 stycznia 1995 r., aby pokryç
ryzyko w razie wystàpienia koniecznoÊci opieki. Od tej daty w ka˝dej kasie chorych
funkcjonuje kasa opieki zapewniajàca Êwiadczenia d∏ugotrwa∏ej opieki. Wszystkie
osoby ubezpieczone w kasie chorych sà jednoczeÊnie ubezpieczone na wypadek
potrzeby korzystania z takiej opieki. Osoby ubezpieczone w prywatnej kasie muszà
dodatkowo, prywatnie, ubezpieczyç si´ na wypadek d∏ugotrwa∏ej opieki.
Ubezpieczenie wypadkowe
Ubezpieczenie to jest zarzàdzane przez kasy bran˝owe (Berufsgenossenschaften) oraz federalne i regionalne kasy pracowników umys∏owych i pracowników
sektora publicznego. Obj´te sà nim nast´pujàce kategorie osób: pracownicy, niektóre kategorie osób pracujàcych na w∏asny rachunek, uczniowie i studenci, dzieci w wieku przedszkolnym, osoby poddawane rehabilitacji oraz pewne inne kategorie osób.
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
Federalny Urzàd Pracy (Bundesanstalt für Arbeit) zarzàdza ubezpieczeniem na
wypadek bezrobocia na szczeblu centralnym oraz poprzez swoje biura regionalne
i lokalne. Ubezpieczeniem sà obj´ci pracownicy fizyczni, pracownicy umys∏owi oraz
uczniowie zawodu, w tym m∏odzi niepe∏nosprawni.
Wspó∏administrowanie
Ka˝dy rodzaj zabezpieczenia spo∏ecznego posiada swojà administracyjnà autonomi´ i jest wspólnie zarzàdzany przez rady administracyjne, które sk∏adajà si´ z takiej samej liczby przedstawicieli pracodawców i ubezpieczonych. W przypadku
ubezpieczenia na wypadek bezrobocia reprezentacja jest trójstronna, z udzia∏em
przedstawicieli administracji publicznej. Funduszami dodatkowych kas chorych
(Ersatzkassen) zarzàdzajà wy∏àcznie przedstawiciele ubezpieczonych.

Nadzór
Nad ubezpieczeniem chorobowym (Êwiadczenia lecznicze i pieni´˝ne), emerytalno-rentowym, wypadkowym, ubezpieczeniem na wypadek koniecznoÊci opieki oraz
systemem pomocy spo∏ecznej nadzór sprawuje Federalne Ministerstwo Zdrowia i Zabezpieczenia Spo∏ecznego (Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung
– BMGSS). Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia nadzoruje Federalne Ministerstwo
Gospodarki i Pracy (Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit – BMWA).
W zale˝noÊci od tego, czy instytucja ubezpieczeniowa dzia∏a na szczeblu narodowym/federalnym, czy na szczeblu landu, nadzór nad nià sprawujà inne organy.
W przypadku instytucji o kompetencjach ogólnokrajowych, lub gdy jej kompetencje

dotyczà wi´cej ni˝ jednego landu, nadzór sprawuje Federalny Urzàd Nadzoru Instytucji Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Bundesversicherungsamt). W przypadku instytucji
na szczeblu landu nadzór nad nià sprawujà ministrowie w landach lub organy przez
nich wyznaczone.
Inne Êwiadczenia
Poza Êwiadczeniami z wy˝ej wymienionych dzia∏ów zabezpieczenia spo∏ecznego
udzielane sà tak˝e inne rodzaje Êwiadczeƒ z funduszy publicznych, np. Êwiadczenia
pomocy spo∏ecznej (Sozialhilfe), Êwiadczenia/zasi∏ki rodzinne (Kindergeld) oraz zasi∏ki mieszkaniowe (Wohngeld).
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Schemat organizacyjny systemu zabezpieczenia spo∏ecznego Niemiec
Federalne
Ministerstwo
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Budownictwa
i Mieszkalnictwa
Bundesministerium
für Verkehr, Bauund Wohnungswesen
(BMVBW)

zasi∏ek mieszkaniowy

Lokalne biura zasi∏ku
mieszkaniowego

Federalne
Ministerstwo
Gospodarki
i Pracy
Bundesministerium
für Wirtschaft
und Arbeit
(BMWA)

Federalne Ministerstwo Zdrowia i Zabezpieczenia Spo∏ecznego
Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung
(BMGSS)

macierzyƒstwo
choroba

Kasy lokalne
Bran˝owe
kasy chorych
RzemieÊlnicze
kasy chorych
Dodatkowe
kasy chorych
Górnicza
Kasa Chorych
Rolnicza
Kasa Chorych
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Kasa Chorych
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renty rodzinne

Federalny Zak∏ad
Ubezpieczeƒ
Pracowników
Umys∏owych
(BfA)
Zak∏ad
Ubezpieczeƒ
dla Pracowników
Fizycznych
(LVA)
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Ubezpieczenia
Kolejarzy
Kasa
Ubezpieczenia
Górników
Kasa
Ubezpieczenia
Marynarzy

wypadki
przy pracy
choroby
zawodowe

ubezpieczenie
opiekuƒcze
(Pflegebedürftigkeit)

Bran˝owe kasy
ubezpieczenia
wypadkowego

Kasy lokalne

Federalne
i regionalne kasy
pracowników
umys∏owych
i pracowników
sektora
publicznego

Kasy bran˝owe
RzemieÊlnicze
kasy chorych
Dodatkowe
kasy chorych
Górnicza
Kasa Chorych
Rolnicza
Kasa Chorych

pomoc
spo∏eczna

Biura pomocy
spo∏ecznej na
szczeblu
regionalnym
i lokalnym

Federalne Ministerstwo Rodziny,
Seniorów, Kobiet i M∏odzie˝y
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ)

Federalne
Ministerstwo
Finansów
Bundesministerium
der Finanzen
(BMF)

bezrobocie

zasi∏ek
wychowawczy
Êwiadczenie
alimentacyjne

zasi∏ki rodzinne
(Kindergeld)
w formie
Êwiadczenia

zasi∏ki rodzinne
(Kindergeld)
w formie ulgi
podatkowej

Federalny
Urzàd Pracy
Bundesanstalt
für Arbeit

Landy
(ró˝ne biura
w zale˝noÊci
od landów)

Federalny
Urzàd Pracy

Federalny
Urzàd Skarbowy

Regionalne
biura pracy

Kasy rodzinne
lokalnych
biur pracy

Urz´dy regionalne
(w landach)
Landesarbeitsamter
Lokalne
urz´dy pracy

Lokalne
biura pracy

Kasy rodzinne
dla pracowników
sektora
publicznego

Marynarska
Kasa Chorych
Prywatne
ubezpieczenie
opiekuƒcze

Emerytalna
Kasa Rolników

Federalny Urzàd Nadzoru Instytucji Spo∏ecznych (Bundesversicherungsamt);
nadzór nad instytucjami ubezpieczeniowymi o kompetencjach szerszych ni˝ dotyczàcych jednego landu;
w innych przypadkach – nadzór ministrów poszczególnych landów
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Portugalia
V
V
V
V
V
V
V

Powierzchnia: 92,0 tys. km2
Stolica: Lizbona, 3 447 tys. mieszkaƒców
LudnoÊç: 10 033 tys.
Przyrost naturalny: 1,29‰
Przeci´tna d∏ugoÊç ˝ycia: m´˝czyzn 72 lata; kobiet 79,1 lat
PKB na 1 mieszkaƒca: 19 643 euro
Stopa bezrobocia: 4,1%

Organizacja systemu zabezpieczenia spo∏ecznego
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Portugalski system zabezpieczenia spo∏ecznego posiada prawnà, administracyjnà i finansowà autonomi´ organizacyjnà. Ogólny nadzór nad tym systemem
sprawuje Ministerstwo Pracy i SolidarnoÊci (Ministério do Trabalho e da Solidaridade).
Pracowników i osoby pracujàce na w∏asny rachunek obejmuje system powszechny, w ramach którego istniejà jednak pewne szczególne rozwiàzania dotyczàce zarówno Êwiadczeƒ, jak i sk∏adek.
Ogólny system nie obejmuje urz´dników paƒstwowych i adwokatów, którzy posiadajà odr´bne systemy zabezpieczenia spo∏ecznego.
Administrowaniem powszechnym systemem ubezpieczeƒ zajmujà si´ nast´pujàce instytucje:
q Zak∏ad SolidarnoÊci i Zabezpieczenia Spo∏ecznego (Instituto da Solidaridade
e Seguran˜a Social) – administrujàcy Êwiadczeniami pieni´˝nymi z tytu∏u choroby,
macierzyƒstwa, bezrobocia, niezdolnoÊci do pracy, staroÊci, Êmierci ˝ywiciela rodziny oraz zasi∏kami rodzinnymi; Zak∏ad administruje równie˝ Êwiadczeniami gwarantujàcymi minimalny dochód oraz Êwiadczeniami pomocy spo∏ecznej;
q Narodowy Urzàd Ubezpieczenia od Ryzyk Zawodowych (Centro Nacional de
Protec˜ão contra os Riscos profissionais) – administrujàcy systemem ubezpieczenia
od chorób zawodowych.
Instytucje zabezpieczenia spo∏ecznego sà koordynowane przez centralne jednostki organizacyjne Ministerstwa Pracy i SolidarnoÊci.
Ubezpieczenie od wypadków przy pracy jest obowiàzkowe dla przedsi´biorstw,
a jego administracjà zajmujà si´ prywatne towarzystwa ubezpieczeniowe, dzia∏ajàce
pod nadzorem Ministerstwa Finansów (Ministério das Finan˜as).
Opieka zdrowotna jest zapewniona przez Narodowà S∏u˝b´ Zdrowia, b´dàcà
cz´Êcià Ministerstwa Zdrowia (Ministério da Saúde). Narodowa S∏u˝ba Zdrowia jest
zdecentralizowana i spe∏nia swoje funkcje poprzez sieç regionalnych i lokalnych placówek, zorganizowanych zgodnie z podzia∏em administracyjnym kraju.

W lutym 2001 r. wesz∏a w ˝ycie ustawa nr 17 z 8 sierpnia 2000 r., tzw. ustawa
systemowa, która wprowadzi∏a nowà struktur´ systemu zabezpieczenia spo∏ecznego.
Nowa ustawa wprowadzi∏a podzia∏ ochrony socjalnej na trzy podsystemy:
q obywatelskiej ochrony socjalnej – skierowany do osób nie posiadajàcych
˝adnych lub posiadajàcych niewystarczajàce êród∏a dochodów, a tak˝e przewidujàcy podj´cie dzia∏aƒ na rzecz zapobiegania ubóstwu i jego pog∏´bianiu si´ oraz na
rzecz zapobiegania marginalizacji spo∏ecznej;
q ochrony rodziny – zapewniajàcy Êwiadczenia rodzinne oraz Êwiadczenia opieki nad niepe∏nosprawnymi oraz osobami wymagajàcymi pomocy w czynnoÊciach
˝ycia codziennego;
q zabezpieczenia i przezornoÊci – którego celem jest rekompensata utraty
bàdê zredukowania êróde∏ dochodów z pracy w przypadku choroby, macierzyƒstwa,
bezrobocia, wypadków przy pracy i chorób zawodowych, niepe∏nosprawnoÊci, staroÊci, Êmierci ˝ywiciela rodziny.
Dwa pierwsze podsystemy obejmujà wszystkich zamieszkujàcych w Portugalii,
podczas gdy trzeci dotyczy tylko pracowników i pracujàcych na w∏asny rachunek.
Nowa ustawa ustala zasad´, w myÊl której podsystem obywatelskiej ochrony
socjalnej i podsystem ochrony rodziny finansowane sà z podatku, natomiast podsystem zabezpieczenia i przezornoÊci finansowany jest przez pracowników i pracodawców.
Zró˝nicowanie finansowe systemu ma na celu zmniejszenie pozap∏acowych
kosztów pracy i selektywne, Êcis∏e ukierunkowywanie êróde∏ pieni´˝nych na okreÊlone cele.
Wspomniana ustawa stwarza tak˝e prawne podstawy dla rozwoju dodatkowych
systemów w powszechnym systemie zabezpieczenia spo∏ecznego (drugi filar) oraz
dodatkowych systemów prywatnych (trzeci filar).

Schemat organizacyjny systemu zabezpieczenia spo∏ecznego Portugalii
Ministerstwo Pracy i SolidarnoÊci
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Ministerstwo Zdrowia
Ministério da Saúde
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Sekretariat Stanu ds. Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego
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choroby zawodowe
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gwarantowanie dochodu
na poziomie
minimum egzystencji:
niepe∏nosprawnoÊç
staroÊç
renty rodzinne

gwarantowanie dochodu
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Zak∏ad SolidarnoÊci
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Prywatne towarzystwa ubezpieczeƒ od wypadków przy pracy, nadzorowane przez Ministerstwo Finansów.

Opieka zdrowotna

Narodowa S∏u˝ba Zdrowia
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Szwecja
V
V
V
V
V
V
V
V

Powierzchnia: 450,0 tys. km2
Stolica: Sztokholm, 1 661 tys. mieszkaƒców
Podzielona administracyjnie na 21 prowincji
LudnoÊç: 8 833 tys.
Przyrost naturalny: -0,61‰
Przeci´tna d∏ugoÊç ˝ycia: m´˝czyzn 77,1 lat; kobiet 81,9 lat
PKB na 1 mieszkaƒca: 27 079 euro
Stopa bezrobocia: 4,0%

Organizacja systemu zabezpieczenia spo∏ecznego
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Szwedzki system zabezpieczenia spo∏ecznego (z wyjàtkiem ubezpieczeƒ na
wypadek bezrobocia) podlega nadzorowi Ministerstwa Zdrowia i Spraw Socjalnych
(Socialdepartementet).
Podstawowe elementy systemu ubezpieczeƒ spo∏ecznych to: ubezpieczenie chorobowe i rodzicielskie, emerytura podstawowa i uzupe∏niajàca (ATP), renta z tytu∏u
niezdolnoÊci do pracy, emerytura z tytu∏u pracy w niepe∏nym wymiarze i ubezpieczenie od wypadku przy pracy.
Ka˝da osoba w wieku powy˝ej 16 lat mieszkajàca w Szwecji – niezale˝nie od
narodowoÊci – jest zarejestrowana w systemie ubezpieczeniowym.
Narodowy Zak∏ad Ubezpieczenia Spo∏ecznego (Riksförsäkringsverket) jest instytucjà publicznà, odpowiedzialnà na szczeblu centralnym za nadzór nad administracjà systemem zabezpieczenia spo∏ecznego. Administracj´ t´ zapewnia 21 biur regionalnych oraz 330 biur lokalnych.
System zabezpieczenia spo∏ecznego w Szwecji jest finansowany g∏ównie ze
sk∏adek op∏acanych przez pracodawców. Sk∏adki od ubezpieczonych wprowadzono niedawno, dla sfinansowania cz´Êci wydatków systemu emerytalnego.
Sk∏adki te pokrywajà 3/4 wszystkich wydatków na ubezpieczenie spo∏eczne.
Reszta pokrywana jest z dochodów z odsetek i inwestowania funduszy oraz
z podatków – poprzez bud˝et paƒstwa. W Szwecji ochrona socjalna finansowana
jest przede wszystkim ze sk∏adek pracodawców. Paƒstwo ma jednak swój znaczny udzia∏ w finansowaniu – g∏ównie poprzez dotacje – podstawowego systemu
emerytalnego.
Za opiek´ zdrowotnà odpowiedzialne sà w∏adze regionów administracyjnych,
które posiadajà w∏asne uprawnienia do opodatkowania ludnoÊci na ten cel.
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia podlega nadzorowi Ministerstwa
Przemys∏u, Zatrudnienia i Komunikacji (Näringsdepartementet). Przewiduje ono
dwa Êwiadczenia: zasi∏ek podstawowy oraz zasi∏ek fakultatywny, uzale˝niony od
wysokoÊci dochodu. Zasi∏ek podstawowy przys∏uguje osobom w wieku powy˝ej

20 lat, które nie sà ubezpieczone dodatkowo (dobrowolnie). Obydwa Êwiadczenia sà finansowane w g∏ównej mierze ze sk∏adek p∏aconych przez pracodawców. Zasi∏ek fakultatywny, zale˝ny od wysokoÊci dochodu, jest dobrowolny, ale
cz∏onkowie ró˝nych zwiàzków zawodowych grupowo zawierajà ten rodzaj ubezpieczenia.
Pomoc spo∏eczna, która nie jest w Szwecji traktowana jako cz´Êç zabezpieczenia spo∏ecznego, podlega kompetencji Ministerstwa Zdrowia i Spraw Socjalnych.
Kontrol´ sprawuje Narodowy Zak∏ad Zdrowia i Opieki (Socialstyrelsen). Lokalna
administracja zajmujàca si´ pomocà spo∏ecznà (w∏àczajàc w to opiek´ i us∏ugi na
rzecz dzieci i rodzin, opiek´ nad niepe∏nosprawnymi i starszymi) podlega kompetencji w∏adz lokalnych. Ten rodzaj pomocy jest finansowany g∏ównie z podatków
lokalnych.
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Biura ubezpieczeƒ spo∏ecznych
(21 regionalnych i 330 lokalnych)

W∏adze regionalne

W∏adze municypalne
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W∏ochy
V
V
V
V
V
V
V
V

Powierzchnia: 301,3 tys. km2
Stolica: Rzym, 3 824 tys. mieszkaƒców
Kraj podzielony administracyjnie na 20 regionów i 94 prowincje
LudnoÊç: 57 948 tys.
Przyrost naturalny: -0,86‰
Przeci´tna d∏ugoÊç ˝ycia: m´˝czyzn 75,4 lat; kobiet 81,7 lat
PKB na 1 mieszkaƒca: 27 425 euro
Stopa bezrobocia: 9,6%

Choroba i macierzyƒstwo – Êwiadczenia pieni´˝ne
Ministerstwo Pracy i Zabezpieczenia Spo∏ecznego odpowiada za Êwiadczenia
pieni´˝ne z tytu∏u choroby i macierzyƒstwa w odniesieniu do pracowników sektora
prywatnego. Pobór sk∏adek i wyp∏at´ Êwiadczeƒ realizuje Narodowy Zak∏ad Zabezpieczenia Spo∏ecznego (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS). Urz´dnicy paƒstwowi nie otrzymujà Êwiadczeƒ pieni´˝nych w formie zasi∏ku chorobowego
lub zasi∏ku macierzyƒskiego, otrzymujà natomiast, za okres choroby bàdê przebywania na urlopie macierzyƒskim, wynagrodzenie finansowane z bud˝etu paƒstwa.

q Narodowy Zak∏ad Zabezpieczenia Spo∏ecznego (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS) – który zarzàdza systemem powszechnym (pracowników
i pracujàcych na w∏asny rachunek, w tym rolników) i wybranymi systemami specjalnymi;
q Narodowy Zak∏ad Zabezpieczenia Kadr Kierowniczych Przedsi´biorstw Przemys∏owych (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali –
INPDAI);
q Narodowy Zak∏ad Zabezpieczenia W∏oskich Dziennikarzy (Istituto Nazionale di
Previdenza dei Giornalisti Italiani – IPNPGI) – który sta∏ si´ systemem prywatnym poczàwszy od 1 stycznia 1995 r.;
q Narodowy Zak∏ad Zabezpieczenia Socjalnego Pracowników Sceny (Ente Nazionale di Previdenza per gli Attori e Lavoratori dello Spettacolo – ENPALS) – który
zarzàdza systemem emerytalno-rentowym pracowników sceny oraz zawodowych
pi∏karzy.
Sektor publiczny
Administracjà systemem emerytalno-rentowym dla urz´dników paƒstwowych,
pracowników w∏adz lokalnych zajmuje si´ Narodowy Zak∏ad Zabezpieczenia dla
Pracowników Administracji Publicznej (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministracione Pubblica – INPDAP).
Osoby pracujàce na w∏asny rachunek
Dla rolników, rzemieÊlników i sektora handlowego istniejà specjalne systemy
w ramach Narodowego Zak∏adu Zabezpieczenia Spo∏ecznego – INPS. Dla specjalnych grup zawodowych istniejà odr´bne systemy, obecnie przechodzàce proces
prywatyzacji.

Emerytury i renty
System emerytur i rent jest ró˝ny w poszczególnych sektorach gospodarki.
Sektor prywatny – pracownicy
W∏aÊciwà w∏adzà jest tu Ministerstwo Pracy i Zabezpieczenia Spo∏ecznego. Systemem administrujà nast´pujàce instytucje:

Choroby zawodowe i wypadki przy pracy
W∏aÊciwà w∏adzà jest tu Ministerstwo Pracy i Zabezpieczenia Spo∏ecznego. Pobór
sk∏adek i wyp∏ata Êwiadczeƒ nale˝à do Narodowego Zak∏adu Ubezpieczenia od
Wypadków przy Pracy (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro – INAIL).

Organizacja systemu zabezpieczenia spo∏ecznego
W∏oski system zabezpieczenia spo∏ecznego – z wyjàtkiem opieki zdrowotnej – nie
jest zorganizowany wed∏ug jednego uniwersalnego kryterium. Zró˝nicowanie dotyczy zw∏aszcza systemu emerytur i rent, gdzie wiele odr´bnych instytucji jest odpowiedzialnych za pobór sk∏adek i udzielanie Êwiadczeƒ. Kontrola stosowania w∏aÊciwego ustawodawstwa jest domenà ministerstw, a w szczególnoÊci Ministerstwa Pracy i Zabezpieczenia Spo∏ecznego (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale).
Opieka zdrowotna
Pozostaje ona w kompetencji Ministerstwa Zdrowia (Ministero della Sanit∫), które
zarzàdza finansami i rozdziela je pomi´dzy w∏adze regionalne i municypalne (samorzàdy miejskie). Te z kolei odpowiadajà za udzielanie Êwiadczeƒ poprzez sieç lokalnych jednostek zdrowotnych.
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Zasi∏ki rodzinne
Zasi∏kami rodzinnymi zarzàdza Ministerstwo Pracy i Zabezpieczenia Spo∏ecznego. Funkcje poboru sk∏adek i wyp∏acania zasi∏ków zosta∏y przekazane Narodowemu
Zak∏adowi Zabezpieczenia Spo∏ecznego – INPS. Cz´Êç kosztów wyp∏at zasi∏ków
rodzinnych finansuje bezpoÊrednio bud˝et paƒstwa.

Gwarantowanie dochodu
na poziomie zapewniajàcym minimum egzystencji
W∏aÊciwà w∏adzà jest tu Ministerstwo Spraw Wewn´trznych (Ministero dell’Interno). Âwiadczenia sà zapewniane na poziomie lokalnym, a administrowane przez
regionalne i/lub lokalne w∏adze.

Bezrobocie
Sprawy zasi∏ków z tytu∏u bezrobocia le˝à w gestii Ministerstwa Pracy i Zabezpieczenia Spo∏ecznego. Poborem sk∏adek i wyp∏atà Êwiadczeƒ zajmuje si´ tak˝e INPS.
Zajmuje si´ on równie˝ przyznawaniem i wyp∏atà Êwiadczeƒ niesk∏adkowych, takich
jak wczeÊniejsza emerytura, renta socjalna, minimalna emerytura i renta.
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Schemat organizacyjny systemu zabezpieczenia spo∏ecznego W∏och
Ministerstwo Pracy i Zabezpieczenia Spo∏ecznego
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

niepe∏nosprawnoÊç
staroÊç
renty rodzinne

Narodowy Zak∏ad
Zabezpieczenia Spo∏ecznego
(INPS)

choroba
macierzyƒstwo

bezrobocie

Êwiadczenia
rodzinne

wypadki przy pracy
choroby zawodowe
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dochodu na poziomie
minimum egzystencji

Narodowy
Zak∏ad
Zabezpieczenia
Spo∏ecznego
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Wypadków przy Pracy
(INAIL)
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Zabezpieczenia
Spo∏ecznego
(INPS)

Ministerstwo Zdrowia
Ministero della Sanit∫

Ministerstwo Spraw
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zdrowie
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W∏adze regionalne
i municypalne

Narodowy Zak∏ad
Zabezpieczenia W∏oskich Dziennikarzy
(INPGI)

Narodowy Zak∏ad
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Narodowy Zak∏ad
Zabezpieczenia Socjalnego
Pracowników Sceny
(ENPALS)
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Zjednoczone Królestwo
V
V
V
V
V
V
V

Powierzchnia: 242,9 tys. km2
Stolica: Londyn, 7 375 tys. mieszkaƒców
LudnoÊç: 59 542 tys.
Przyrost naturalny: 1,38‰
Przeci´tna d∏ugoÊç ˝ycia: m´˝czyzn 75,1 lat; kobiet 80 lat
PKB na 1 mieszkaƒca: 26 594 euro
Stopa bezrobocia: 5,5%

Organizacja systemu zabezpieczenia spo∏ecznego
Powszechny, administrowany przez paƒstwo, system zabezpieczenia spo∏ecznego obejmuje ca∏à ludnoÊç kraju. Na system ten sk∏adajà si´ Êwiadczenia sk∏adkowe, Êwiadczenia bezsk∏adkowe oraz Êwiadczenia przyznawane w zale˝noÊci od
dochodu1.
Âwiadczenia sk∏adkowe oraz wydatki administracyjne sà finansowane przez Narodowy Fundusz Ubezpieczeƒ (National Insurance Fund – NIF), z bie˝àcych sk∏adek,
p∏aconych obowiàzkowo przez wi´kszoÊç pracodawców i pracowników. Âwiadczenia te to emerytury, renty wdowie, renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, zasi∏ki chorobowe, zasi∏ki macierzyƒskie, Êwiadczenia dla bezrobotnych. Sà to w wi´kszoÊci
Êwiadczenia w jednakowej wysokoÊci. Sk∏adnik zale˝ny od wysokoÊci zarobków/
/dochodu mo˝e byç wyp∏acany szczególnie przy emeryturach (age pension).
Âwiadczenia niesk∏adkowe finansowane sà z ogólnego podatku i sà przyznawane w sytuacji konkretnej indywidualnej potrzeby (z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy lub
posiadania dzieci).
Âwiadczenia uzale˝nione od wysokoÊci dochodu, takie jak dodatek mieszkaniowy (Housing Benefit) czy wsparcie dochodowe (Income Support dla osób niepracujàcych) sà równie˝ finansowane z podatku i stanowià cz´Êç systemu bezpieczeƒstwa socjalnego kraju.
Publicznà opiekà zdrowotnà zajmuje si´ Narodowa S∏u˝ba Zdrowia (National Health
Service – NHS). Jest ona finansowana zarówno z podatków, jak i Narodowego Funduszu Ubezpieczeƒ, ale dost´p do opieki nie jest uzale˝niony od wp∏aconych sk∏adek.
Ministerstwo Zabezpieczenia Spo∏ecznego (Department of Social Security – DSS) odpowiada za wdro˝enie i rozwój programów zabezpieczenia spo∏ecznego. Decyzje w sferze
polityki, priorytetów i celów sà podejmowane przez szefa ministerstwa – sekretarza stanu
i przez innych ministrów – ministrów stanu w tym ministerstwie. Doradzajà im doÊwiadczeni, stali urz´dnicy. Ministrowie odpowiadajà za swà dzia∏alnoÊç przed parlamentem.
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1

Tak jest w Wielkiej Brytanii; rozwiàzania obowiàzujàce w Irlandii Pó∏nocnej sà bardzo zbli˝one.

Za realizacj´ systemu zabezpieczenia spo∏ecznego odpowiada wiele instytucji.
q Wykonawcze agendy DSS sà odpowiedzialne przed sekretarzem stanu za wyp∏at´ wi´kszoÊci Êwiadczeƒ pieni´˝nych (Agencja ds. Âwiadczeƒ – Benefits Agency), wyp∏at´ Êwiadczeƒ zwiàzanych z utrzymywaniem dzieci (Agencja ds. Pomocy
Dzieciom – Child Support Agency) i inne wià˝àce si´ z tym funkcje.
q Krajowy Urzàd Skarbowy (Inland Revenue) odpowieda za pobór sk∏adek
i udzielanie ewentualnych zwolnieƒ z op∏at (np. chorym, niepe∏nosprawnym).
q Biura zatrudnienia (Employment service) w ramach Ministerstwa Zatrudnienia
oraz Agencja ds. Âwiadczeƒ (Benefits Agency) sà wspólnie odpowiedzialne za administracj´ Êwiadczeniami na rzecz bezrobotnych.
q W∏adze lokalne zarzàdzajà dodatkami mieszkaniowymi (Housing Benefit) oraz
tzw. socjalnymi Êwiadczeniami podatkowymi (Council Tax Benefit).
q Zasi∏ek chorobowy (Statutory Sick Pay) oraz zasi∏ek macierzyƒski (Statutory Maternity Pay) sà obowiàzkowo wyp∏acane i finansowane przez pracodawc´.
W∏adze lokalne, s∏u˝by zatrudnienia oraz Ministerstwo Zabezpieczenia Spo∏ecznego wspólnie odpowiadajà za funkcjonowanie pilota˝owego programu ONE (jeden), polegajàcego na scentralizowaniu wszystkich rodzajów us∏ug socjalnych
w jednym miejscu. W∏adze Narodowej S∏u˝by Zdrowia (NHS) dysponujà funduszami
pozwalajàcymi zaoferowaç ludnoÊci us∏ugi zdrowotne na szczeblu lokalnym – poprzez kontrakty zawierane z dostarczycielami us∏ug.
W∏adze lokalne udost´pniajà dla realizacji programu ONE swoje s∏u˝by pomocy
spo∏ecznej. Prawne i finansowe ramy dzia∏alnoÊci pomocy spo∏ecznej okreÊla Ministerstwo Zdrowia (Department of Health).
Pracownicy op∏acajàcy sk∏adki na powszechne ubezpieczenie (National Insurance – NI) uczestniczà finansowo w systemie, który ma pomagaç tym, którzy sami nie
sà w stanie zaspokoiç swych potrzeb. Jednak˝e rzàd wymaga, by zapewnili oni
sobie prywatne zabezpieczenie. Jednym z podstawowych elementów tego prywatnego zabezpieczenia jest emerytura.
Emerytury dodatkowe mogà byç zapewniane bàdê poprzez system emerytur zawodowych (occupational scheme), bàdê poprzez prywatnie zawartà umow´ z instytucjà finansowà. Pod pewnymi warunkami emerytura dodatkowa mo˝e zastàpiç

sk∏adnik, zale˝ny od wysokoÊci dochodu, wyp∏acany przy powszechnej krajowej
emeryturze. JeÊli tak si´ staje, to odpowiedniemu zmniejszeniu ulega sk∏adka op∏acana na powszechne ubezpieczenie (National Insurance – NI), bàdê nast´puje ca∏kowity jej zwrot.

Zawodowe i prywatne systemy emerytalne dzia∏ajà w ramach prawnych ustalonych przez parlament. Indywidualnie mo˝na wybraç te˝ prywatne ubezpieczenie
medyczne (mo˝e zostaç ono zaoferowane przez pracodawc´), aby pokryç koszty
prywatnego leczenia w NHS lub prywatnych szpitalach.
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Schemat organizacyjny systemu zabezpieczenia spo∏ecznego Zjednoczonego Królestwa
Ministerstwo Zdrowia
Department of Health

Us∏ugi medyczne
i socjalne

Krajowy
Urzàd Skarbowy
Inland Revenue

Pobór sk∏adek na system
powszechny
National Insurance
Contributions
(NIC)
Ulgi podatkowe
Working Families’
Tax Credit

Narodowa S∏u˝ba Zdrowia
National Health Service
(NHS)

Biura ds. sk∏adek
na ubezpieczenie
narodowe

Lekarze i szpitale

Sieç biur lokalnych

Ministerstwo Zabezpieczenia Spo∏ecznego
Department of Social Security

Ustawowe Êwiadczenia
chorobowe
Statutory Sick Pay
(SSP)

Pomoc zwiàzana
z czynszami
i lokalnymi podatkami

Ustawowe Êwiadczenia
macierzyƒskie
Statutory Maternity Pay
(SMP)

Zasi∏ki mieszkaniowe

Pracodawcy

W∏adze lokalne

Ministerstwo Edukacji i Zatrudnienia
Department for Education and Employment

Âwiadczenia pieni´˝ne
z zabezpieczenia spo∏ecznego

S∏u˝by zatrudnienia
i poradnictwo

Zasi∏ki do podatków
lokalnych

Agencja ds. Âwiadczeƒ
Benefits Agency

Biura zatrudnienia
Employment service

Biura ds. karier
careers offices

Centrala Zatrudnienia
Job centres

Rady szkolenia
zawodowego
w przedsi´biorstwach
Training
and Enterprise Councils

ONE (jeden) – program pilota˝owy
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KRAJE EFTA*
WCHODZÑCE W SK¸AD

EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

* Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (European Free Trade Association).

Islandia
V
V
V
V
V
V
V
V

Powierzchnia: 103,0 tys. km2
Stolica: Rejkiawik, 175 tys. mieszkaƒców
Podzielona administracyjnie na 8 regionów z 27 powiatami
LudnoÊç: 281 tys.
Przyrost naturalny: 8‰
Przeci´tna d∏ugoÊç ˝ycia: m´˝czyzn 77 lat; kobiet 81 lat
PKB na 1 mieszkaƒca: 27 100 $ USA
Stopa bezrobocia: 2,8%

Organizacja systemu zabezpieczenia spo∏ecznego
System emerytalny
Narodowy system emerytur socjalnych jest prowadzony przez Narodowy Zak∏ad
Zabezpieczenia Spo∏ecznego (Tryggingastofnun Rikisins) pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia i Zabezpieczenia Spo∏ecznego (Heilbrigdis-og Tryggingamalaraduneytid). System obejmuje emerytury, renty inwalidzkie i renty rodzinne dla dzieci.
Do emerytury sà uprawnione osoby, które zamieszkiwa∏y w Islandii co najmniej
3 lata w ciàgu swego ˝ycia, w przedziale wieku 16-67, i które ukoƒczy∏y 67 lat. Obywatelstwo islandzkie nie jest warunkiem uzyskania emerytury. Emerytura w pe∏nej
wysokoÊci jest wyp∏acana osobom, które zamieszkiwa∏y w Islandii co najmniej 40 lat
w przedziale wieku 16-67 lat. Krótszy okres zamieszkiwania wp∏ywa proporcjonalnie
na wysokoÊç emerytury. Osoby zamieszkujàce w Islandii sà tak˝e uprawnione do
renty inwalidzkiej, jeÊli spe∏niajà ∏àcznie nast´pujàce warunki: • sà w wieku 16-67 lat
• zamieszkiwa∏y w tym kraju co najmniej 3 lata bezpoÊrednio przed zg∏oszeniem
wniosku o rent´ • orzeczono wobec nich co najmniej 75% niezdolnoÊci do pracy,
b´dàcej nast´pstwem choroby lub inwalidztwa, stwierdzonego przez lekarza.
System emerytur dodatkowych oparty jest o zasady kapita∏owe i jest administrowany przez fundusze emerytalne, pod nadzorem Ministerstwa Finansów (Fjarmalaraduneytid). Pracownicy oraz osoby pracujàce na w∏asny rachunek majà prawny
obowiàzek finansowego udzia∏u w funduszach emerytalnych. Sk∏adka nie mo˝e byç
mniejsza ni˝ 10% wynagrodzenia brutto, z czego 6% p∏aci pracodawca, a 4% pracownik. Fundusze emerytalne wyp∏acajà emerytury (wiek emerytalny zazwyczaj
zawiera si´ w przedziale 65-70 lat), renty inwalidzkie oraz renty rodzinne dla wdów
i/lub dzieci.
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Ochrona zdrowia i ubezpieczenie zdrowotne
Ochron´ zdrowia zapewniajà oÊrodki opieki zdrowotnej, szpitale oraz lekarze
prowadzàcy prywatnà praktyk´ lekarskà. Ubezpieczeniami zdrowotnymi administruje Narodowy Zak∏ad Zabezpieczenia Spo∏ecznego (Tryggingastofnun Rikisins).

Âwiadczenia lecznicze oraz Êwiadczenia pieni´˝ne z ubezpieczenia chorobowego
podlegajà nadzorowi Ministerstwa Zdrowia i Zabezpieczenia Spo∏ecznego (Heilbrigdis-og Tryggingamalaraduneytid). Osoby zamieszkujàce w Islandii od co najmniej
6 miesi´cy sà obj´te zarówno systemem ochrony zdrowia, jak i ubezpieczeniami
chorobowymi.
Zasi∏ki rodzinne
Finansowane sà z podatków i administrowane przez Urzàd Skarbowy (Rikisskattstjori). Podlegajà nadzorowi Ministerstwa Finansów (Fjarmalaraduneytid).
Zasi∏ki rodzicielskie
Zasi∏ki przeznaczone sà dla pracujàcych rodziców i sà finansowane z podatku,
jaki pracodawcy op∏acajà od funduszu p∏ac pracowników. Zasi∏ki dla niepracujàcych
rodziców sà finansowane z podatków ogólnych. Administruje nimi Narodowy Zak∏ad
Zabezpieczenia Spo∏ecznego (Tryggingastofnun Rikisins).
Ubezpieczenie od bezrobocia
Ten rodzaj Êwiadczeƒ jest finansowany z podatku p∏aconego przez pracodawców
od funduszu p∏ac pracowników z danego przedsi´biorstwa. Âwiadczenia wyp∏aca
kasa ds. bezrobocia, b´dàca cz´Êcià Administracji S∏u˝b Zatrudnienia (Vinnumalastofnun). System podlega nadzorowi Ministerstwa Spraw Socjalnych (Felagsmalaraduneytid).
Pomoc spo∏eczna
W Islandii istniejà 2 rodzaje pomocy spo∏ecznej. Pierwszy – to paƒstwowa pomoc
spo∏eczna pozostajàca w kompetencji Narodowego Zak∏adu Zabezpieczenia Spo∏ecznego (Tryggingastofnun Rikisins) oraz Ministerstwa Zdrowia i Zabezpieczenia
Spo∏ecznego (Heilbrigdis-og Tryggingamalaraduneytid). Drugi rodzaj – to opieka
spo∏eczna zapewniana przez w∏adze lokalne, nadzorowana przez Ministerstwo
Spraw Socjalnych (Felagsmalaraduneytid). Ten ostatni oferuje bardziej znaczàce
Êwiadczenia i zapewnia bezpieczeƒstwo socjalne mieszkaƒcom Islandii.

Schemat organizacyjny systemu zabezpieczenia spo∏ecznego Islandii
Ministerstwo Finansów
Fjarmalaraduneytid

Âwiadczenia
rodzinne

Urzàd Skarbowy
Rikisskattstjori

Ministerstwo Zdrowia i Zabezpieczenia Spo∏ecznego
Heilbrigdis-og Tryggingamalaraduneytid

Dodatkowe
emerytury i renty:
renty inwalidzkie
emerytury
renta sieroca
renta rodzinna z tytu∏u
Êmierci jedynego
˝ywiciela rodziny
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OÊrodki opieki zdrowotnej
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Âwiadczenia pieni´˝ne:
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macierzyƒstwo
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wypadki przy pracy
choroby zawodowe
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Zasi∏ki
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Bezrobocie

Administracja S∏u˝b
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W∏adze lokalne

Lekarze (prywatni)
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Liechtenstein
V
V
V
V
V
V
V
V

Powierzchnia: 0,2 tys. km2
Stolica: Vaduz, 5 tys. mieszkaƒców
Kraj podzielony administracyjnie na 11 okr´gów
LudnoÊç: 33 tys.
Przyrost naturalny: 5,19‰
Przeci´tna d∏ugoÊç ˝ycia: m´˝czyzn 75 lat; kobiet 82 lata
PKB na 1 mieszkaƒca: 23 000 $ USA
Stopa bezrobocia: 1,3%

Organizacja systemu zabezpieczenia spo∏ecznego
Ministerstwo Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zajmuje si´ wszystkimi rodzajami ubezpieczenia spo∏ecznego i pomocy spo∏ecznej. Ze wzgl´du na ma∏y obszar paƒstwa jeden minister odpowiada za wiele ró˝nych
zakresów dzia∏ania. Obecnie Minister Spraw Socjalnych, poza innymi zadaniami,
nadzoruje Urzàd Gospodarki (Amt für Volkswirtschaft).
Urzàd Gospodarki
Jest to urzàd o najszerszym zakresie odpowiedzialnoÊci. Oprócz krajowych i mi´dzynarodowych spraw gospodarczych i ró˝nych innych zadaƒ administruje okreÊlonymi rodzajami ubezpieczeƒ spo∏ecznych: na wypadek bezrobocia, zasi∏kami macierzyƒskimi uzale˝nionymi od dochodów – dla matek bez uprawnieƒ do zasi∏ków
z ubezpieczenia chorobowego, uzupe∏nieniem sk∏adek na ubezpieczenie chorobowe dla niektórych ubezpieczonych.
W stosunku do innych rodzajów ubezpieczeƒ, zarzàdzanych na mocy ustawy
przez instytucje prywatne, Urzàd Gospodarki spe∏nia funkcje kontrolne. Dotyczy to
ubezpieczenia chorobowego i macierzyƒskiego (Êwiadczenia lecznicze i pieni´˝ne),
ubezpieczenia od wypadków oraz Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych pracowników
przedsi´biorstw (emerytury – II filar, renty inwalidzkie, renty rodzinne).
Instytucje ubezpieczenia chorobowego oraz instytucje ubezpieczenia wypadkowego sà ponadto zrzeszone w odpowiednich stowarzyszeniach.
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Instytucje AHV-IV-FAK
AHV – Alters-Hinterlassenenversicherung – to instytucja ubezpieczenia emerytalnego i na wypadek Êmierci ˝ywiciela rodziny,
IV – Invalidenversicherung – jest instytucjà ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa,
FAK – Familienausgleichskasse – to instytucja Êwiadczeƒ na rzecz rodziny.

Sà to trzy niezale˝ne instytucje publiczne, choç majà jeden personel, jednego
dyrektora, jednà rad´ administracyjnà i jednà rad´ nadzorczà. Podlegajà one kontroli rzàdu oraz parlamentu.
Instytucje AHV i IV zarzàdzajà pierwszym filarem emerytur, rent rodzinnych i rent
inwalidzkich, czyli Êwiadczeƒ na rzecz wszystkich mieszkaƒców i wszystkich pracujàcych. Filar pierwszy uzupe∏niajà: drugi filar emerytalno-rentowy dla pracowników
przedsi´biorstw oraz ubezpieczenie dobrowolne (trzeci filar).
FAK wyp∏aca jednorazowe zasi∏ki porodowe, zasi∏ki rodzinne dla dzieci, zasi∏ki dla
samotnych rodziców oraz zasi∏ki rodzinne wyrównawcze (wyrównujàce ró˝nic´ mi´dzy zasi∏kiem nale˝nym z innego kraju a zasi∏kiem nale˝nym w Lichtensteinie).
AHV – IV – FAK wyp∏acajà te˝ inne zlecone im Êwiadczenia, jak np. dodatkowe
Êwiadczenia dla emerytów i rencistów (uzale˝nione od dochodu), zasi∏ki dla osób
niepe∏nosprawnych, zasi∏ki dla osób niewidomych.

Schemat organizacyjny systemu zabezpieczenia spo∏ecznego Liechtensteinu
Ministerstwo Zdrowia i Spraw Socjalnych
Ministerium für Gesundheit und Soziales

Ubezpieczenie na wypadek staroÊci i Êmierci ˝ywiciela rodziny
Alters- und Hinterlassenenversicherung
Urzàd Gospodarki
Amt für Volkswirtschaft

Ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa
Invalidenversicherung
Kasa zasi∏ków rodzinnych
Familienausgleichskasse

bezrobocie

choroba
macierzyƒstwo

wypadki

organizacje
prywatne

organizacje
prywatne

staroÊç
Êmierç
niepe∏nosprawnoÊç

staroÊç
Êmierç
niepe∏nosprawnoÊç

dodatkowy
system

podstawowy
system

II filar

I filar

zasi∏ki rodzinne

zasi∏ki dodatkowe

zasi∏ki dla osób
niewidomych

Departament
Us∏ug Socjalnych
Amt für soziale
Dienste

pomoc spo∏eczna
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Norwegia
V
V
V
V
V
V
V
V

Powierzchnia: 323,9 tys. km2
Stolica: Oslo, 975 tys. mieszkaƒców
Podzielona administracyjnie na 19 prowincji
LudnoÊç: 4 513 tys.
Przyrost naturalny: 2,9‰
Przeci´tna d∏ugoÊç ˝ycia: m´˝czyzn 75,6 lat; kobiet 81,1 lat
PKB na 1 mieszkaƒca: 32 881 euro
Stopa bezrobocia: 5,3%

Organizacja systemu zabezpieczenia spo∏ecznego
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Paƒstwowy system ubezpieczeƒ zajmuje si´ Êwiadczeniami obejmujàcymi ca∏à
populacj´ i wszystkie rodzaje ubezpieczenia spo∏ecznego, z wyjàtkiem zasi∏ków rodzinnych, opartych na odr´bnych podstawach prawnych. Wyp∏atà wszystkich
Êwiadczeƒ (równie˝ rodzinnych) zajmujà si´ biura ubezpieczenia – jednostki paƒstwowej administracji, dzia∏ajàce pod nadzorem Narodowej Administracji ds. Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Rikstrygdeverket).
Centrala S∏u˝by Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych ds. Egzekwowania Alimentów zajmuje si´ zarówno egzekwowaniem alimentów na rzecz dzieci, jak i ich wyp∏atà.
Z czasem przejmie tak˝e egzekwowanie omylnie wyp∏aconych zbyt wysokich
Êwiadczeƒ.
Âwiadczenia z tytu∏u bezrobocia, jak równie˝ rehabilitacja zawodowa sà w kompetencji odr´bnej administracji podlegajàcej Dyrektoratowi Pracy (Arbeidsdirektoratet). Âwiadczenia pieni´˝ne z tytu∏u bezrobocia i rehabilitacji wyp∏acajà jednak równie˝ biura ubezpieczeƒ.
Narodowa Administracja ds. Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych posiada 19 oddzia∏ów
wojewódzkich. Na poziomie lokalnym posiada 469 biur, po jednym w ka˝dym powiecie. W ka˝dym województwie dzia∏ajà centra pomocy technicznej. Indywidualnymi sprawami dotyczàcymi ubezpieczenia i Êwiadczeƒ za granicami Norwegii zajmuje
si´ Urzàd Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych za Granicà. Urzàd ten pobiera tak˝e sk∏adki na
ubezpieczenia spo∏eczne.
Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Polityki Spo∏ecznej (Helse-og Sosialdepartementet) sà odpowiedzialne za ogólne funkcjonowanie narodowej administracji ubezpieczeniowej i za wi´kszoÊç innych rodzajów us∏ug socjalnych. Ministerstwo Dzieci
i Rodziny (Barne-og familiedepartementet) odpowiada za Êwiadczenia rodzinne,
zasi∏ki pieni´˝ne dla ma∏ych dzieci, zasi∏ki macierzyƒskie oraz ró˝ne Êwiadczenia
wspomagajàce wychowanie dzieci.
Ministerstwo Pracy i Administracji (Arbeids-og administrasjonsdepartementet) jest
odpowiedzialne za s∏u˝by zatrudnienia i podleg∏e mu urz´dy.

Za zapewnienie opieki zdrowotnej – poza szpitalami – odpowiadajà w∏adze
powiatowe, podczas gdy leczenie szpitalne generalnie podlega w∏adzom paƒstwowym. Obie formy opieki zdrowotnej sà w g∏ównej mierze finansowane z podatków.
Narodowy system ubezpieczeƒ jest w cz´Êci finansowany ze sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne, pracodawców i ubezpieczonych, a w cz´Êci z podatków. Niektóre Êwiadczenia sà finansowane wy∏àcznie z podatków, jak zasi∏ki rodzinne, zasi∏ki wychowawcze na dzieci, dla samotnych rodziców i kilka innych. Z pewnymi
wyjàtkami za pobór sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne odpowiadajà urz´dy
podatkowe, kierowane przez Dyrekcj´ Podatków i nadzorowane przez Ministerstwo Finansów.
Sk∏adki od ubezpieczonych sà obliczane i odprowadzane do urz´dów, tak jak
podatki, przez pracodawców. Pracujàcy na w∏asny rachunek zazwyczaj p∏acà zaliczki na podatek i sk∏adki ubezpieczeniowe – cztery razy w roku.
Opieka spo∏eczna nie jest cz´Êcià narodowego ubezpieczenia. Jest ona rozdzielana przez w∏adze powiatowe, za poÊrednictwem oÊrodków pomocy spo∏ecznej,
i jest finansowana lokalnie. Na szczeblu centralnym pomoc spo∏eczna pozostaje
domenà Ministerstwa Polityki Spo∏ecznej (Sosialdepartementet).

Schemat organizacyjny systemu zabezpieczenia spo∏ecznego Norwegii
Parlament Norwegii
Storting

Ministerstwo Dzieci i Rodziny
Barne-og familiedepartementet

Ministerstwo Polityki Spo∏ecznej
Sosialdepartementet

○

○

○

○

○

○

○

Ministerstwo Zdrowia
Helsedepartementet

○

○

○

○

○

Narodowy Sàd Apelacyjny
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych

Narodowa Administracja ds. Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
Rikstrygdeverket

Ministerstwo Pracy i Administracji
Arbeids-og administrasjonsdepartementet

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Dyrektorat Pracy
Arbeidsdirektoratet

Dyrektor Naczelny

Urzàd Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
za Granicà

Regionalne urz´dy ubezpieczeƒ spo∏ecznych
19 oddzia∏ów

Lokalne urz´dy ubezpieczeƒ spo∏ecznych
469 biur

Centrala S∏u˝by Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
ds. Egzekwowania Alimentów

Regionalne urz´dy pracy

Lokalne urz´dy pracy
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SZWAJCARIA

Szwajcaria
V
V
V
V
V
V
V
V

Powierzchnia: 41,3 tys. km2
Stolica: Berno, 319 tys. mieszkaƒców
Paƒstwo federalne, 26 oddzielnych jednostek – kantonów i pó∏kantonów
LudnoÊç: 7 170 tys.
Przyrost naturalny: 1,65‰
Przeci´tna d∏ugoÊç ˝ycia: m´˝czyzn 77,1 lat; kobiet 82,7 lat
PKB na 1 mieszkaƒca: 32 850 euro
Stopa bezrobocia: 2,7%

Organizacja systemu zabezpieczenia spo∏ecznego
Szwajcarski system ubezpieczenia spo∏ecznego by∏ budowany stopniowo,
w sposób jak najbardziej pragmatyczny, co wynika przede wszystkim z federalnego
charakteru kraju. Dopiero w 1976 r. pewne kompetencje w zakresie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych zosta∏y przekazane Konfederacji.
Instrumenty demokracji bezpoÊredniej (inicjatywa spo∏eczna oraz referendum)
wywierajà wielki wp∏yw na ustawodawstwo w tym sensie, ˝e ustawa ju˝ przyj´ta
przez parlament mo˝e byç poddana ogólnemu referendum, gdy za˝àda tego okreÊlona liczba obywateli. Stàd system ubezpieczeƒ spo∏ecznych w Szwajcarii jest
mozaikà ró˝nych rozwiàzaƒ – o zró˝nicowanych warunkach nabywania uprawnieƒ,
finansowania, poziomu sk∏adek, organizacji itd.
Od 1976 r. Konfederacja zyska∏a uprawnienia w zakresie ochrony socjalnej, z wyjàtkiem pomocy spo∏ecznej i ochrony zdrowia, pozostajàcych w bezpoÊredniej gestii
26 kantonów.

nej. Osoby nie ubezpieczone od wypadków w ramach ustawy wypadkowej sà ubezpieczone w ramach ubezpieczenia chorobowego.
r Ubezpieczenie chorobowe jest dwucz∏onowe:
q ubezpieczenie na rzecz Êwiadczeƒ medycznych i farmaceutycznych (obowiàzkowe dla ca∏ej ludnoÊci),
q ubezpieczenie na wypadek utraty zarobków w przypadku choroby (dobrowolne).
Ubezpieczenie z tytu∏u macierzyƒstwa jest cz´Êcià ubezpieczenia gwarantowanego ustawà o ubezpieczeniu chorobowym; brak jest wyodr´bnionego takiego rodzaju
ubezpieczenia jak ubezpieczenie macierzyƒskie. Ostatni projekt ustawy o ubezpieczeniu macierzyƒskim zosta∏ odrzucony w referendum w 1999 r.
r JeÊli chodzi o Êwiadczenia rodzinne, to dla sektora rolnego (pracownicy rolni
i drobni rolnicy) sà one regulowane na szczeblu federalnym, natomiast w odniesieniu do wszystkich innych pracowników – na szczeblu 26 kantonów.
r Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia jest obowiàzkowe dla pracowników.

r W zakresie Êwiadczeƒ rodzinnych kompetencje Konfederacji sà nadal ograniczone i system Êwiadczeƒ rodzinnych jest g∏ównie zarzàdzany na szczeblu kantonalnym.
r W zakresie Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych mamy do czynienia z podstawowym federalnym powszechnym systemem, uzupe∏nianym systemem zawodowych systemów emerytalnych i ubezpieczeniem prywatnym dobrowolnym (tzw. trójfilarowy system emerytalno-rentowy).
Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe stanowià dwa odr´bne systemy.
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r Ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych obejmuje wszelkiego
rodzaju wypadki oraz choroby zawodowe pracowników, na zasadzie obowiàzkowej,
oraz choroby zawodowe pracujàcych na w∏asny rachunek, na zasadzie dobrowol-

r Pomoc spo∏eczna jest mozaikà 26 odr´bnych systemów pomocy, co powoduje du˝e jej zró˝nicowanie. Zaleceniem Szwajcarskiej Konferencji Instytucji Pomocy
Spo∏ecznej (Conférence suisse des institutions d’action sociale – CSIAS) jest jednak˝e ujednolicanie tych systemów. Jedynie opieka spo∏eczna nad uchodêcami i ubiegajàcymi si´ o azyl oraz pomoc Szwajcarom za granicà le˝y w kompetencji Konfederacji.
Wszystkie rodzaje ubezpieczeƒ, regulowane ustawami federalnymi, podlegajà
nadzorowi Federalnego Urz´du Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Office fédéral des assurances sociales – OFAS), który jest cz´Êcià Federalnego Ministerstwa Spraw Wewn´trznych (Departement fédéral de l’intérieur).
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia podlega nadzorowi Federalnego Ministerstwa Gospodarki (Departement fédéral de l’économie).

Schemat organizacyjny systemu zabezpieczenia spo∏ecznego Szwajcarii
Federalne Ministerstwo Spraw Wewn´trznych
Departement fédéral de l’intérieur

Federalne Ministerstwo Gospodarki
Departement fédéral de l’économie

Federalny Urzàd Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
Office fédéral des assurances sociales

choroba
macierzyƒstwo

Kasy chorych uznane przez
Konfederacj´
(kasy publiczne i prywatne)
Prywatne
instytucje ubezpieczeniowe
posiadajàce pozwolenie
praktykowania w ramach systemu
ubezpieczenia spo∏ecznego
Wspólna instytucja
Szwajcarska fundacja
promocji zdrowia

staroÊç
renty rodzinne
niepe∏nosprawnoÊç

I filar (system bazowy):
emerytury i renty rodzinne (AVS)
oraz renty inwalidzkie (AI)
Kasy kompensacyjne publiczne
lub zawodowe
Centrala Kas Kompensacyjnych
Dla rent inwalidzkich ponadto:
(Al)
Biura kantonalne (AI)
Biura (AI) dla ubezpieczonych
zamieszkujàcych za granicà
Âwiadczenia dodatkowe do I filaru:
Kantonalne kasy kompensacyjne
(z wyjàtkiem regionu Genewy,
Zurychu i Bâle-Ville)
II filar (obowiàzkowe minimum):
przezornoÊç zawodowa,
emerytalna, inwalidzka
i rent rodzinnych
Zarejestrowane
instytucje przezornoÊci
Fundusz gwarancyjny
(w jego ramach –
centralna instytucja dla II filaru)
Instytucja dodatkowa

wypadki
i choroby zawodowe

Szwajcarska Narodowa Kasa
Zabezpieczenia od Wypadków
(CNA)
Prywatne instytucje ubezpieczeniowe
podlegajàce ustawie o nadzorze
ubezpieczeƒ
Publiczne kasy ubezpieczenia
od wypadków
Uznane kasy chorych
Kasa dodatkowa

Êwiadczenia rodzinne

bezrobocie

System federalny
(pracownicy rolni
i drobni rolnicy)
Kantonalne kasy kompensacyjne

Kantonalne kasy bezrobocia,
publiczne kasy bezrobocia
i stowarzyszenia kas

Systemy kantonalne
(inni pracownicy)
Kasy kompensacyjne
dla Êwiadczeƒ rodzinnych
(uznane kasy prywatne
i kasy kantonalne)

Urzàd kompensacyjny
ubezpieczeƒ od bezrobocia
wraz z funduszami kompensacyjnymi
W∏adze powo∏ane przez kantony
Regionalne biura zatrudnienia
Komisje trójstronne
Kasy kompensacyjne
(AVS)
Centrala kas kompensacyjnych
(AVS)
Pracodawcy
Komisja nadzoru
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Wybrane podstawowe dane dotyczàce krajów UE, EFTA i Szwajcarii
(dane za rok 2001)
Przyrost naturalny
na 1000 mieszkaƒców
w‰

kobiet

Wskaênik
zatrudnienia1
w%

Wskaênik
obcià˝enia2
w%

Stopa
bezrobocia

PKB na
1 mieszkaƒca
w euro3

Waluta
kraju

m´˝czyzn

8,1
1,9

0,05

75,4

81,2

68,4

1,06

6,1

29 431

euro

30,5

10,3
1,1

0,78

74,4

80,8

59,9

1,33

10,7

28 524

euro

43,1

5,3
1,4

1,16

74,3

79,0

76,2

0,88

5,1

32 150

korona
duƒska

Finlandia
Helsinki

338,1

5,2
1,0

1,00

74,1

81,0

68,2

0,98

9,1

27 533

euro

Francja
Pary˝

551,5

59,2
9,6

3,10

74,5

82,3

62,8

1,27

8,8

26 394

euro

Grecja
Ateny

132,0

10,0
3,1

0,18

75,4

80,4

55,4

1,26

11,14

18 331

euro

Hiszpania
Madryt

506,0

40,3
5,1

0,19

75,0

82,0

57,7

1,39

14,14

21 935

euro

Holandia
Amsterdam

41,5

15,9
1,0

3,40

75,3

80,5

74,1

0,97

3,34

30 341

euro

Irlandia
Dublin

70,3

3,8
1,0

6,30

73,9

79,1

65,7

1,20

3,7

31 800

euro

0,44
0,08

3,54

74,7

81,2

62,7

1,39

2,74

50 950

euro

Kraj
Stolica

Powierzchnia
w tys. km2

LudnoÊç
w mln

Austria
Wiedeƒ

83,9

Belgia
Bruksela
Dania
Kopenhaga

Luksemburg
Luksemburg
Niemcy
Berlin
Portugalia
Lizbona

1
2
3

62

4

2,6

Przeci´tna d∏ugoÊç ˝ycia
(w latach)

357,0

82,4
5,1

-1,14

74,5

80,5

65,4

1,05

7,9

28 223

euro

92,0

10,0
3,4

1,29

72,0

79,1

68,7

0,75

4,1

19 643

euro

(Employment rate): wskaênik mówiàcy o tym, jaki odsetek ludnoÊci w wieku produkcyjnym (15-64 lata) pracuje. Dane Eurostatu – za raportem Komisji Europejskiej – „Rzeczpospolita”, 21 lutego 2003 r.
(Dependency ratio): wskaênik odzwierciedlajàcy stosunek ludnoÊci w wieku produkcyjnym (15-64 lata) do ludnoÊci w wieku nieprodukcyjnym (0-14 lat i powy˝ej 65 lat).
Dane za rok 2000.
Dane za rok 2000.

Wybrane podstawowe dane dotyczàce krajów UE, EFTA i Szwajcarii
(dane za rok 2001) cd.
Kraj
Stolica

Powierzchnia
w tys. km2

LudnoÊç
w mln

Przyrost naturalny
na 1000 mieszkaƒców
w‰

Przeci´tna d∏ugoÊç ˝ycia
(w latach)
m´˝czyzn

kobiet

Wskaênik
zatrudnienia1
w%

Wskaênik
obcià˝enia2
w%

Stopa
bezrobocia

PKB na
1 mieszkaƒca
w euro3

Waluta
kraju

Szwecja
Sztokholm

450,0

8,8
1,7

-0,61

77,1

81,9

74,1

1,01

4,0

27 079

korona
szwedzka

W∏ochy
Rzym

301,3

57,9
3,8

-0,86

75,4

81,7

54,9

1,47

9,6

27 425

euro

Zjednoczone Królestwo
Londyn

242,9

59,5
7,4

1,38

75,1

80,0

71,8

1,03

5,54

26 594

funt
angielski

Islandia
Rejkiawik

103,0

0,28
0,18

8,00

77,0

81,0

–

–

2,85

27 1007

korona
islandzka

0,030
0,005

5,19

75,0

82,0

–

–

1,36

23 0008

frank
szwajcarski

Liechtenstein
Vaduz

0,2

Norwegia
Oslo

323,9

4,5
1,0

2,90

75,6

81,1

–

0,92

5,3

32 881

korona
norweska

Szwajcaria
Berno

41,3

7,2
0,3

1,65

77,1

82,7

–

0,8

2,74

32 850

frank
szwajcarski

Polska
Warszawa

312,7

38,6
1,6

0,14

69,7

78,0

53,8

1,23

10 557

z∏oty

1
2
3
4
5
6
7
8

18,3

(Employment rate): wskaênik mówiàcy o tym, jaki odsetek ludnoÊci w wieku produkcyjnym (15-64 lata) pracuje. Dane Eurostatu – za raportem Komisji Europejskiej – „Rzeczpospolita”, 21 lutego 2003 r.
(Dependency ratio): wskaênik odzwierciedlajàcy stosunek ludnoÊci w wieku produkcyjnym (15-64 lata) do ludnoÊci w wieku nieprodukcyjnym (0-14 lat i powy˝ej 65 lat).
Dane za rok 2000.
Dane za rok 2000.
Dane za rok 2002.
Dane za rok 1999.
W dolarach USA, dane za rok 2002.
W dolarach USA, dane za rok 1998.

