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PRZEDMOWA
Publikacja stanowi kontynuację bibliografii* na temat ubezpieczeń
społecznych w Polsce i w świecie.
Bibliografia rejestruje - na podstawie bieżącej dokumentacji Ośrodka
Informacji GBPiZS - prace naukowe, popularnonaukowe, popularne, wy
dawnictwa zwarte i artykuły z czasopism oraz prasy codziennej (dyskusja
o reformie i przyszłym kształcie ubezpieczeń w Polsce), akty prawne wyda
ne w 1997 r. (sporadycznie występują pozycje spoza zakresu chronologiczne
go, nie uwzględnione w poprzednich edycjach rocznych).
W Bibliografii zachowano dwuczęściowy podział i układ tematycz
ny, dążąc - o ile pozwalał na to zebrany materiał - do ich ujednolicenia.
W obrębie poszczególnych działów i poddziałów stosowano szeregowanie
alfabetyczne pozycji. W niektórych działach pewne zagadnienia zaznaczone
są przez wprowadzenie haseł przedmiotowych (ich wykaz na końcu publi
kacji)', niektóre z nich występują zarówno w cz. 1, jak i II np. renty inwalidz
kie (s. 14, 101). Większość pozycji, szczególnie z piśmiennictwa obcego za
wiera oprócz podstawowych danych bibliograficznych, adnotacje pozwalają
ce zorientować się w treści i przydamości danej publikacji. Zrąb główny bi
bliografii uzupełniają wykazy skrótów tytułów czasopism, instytucji wydaw
niczych, skrótów i symboli, indeks alfabetyczny, indeks krajów (regionów)
oraz wykaz haseł przedmiotowych.

Warszawa, grudzień 1998 r.

♦ Ubezpieczenia społeczne 1980-1991 : literatura polska i obca w wyborze. - War
szawa, 1993. - 422 s .; Ubezpieczenia społeczne 1992-1993 1 półrocze : literatura pol
ska i obca w wyborze. - Warszawa, 1993. - 80 s. ; Ubezpieczenia społeczne
II półrocze 1993 - I półrocze 1994 : literatura polska i obca w wyborze. - Warszawa,
1994. - 95 s. ; Ubezpieczenia społeczne II półrocze 1994 - 1995 ; literatura polska
i obca w wyborze. - Warszawa, 1995. - 197 s .; Ubezpieczenia społeczne 1996 : litera
tura polska i obca w wyborze. - Warszawa , 1997. - 103 s.
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I. ZAGADNIENIA OGOLNE
1. KREATYWNE stosowanie prawa ubezpieczeń społecznych w orzecz
nictwie Sądu Najwyższego / S. Szymańska // Kwart. Prawa Prywat. - 1996,
z. 2, s. 343-362.
2. PRAWO pracy i ubezpieczeń społecznych / K. Kołasiński. - Toruń :
TNOiK „Dom Organizatora”, 1997. - 394 s.
Ubezpieczenia zdrowotne; świadczenia piniężne z ubezpieczenia społecznego w
razie choroby i macierzyństwa; świadczenia w razie bezrobocia; świadczenia w razie
wypadków przy pracy i chorób zawodowych, świadczenia emerytalne i rentowe. Dzia
łalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
PRAWO zabezpieczenia społecznego w Europie i w Polsce - poz. 345.
Z treści: Uścińska G.: Prawo zabezpieczenia społecznego Rady Europy a ustawo
dawstwo polskie.
3. ROCZNIK statystyczny ubezpieczeń społecznych : system pozarolni
czy 1990-1995 / przedm. W. Pretkiel ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warszawa : ZUS, 1997. - 214 s. : wykr.
4. SEMINARIUM prawa ubezpieczeń społecznych : praca zbiorowa.
Cz. 1-2. - Warszawa ; Zielona Góra : „Universus”, 1997. - 281 s.
Ubezpieczenia społeczne - podręcznik.
5. UBEZPIECZENIA społeczne w Polsce i za granicą / E. Borowczyk U
Prz. Ubezp. Spoi. - 1997, nr 1/2, s. 13-14.
6. UBEZPIECZENIA społeczne w prawie polskim a zabezpieczenie spo
łeczne w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy i w prawie euro
pejskim / T. Liszcz // Kontr. Państ. - 1997, nr 4, s. 52-61.
7. UBEZPIECZENIE społeczne i zaopatrzenie społeczne w Polsce : za
gadnienia prawne / T. Liszcz. - Kraków: Kantor Wydaw. Zakamycze, 1997.
- 37 s.

- 2 -

8. YEARBOOK of Polish Labour Law and Social Policy / ed. A. Świąt
kowski. Vol. 9. - Kraków : Uniw. Jagiell., 1997. - 265 s. - Bibliogr.
Z treści: Mitrus L.; Polish social security law from the perspective of european
standards. Polskie prawo o ubezpieczeniach społecznych z perspektywy standar
dów europejskich. - Jończyk J.: Social security law in Poland with regard to migrant workers. Polskie prawo o ubezpieczeniach społecznych wobec pracowników migrujących.
9. ZWIĄZKI ubezpieczeń z systemem podatkowym / A. M alaka,
A. Pędzierski // Prz. Ubezp. Spoi. - 1997, nr 1/2, s. 14-16.
Omów. sympozjum zorganizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Za
bezpieczenia Społecznego i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; Sigun
(Szwecja), 2-4.10.1996 r.

II. ORGANIZACJA I FINANSOWANIE UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH
1. Umowy rządowe międzynarodowe, bilateralne

10.
FRANCUZ zatrudniony w Polsce / A. J. Szalek // Prz. Ubezp. d
Ciebie. - 1997, n r6 ,s. 14-15.
11. POLSCY pracownicy w Niemczech - zwolnienie z obowiązku nie
mieckiego ubezpieczenia społecznego / D. Bieniasz // Prz. Ubezp. dla Ciebie.
- 1997, nr 9, s.14-17, tab.
12. PRACA za granicą a świadczenia z ubezpieczenia społecznego /
D. Bieniasz//S/7/2. Prac. - 1997, nr 12, s. 14-18.
13. ŚWIADCZENIA dla ubezpieczonych w Polsce pracowników wysyła
nych do pracy w RFN / D. Bieniasz // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 11,
s. 23-26.
14. ŚWIADCZENIA z ubezpieczenia społecznego dla pracowników za
trudnionych na polskiej budowie eksportowej / D. Bieniasz // 5/i/i. Prac. 1997, nr 10, s. 22-25.
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15. ŚWIADCZENIA z ubezpieczenia społecznego dla pracujących za gra
n icą /D . Bieniasz/ / 5/ mż. Prac. - 1997, nr 7/8, s. 10-13.
16. UBEZPIECZENIA społeczne Polaków zatrudnionych w Republice
Federalnej Niemiec. Cz. 1-3 / M. Kalinowska // Gaz. Praw. - 1997, nr 22,
s. 27-28 ; nr 23, s. 28 ; nr 24, s. 27.
1. Świadczenia lecznicze dla pracowników wystanych. 2. Świadczenia lecznicze
dla pracowników przygranicznych. 3. Świadczenia pieniężne.
17. UBEZPIECZENIE społeczne cudzoziemców w Polsce i Polaków za
granicą / D. Bieniasz // Pracodaw. Prac. - 1997, nr 5, s. 29-33.
18. UBEZPIECZENIE społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce
I D. B ieniasz//S/ mż. Prac. - 1997, nr 1, s. 23-25.
Zasady obowiązujące przy zatrudnianiu cudzoziemców z Belgii, Bułgarii, Czech,
Słowacji, Grecji, Francji, Jugosławii, Libii, RFN i Węgier.
19. UBEZPIECZENIE .społeczne pracujących za granicą / D. Bieniasz //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 3, s. 4-7.
20. UMOWY międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń społecznych re
alizowanych przez ZUS / W. Borzym, M. Cetnarska ; Zakład Ubezpieczeń
Społecznych. Biuro Rent Zagranicznych. - Warszawa : ZUS, 1997. - 97 s.
21. UMOWY polsko-niemieckie w dziedzinie zabezpieczenia społeczne
go / D. Bieniasz // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 5, s. 15-18.
22. UPRAWNIENIA do świadczeń leczniczych za granicą pracowni
ków ubezpieczonych w Polsce / D. Bieniasz // Służ. Prac. - 1997, nr 11,
s. 22-24.
23. W służbie ubezpieczonych // Prz. Ubezp. Spoi. - 1997, nr 6, s. 2-7.
20-lecie porozumień regulujących zasady współdziałania Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych i niemieckich instytucji ubezpieczeniowych.
Zob. też. poz. 80, 82.
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2. Działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

24. CO za nami, co przed nami? / Z. Turowska // Prz. Ubezp. Spoi. - 1997,
nr5, s. 4-7.
Realizacja zadań ZUS w zakresie obowiązków emerytalno-rentowych.
25. CZY ZUS reprezentuje skarb państwa? / W. Sługiewicz // Prawo
i Podałki. - 1997, nr 6 ; 20.10, s. 3, 4-5.
26. EWIDENCJA indywidualnych przebiegów ubezpieczenia / E. Lis //
Prawo Przeds. - 1997, nr 18/19, s. 32-34. * Ewidencja indywidualnych prze
biegów ubezpieczenia/E. Borowczyk, B. Kazenas// Prz. Ubezp. Spoi - 1997,
nr 3, s. 3-6.
Program informatyczny, który powinien umożliwić ZUS obsługę administracyjnotechniczną reformowanych ubezpieczeń społecznych.
27. GDY nie płacisz składek : uprawnienia egzekucyjne ZUS / J. Pawłow
ska // Personel. - 1997, nr 9, s. 53-55.
28. KONTROLA zwolnień lekarskich / H. Piętka, J. Konczewski // Prz.
Ubezp. Spoi. - 1997, nr 4, s. 20-24, wykr. tab. * Zapobieganie nadużyciom w
wypłatach zasiłków / B. Staroń, J. Konczewski // Tamże, nr 5, s. 15-16.
Działalność kontrolna Departmentu Zasiłków ZUS.
29. NOWY regulamin [organizacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych]
// Prz. Ubezp. Spoi. - 1997, nr 1/2, s. 7-9, rys.
30. PLAN dochodów i wydatków / K. Litwińczuk // Prz. Ubezp. Spoi. 1997, nr 5, s. 10-12, tab.
Plany finansowe wydatków budżeto\vych oraz dochodów i wydatków funduszów
celowych ZUS w 1997 r.
PRAWO pracy i ubezpieczeń społecznych / K. Kolasiński = poz. 2.
M.in. działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
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31. PRZYGOTOWUJEMY się do nowych zadań / A. Bańkowska ; rozm.
A. Warchoł // Prz. Ubezp. Spoi. - 1997, nr 1/2, s. 1-3.
Zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ł996 i 1997 r.
32. ZUS w reformie ubezpieczeń społecznych / A. Bańkowska ; rozm. S.
Nowakowski//yVołyy 7yg./*o/7. - 1997, nr 35, s. 2-3. * Dwa oblicza ZUS/ / A.
Pędzierski; rozm. S. Sikorski // Tamże, nr 46, s. 6.

3. Finansowanie ubezpieczeń społecznych
33. DODATKOWA składka na ubezpieczenie społeczne z tytułu pogor
szenia warunków pracy / K. Zakrzewska-Szczepańska // Służ. Prac. - 1997,
nr 2, s. 14-16, tab.
34. JAK ustalać podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne /
J. Pawłowska-Chłystowska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 4, s. 2-7.
Nadto: Składki na ZUS od dochodów / K. Naniewicz // Dz. Pr. Gospod. - ł997.
nr 85: 17.07, s. 18 ; Koszty uzyskania dochodu a składka na ZUS / J. Pawłowska //
Personel. - 1997, nr 1, s. 50, 56.
35. JAK ustalić majątek dłużnika / R. Bodarski // Prz. Ubezp. Spoi. - 1997,
nr 9, s. 18-20.
Dochodzenie zaległych składek na ubezpieczenie społeczne.
36. KASA się zapełnia / [E. Adamczewska] ADAM // Nowy Tyg. Pop. 1997, nr 8, s. 7. * Łaty na worku bez dna : ZUS dokłada składek / E. Szemplińska // Polityka. - 1997, nr 11, s. 68, tab.
Problem płacenia składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS przez zakład pracy.
37. KONSEKWENCJE nieopłacania składek / B. Zabieglińska // Pracodaw. Prac. - 1997, nr 3, s. 8-13.
38. KOSZTOWNA zwłoka / B. Zabieglińska // Prz. Ubezp. Spoi - 1997,
nr 5, s. 8-9.
Terminy opłacania składek.
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39. NASTĄPI wzrost kosztów pracy / A. Kobierska // Dz. Prawa Gospod
- 1997, nr 11: 18.04, s. 12. ♦ Czy w interesie pracownika. Składka na ZUS od
częstych nagród i wysokich diet / M. Gołębiewska // Trybuna. - 1997, nr 41 :
18.02, s. 1,4.
40. ODSETKI za zwiokę, opłaty dodatkowe, egzekucje i inne sankcje sto
sowane przez ZUS w przypadku nieopłacania składek na ubezpieczenie spo
łeczne / J. Pawłowska-Chłystowska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 8,
s. 8-12.
41. OPŁACANIE składek na ubezpieczenie społeczne / B. Zabieglińska /
/ Pracodaw. Prac. - 1997, nr 5, s. 26-29.
42. PODSTAWA wymiaru składek - nowe unormowania / J. Pawłowska /
/ Personel. - 1997, nr 2, s. 48-49. * Ubezpieczenie społeczne. Najniższa pod
stawa wymiaru składek / Taż // Tamże, nr 3, s. 44, 47. * Ubezpieczenia spo
łeczne po zmianach / Taż // Tamże, nr 7/8, s. 73-75.
43. POLISY ubezpieczenia na życie pracowników : podstawa wymiaru
składek na ubezpieczenie społeczne / A. Pędzierski // Prawo Przeds. - 1997,
nr 47, s. 22-24.
44. ROZLICZANIE składek / A. Pędzierski // Prawo Przeds. - 1997, nr 1,
s. 28-29.
Rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników przez pracodawcę.
45. SKŁADKA na ubezpieczenie społeczne pracowników. Zwolnienia,
umorzenie, ulgi. przedawnienie / W. Sobczak // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997,
nr 4, s. 8-10 ; nr 5, s. 6-9 ; nr 6, s. 5-6.
j

Nadto: Umorzenia składek ZUS / R. T. Iwin // Prawo Przeds. - 1997, nr 37, s. 34.
46. SKŁADKI 1996/A . Deskur/ / Prz. Ubezp. Spoi. - 1997, n r 6, s. 11-12.
Na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.
47. SKŁADKI na ubezpieczenie społeczne / M. Mrozowska // Prawo Pr. 1997, nr 6, s. 21-27.
Także; A. Pędzierski // Gaz. Praw. - 1997, nr 10, s. 27.
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48. SKŁADKI na ubezpieczenie społeczne. Tekst ujednolicony // Rzecz
pospolita. - 1997, nr 58 : 10.03 Prawo co Dnia, s. 1-1V.
49. SKŁADKI na ubezpieczenie społeczne. Tekst ujednolicony rozporzą
dzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1990 roku w sprawie wysokości
i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubez
pieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z zabezpieczenia
społecznego w brzmieniu obowiązującym od 1 łipca ł997 r. // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - ł997, nr 4, wkł. ł4 s.
Omów.: Wałasiewicz B. // Prz. Ubezp. Spot. - 1997, nr 4, s. 15-18,
50. SPOSOBYdochodzeniazałegłychskładek/A. Błaszczyk///'rz. Ubezp.
Spoi. - 1997, nr 9, s. ł4-18.
51. TERMINY rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenie społecz
ne, na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowni
czych / J. Pawłowska-Chłystowska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 6,
s. 2-5.
52. WYJAŚNIENIA dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie spo
łeczne / B. Zabiegłińska // Pracodaw. Prac. - 1997, nr 6, s. 24-30.
53. WYSOKOŚĆ i podstawa wymiaru składek / J. Pawłowska // Prawo
Przeds. - 1997, nr 16, s. 24-26.
54. WYTYCZNE i instrukcje Prezesa ZUS: obowiązkowe ubezpiecze
nia, składki i zasiłki: stan prawny na 05.11.1997 r. // Prawo Przeds. - 1997,
nr 46, wkł. 130 s.
55. Z pieniędzy do nędzy. Od ZUS nie można się ubezpieczyć / J. Solska /
/ Polityka. - 1997, nr 14, s. 24, 24-27, tab. * Wspólny kocioł / P. Andrzejew
ski // Wprost. - 1997, nr 10, s. 24.
Także: Nastąpi wzrost kosztów pracy / A. Kobierska// Dz. Prawa Gospod. - 1997,
nr 11 : 18.04, s. 12.
56.
ZA kogo płacić składki na ubezpieczenie społeczne / J. Pawłowska-Chłystowska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 1, s. 2-7.
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57. ZMIANY dotyczące wysokości i podstawy wymiaru składek na ubez
pieczenie społeczne / B. Zabieglińska // Pracodaw. Prac. - 1997, nr 2,
s. 16-24.
58. ZMIANY w składkach na ZUS od 1 lipca 1997 r. / A. Warchoł // Pra
wo Pr. - 1997, nr 5, s. 27-30.
Nadto: [J. Koral] JOL // Gaz. Wybór. - 1997, nr 48 : 26.02, s. 6 ; J. Kroner //
Rzeczpospolita. - 1997, nr 49 ; 27.02 s. 14 ; nr 184 ; 08.08, s. 16 ; A. Szarzyńska //
Sztand. MIod. - 1997, nr 60 : 26:03, s. 2.
59. ZUS uszczelnia system podatkowy / A. Pędzierski // Nowy Tyg. Pop. 1997, nr 12/13, s. 13-15.
Zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego oraz podstawa wymiaru
składki na ubezpieczenie społeczne.

60. INSTRUKCJA nr 2 prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
4 lipca 1997 roku określająca szczegółowe zasady postępowania w sprawie
zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego, rozliczania i opłacania składek na
ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz składek na Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez zakłady pracy zatrudniają
ce ponad 20 pracowników i członków spółdzielni // Dz. Urz. ZUS. - 1997,
nr 5, poz. 7.
Toż: Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 8, wkł. 23 s.
6 1. INSTRUKCJA nr 3 Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
7 lipca 1997 roku określająca szczegółowe zasady postępowania w sprawie
zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego, rozliczania i opłacania składek na
ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz składek na Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez zakłady pracy zatrudniają
ce nie więcej niż 20 pracowników i członków spółdzielni // Dz. Urz. ZUS. 1997, nr 6, poz. 8.
Toż: Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 10, wkl. 30 s.
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62.
KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
17 lutego 1997 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie
społeczne, na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych od marca do maja 1997 r. dla niektórych grup ubezpieczo
nych // Dz. Urz. ZUS. - 1997, nr I, poz. 2. * z dnia 20 maja 1997 r. w spra
wie podstawy wymiaru składek [...] od czerwca do sierpnia 1997 r. // Tamże,
nr 2, poz. 4. * z dnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie podstawy wymiaru
składek [...] od września do listopada 1997 r. // Tamże, nr 10, poz. 16.
Nadto: Służ. Prac. - 1997, nr 3, s. 6-7 ; Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997. nr 6,
s. 41-42.
63.
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1997 r. zmie
niające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozli
czania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego // Dz. U. - 1997,
nr 20, poz. 107.
Omów.: Majkowski S. // Gaz. Praw.
Samorz. - 1997, nr 3, s. 17.

1997, nr 43. s. 16. 41. tab. ; Serwis Adm.-

64.
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1997 r. w spra
wie określenia terminu składania wniosków, zasad podziału i trybu prze
kazywania dotacji budżetowych na restrukturyzację zadłużenia z tytułu
składek na ubezpieczenie społeczne // Dz. U. - 1997, nr 8ł, poz. 513.
Zob. też. poz. 27, 208, 237, 238, 250, 252, 259.

4. Obowiązki zakładu pracy

65.
BEZ względu na wymiar: ubezpieczenie społeczne pracownika / J.
Pawłowska // Personel. - 1997, nr 6, s. 55-56.
66.
DOKUMENTOWANIE uprawnień do emerytury lub renty / A. Kobierska // Pracodaw. Prac. - 1997, nr 6. s. 11-14.

-
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67. DOLICZNIE należności z tytułu niepodwyższania płac w sferze bud
żetowej w okresie od iipca 1991 r. do 28 czerwca 1992 r. do wynagrodzeń
stanowiących podstawę wymiaru emerytur i rent / E. Kowalczyk // Prz. Ubezp.
dla Ciebie. - 1997, nr 11, s. 13-15, tab.
68. JAK się ustala staż emerytalny / E. Sejdel // Prz. Ubezp. dla Ciebie. 1997, nr 8, s. 22-23. * Jak udowodnić okresy zatrudnienia i uzyskane wyna
grodzenia / A. Kalinowska // Tamże, nr 11, s. 19-22.
69. KONTROLA prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich / A.
Martuszewicz// Prawo Przeds. - 1997, nr 21, s. 23-24.
Obowiązek zakładu pracy i oddziałów ZUS.
70. LEGITYMACJE ubezpieczeniowe/K. Tymorek//5/Mż. Prac. - 1997,
nr 7/8, s. 14-16.
71. OBOWIĄZEK ubezpieczenia społecznego pracowników. Cz. 1-2/A .
Pędzierski // Prawo Przeds. - 1997, nr 50, s. 28-30 ; nr 51/52, s. 40-43.
72. POSTĘPOWANIE rentowe: środki dowodowe potwierdzające okresy
składkowe, nieskładkowe i składkowe uzupełniające / G. Janaszek // Prz. Ubezp.
dla Ciebie. - 1997, nr 5, s. 10-14. * Postępowanie rentowe: kompletowanie
wniosku o emeryturę lub rentę / Taż H Tamże, nr 8, s. 19-22.
73. PRACODAWCA w ubezpieczeniu społecznym / E. Smolka // Prz.
Ubezp. Spoi. - 1997, nr 3, s. 19-23.
74. PRZELICZANIE podstawy wymiaru emerytury i renty / E. Sejdel //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 5, s. 18-22.
75. PRZELICZANIE podstawy wymiaru świadczenia od nowych zarob
ków / W. Puławski/ / Gaz. Praw. - 1997, nr 42, s. 12-13. * Przeliczanie podsta
wy wymiaru emerytury i renty / M. Gut// Tamże, nr 53, s. 14, tab.; nr 54, s. 13.
76. UBEZPIECZENIA społeczne - obowiązki pracodawcy / E. Smolka //
Personel. - 1997, nr 6 Serwis Prawny, s. 1-16.

-
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77. USTALANIE zarobku pracownika dla celów emerytalno-rentowych /
M. Janiszewska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 12, s. 8-12.
78. ZASADY i sposób obliczania okresów składkowych i nieskładkowych
przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty / G. Janaszek // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - 1997, nr 3, s. 8-10.
Także: Okresy nieskladkowe a prawo do emerytury / W. Puławski // Gaz. Praw. 1997, nr 49, s. 13.

III. ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

1. Zaopatrzenie emerytalno-rentowe
a. Podstawowy system

79. EMERYTURA bez względu na wiek / M. Janiszewska // Pracodaw.
Prac. - 1997, nr 3, s. 14-15.
Także: Emerytura w niepełnym wymiarze / M. Cycling // Gaz. Praw. - 1997,
nr 61, s. 9.
Omów. przepisów pozwalających uzyskać emeryturę przez osoby nie posiadające
wymaganego stażu pracy.
80. OKRESY zatrudnienia za granicą a uprawnienia do polskich świad
czeń emerytalno-rentowych / D. Bieniasz U Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997,
nr 8, s. 23-26.
81. PODSTAWOWE zagadnienia z zakresu zaopatrzenia emerytalnego
pracowników i ich rodzin / [A. Kobierska]. - Warszawa ; Zielona Góra : „Universus”, 1997. - 70 s.
82.
PRZEKAZYWANIE polskich świadczeń emerytalno-rentowych do
Stanów Zjednoczonych / A. J. Szalek // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 4,
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s. 18-19. * Wypłata polskich emerytur i rent za granicę / Taż // Służ. Prac. 1997, n r5 , s. 8-10.
83. PRZEPISY emerytalno-rentowe / Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warszawa : ZUS, 1997. - 2 t. (170 ; 251 s.). - {Przepisy / ZUS ; cz. 15, z. 1,2).
84. UPRAWNIENIA emerytalno-rentowe pracowników (w tym nauczy
cieli) : omówienie, zbiór przepisów (stan prawny na dzień 30 czerwca 1997 r.),
orzecznictwo / F. Jucha, W. Oleszak. - Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, 1997. 189 s.
85. Z kart historii ubezpieczeń społecznych w Polsce: ubezpieczenia eme
rytalne. Cz. 1-2 / M. Żemojda // Prz. Ubezp. dła Ciebie. - 1997, nr 6, s. 24-28,
ta b .; nr 8, s. 29-34, tab.
Cz. I. Ubezpieczenie emerytalne pracowników umysłowych ; Cz. 2. Ubezpiecze
nie emerytalne robotników.
86. ZASADY przechodzenia na emeryturę / M. Tworkowska // Prawo Pr.
- 1997, nr 11, s. 17-26 ; nr 12, s. 25-28, tab.
87. ZMIANA zasad wypłaty emerytur i rent / M. Janiszewska HSluż. Prac.
- 1997, nr 3, s. 2-3.
Nadto: A. Kalinowska // Gaz. Praw. - 1997, nr 51, s. 43.
88. ZMIANY w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich
rodzin / J. Kuźniar // Prawo Pr. - 1997, nr 7, s. 3-10.

89.
OBWIESZCZENIE prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
7 lutego 1997 r. w sprawie realnego wzrostu emerytur i rent w 1996 r. // Monit.
Pol. - 1997, nr 8, poz. 63.
90.
OBWIESZCZENIE prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
12 lutego 1997 r. w sprawie kwot najniższej emerytury i renty, dodatków do
emerytury i renty oraz kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego oso
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bom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy
przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich // Monit.
Pol. - 1997, nr 11, poz. 83. * z dnia 4 czerwca 1997 r. // Tamże, nr 35, poz. 339.
91. ROZPORZĄDZENIE ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia
11 marca 1997 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania świad
czeń w naturze emerytom, rencistom i członkom ich rodzin // Dr. U. - 1997,
nr 30, poz. 173.
92. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. zm.
rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych
w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze // Dr. U. - 1997,
nr 61, poz. 377.
93. ZARZĄDZENIE ministra pracy i polityki socjalnej z 4 lutego w spra
wie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu świadczeń z ubezpieczenia spo
łecznego, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz
uprawnień pracowniczych posłów i senatorów // Monit. Pol. - 1997, nr 8,
poz. 6 1.

Ś w i a d c z e n i a dla k o m b a t a n t ó w
94. NIE tylko emerytom i rencistom / H. Cieciorko // Prz. Ubezp. dla Cie
bie. - 1997, nr 7, s. 18-20.
95. NOWY rodzaj świadczenia dla kombatantów i osób represjonowanych
/ A. Warchoł // Prawo Pr. - 1997, nr 7, s. 31 -32.
Świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego dla osób nie będących emery
tami lub rencistami.
96. NOWE świadczenia dla kombatantów / G. Janaszek, E. Kowalczyk //
Prz. Ubezp. Spoi. - 1997, nr 6, s. 18-19.
97. ŚWIADCZENIA za pracę przymusową / D. Siwiec // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - 1997, nr 8, s. 26-27.
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98. USTAWA z dnia 24 stycznia 1997 r. o zmianie ustawy o kombatantach
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu po
wojennego // Dz. U. - 1997, nr 15, poz. 83. * zm. z dnia 24 kwietnia 1997 r. //
Tamże, nr 64, poz. 405. * zm. z dnia 25 kwietnia 1997 r.// Tamże, nr 68, poz. 436.
Tekst ujednolicony przez redakcję: Rzeczpospolita. - 1997, nr 53 : 04.03, wkł.
s. 1-1V.
Omów.: Kroner J. // Rzeczpospolita. - 1997, nr 98 : 26/27.04, s. 21 ; nr 177 : 31.07,
s. 12.
99. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 4 marca 1997 r. w spra
wie trybu postępowania przy przyznawaniu, wypłacaniu oraz finansowaniu
niektórych świadczeń kombatantom i innym osobom uprawnionym // Dz. U. 1997, nr 21, poz. 109.

Renty

inwalidzkie

100. NIEZDOLNOŚĆ do pracy - nowe zasady orzekania / M. Janiszew
ska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 10, s. 12-18.
101. NOWE zasady orzekania o niezdolności do pracy / A. Warchoł //
Prawo Pr. - 1997, nr 9, s. 3-5.
Także: Stopień niepełnosprawności // Gaz. Praw. - 1997, nr 49, s. 17-18. - Komeni. P. Baran // Tamże, nr 49, s. 18 ; Orzekanie o niezdolności do pracy // Tamte, nr
49, s. 18. - Koment. P. Baran // Tamże, nr 49, s. 18.
103.
NOWY system orzekania o stopniu niepełnosprawności / D. Chlehosz II Służ. Prac. - 1997, nr l l , s . 12-14.
104. ORZECZNICTWO lekarskie w ubezpieczeniach społecznych w Połsce / A. Wilmowska // Probl. Rehabil. Spoi. - 1997, nr 1, s. 75-81, wykr.
105. REFORMA orzecznictwa inwalidzkiego i inne zmiany w zasadach
i trybie przyznawania rent inwalidzkich / A. Molenda // Prz. Ubezp. dla Cie
bie. - 1997, nr 12, s. 12-15.
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106. RENTA dla niezdolnych do pracy / H. Fedorowicz // Dz. Prawa Go
spód - 1997, nr 128: 08.09, s. 12, tab. ♦ Decyduje utrata zdolności do pracy /
G. Kaplińska; rozm. H. Fedorowicz/ / Tamże, nr 146: 29.09, s. 1. * Pożegnanie
z 1, 11 i 11 grupą / J. Kroner // Rzeczpospolita. - 1997, nr 199: 27.08, s. 14.
* Kłopoty z nową terminologią/Taż//Tamże, nr 2 12 : 1.09, s. 19.
107. RENTA z tytułu niezdolności do pracy / M. Janiszewska //Slid. Prac.
- 1997, nr 12, s. 6-14.
108. RENTA z tytułu niezdolności do pracy zamiast renty inwalidzkiej /
M. Janiszewska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 2, s. 14-16.
ROLNICZA renta inwalidzka / M. Ciepliński = poz. 251.
UPRAWNIENIA inwalidów wojennych, wojskowych, kombatantów, osób
represjonowanych, inwalidów z wypadków przy pracy i chorób zawodowych
oraz ich rodzin / A. Świątkowski = poz. 143.
109. ZMIANY w orzekaniu o niezdolności do pracy od 1 września 1997 r.
// Pracodaw. Prac. - 1997, nr 4, s. 19-21.
Także: Zmiany zasad i trybu orzekania o niezdolności do pracy od I września
1997 r. UNowy Tyg. Pop. - 1997, nr 37, s. 8-9 ; Struktura rent// Tamże, nr 37, s. 9 ; Nie
ma zakazu pracy // Rzeczpospolita. - 1997, nr 184 : 08.08, s. 15 ; Nowe prawo
0 rentach / M. Solecka // Życie. - 1997, nr 190 : 16-17.08, s. 4 ; Zmiany w zasiłkach
1 rentach / Taż // Tamże, nr 195: 22.08, s. 5 ; Nie ma zakazu pracy dla inwalidów
1 i II grupy / A. Antosik // Życie Warsz. - 1997, nr 200 : 28.08, s. 7.
110. ZMIANY w ustalaniu prawa do renty (1-2) / H. Wolińska // Gaz.
Praw. - 1997, nr 23, s. 28-29, nr 25/26, s. 47,49.
I. Warunki uzyskania renty. 2. Orzekanie o niezdolności do pracy
111. ZMIANY w zasadach ustalania prawa do renty / H. Wolińska // Pra
wo Przeds. - 1997, nr 18/19, s. 28-31.
112. ZMIANY zasad i trybu orzekania o niezdolności do pracy i stopniu
niepełnosprawności / W. Koczur II Probl. Rehabil. Spoi. - 1997, nr 1, s. 82-87.

- 16 -

113 ROZPORZĄDZENIE ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 8 sierp
nia 1997 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy do celów rentowych
// Dz. U. - 1997, nr 99, poz. 612.
Omów.: Molenda A. // Gaz. Praw. - 1997, nr 57, s. 15.
114.
ROZPORZĄDZENIE ministra pracy i polityki socjalnej z dnia
21 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stopniu nie
pełnosprawności, trybu postępowania przy orzekaniu oraz zakresu, składu
i sposobu działania zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności //
Dz. U. - 1997, nr 100, poz. 627.
Toż: Rzeczpospolita. - 1997, nr 202 ; 30-31.08, s. 22.
Omów. Molenda A. // Prz. Ubezp. Spoi. - 1997, nr 9, s. 5-6.

Wcześniejsze emerytury i świadczenia
przedemerytalne
115. DLA kogo wcześniejsza emerytura / M. Janiszewska // Prz. Ubezp.
dla Ciebie. - 1997, nr 6, s. 9-14.
116. EMERYTURA dla zwalnianych pracowników / E. Kowalczyk,
E. Sejdel // Pr<nvo Przeds. - 1997, nr 45, s. 23-25 ; Służ. Prac. - 1997, nr 11,
s. 10-12.
Nadto: 1. Kowalska//Gar. Praw. -1997. nr 13, s. 28 ; M. Gut// Tamże, nr 55, s. 12.
117. MOŻLIWOŚĆ wcześniejszego przejścia na emeryturę / K. Tymorek
// Sluź. Prac. - 1997, nr 5, s. 5-8.
Także: Możliwa wcześniejsza emerytura : praca po grupowym zwolnieniu / 1. Le
wandowska // Rzeczpospolita. - 1997, nr 264 : 13.11, s. 15.
118.
O świadczeniu przedemerytalnym / G. Janaszek, E. Kowalczyk // Prz.
Ubezp. Spoi. - 1997, nr 3, s. 8-10.
Także: Dla pracowników z dużym stażem pracy / J. Kroner // Rzeczpospolita. 1997, nr 94 : 22.04, s. 17 ; Zasiłki i świadczenia przedemerytalne / G. Nowińska //
Serwis Adm.-Samorz. - 1997, nr 6, s. 12-13.
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119. PRAWO do wcześniejszej emerytury / M. Cycling // Gaz. Prcm’. 1997, nr 58, s. 11 ; nr 59, s. 11.
120. ŚWIADCZENIA przedemerytalne / E. Kowalczyk // Prawo Przeds. 1997, nr 26 Raport nr 11, wkl. 16 s.
121. ŚWIADCZENIA przedemerytalne zamiast wcześniejszej emery
tury / K. Tymorek // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 4, s. 11-14.
Także: Koniec wcześniejszych emerytur / J. Chlopiński // Rzeczpospolita. - 1997.
nr 234 : 7.10, s.I7.
122. WARUNKI do emerytury dla pracowników zwalnianych z pracy
z przyczyn dotyczących zakładu pracy / E. Kowalczyk, E. Sejdel // Prz. Ubezp.
dla Ciebie. - 1997, nr 11, s. 15-18.
Wcześniejsze emerytury do końca 1997 r. oraz świadczenia przedemerytalne
w 1998 r.
123. WCZEŚNIEJSZE emerytury przysługujące niektórym grupom pra
cowniczym. Cz. 1-2 / J. Strusińska-Żukowska//PrmvoPz. -1997, nr 10, s. 3-10;
nr 12, s. 19-24.
124. ZASIŁKI i świadczenia przedemerytalne / I. Jędrasik-Jankowska//
Pr. Zabezp. Spoi. - 1997, nr 7/8, s. 37-40.
Nadto: Zasiłek przedemerytalny albo praca / J. Kroner // Rzeczpospolita. - 1997,
nr 224 : 25.09 Prawo co Dnia, s. 16.

125.
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 25 marca 1997 r.
w sprawie zasad wcześniejszego przechodzenia na emeryturę pracowników
zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy // Dz. U. - 1997,
nr 29, poz. 159.
Toż: Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 5, s. 48-49.
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Waloryzacja

świadczeń

126. DODATKOWA waloryzacja / E. Sejdel // Prz. Ubezp. Spoi. - 1997,
nr 5, s. 2-4, tab.
127. LIPIEC dobry dla emerytów / T. Zieliński // Biul. MPiPS. - 1997,
nr 7, s. 3-5. * Podwyżki świadczeń emerytalno-rentowych w 1997 r. // Tamże,
nr 7, s. 14.
Nadto: Gaz. Oybor. - 1997, nr 3 : 3.01, s.4 ; nr 11 : 14.01, s. 5 ; [E. Adamczewska]
ADAM // Nowy Tyg. Pop. - 1997, nr 8, s. 8.
128. NARUSZENIE prawa do waloryzacji emerytur i rent, naruszenie za
sady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa // Biul.
RPO. - 1997, nr 3, s. 47-50.
129. NOWE zasady waloryzacji emerytur i rent / K. Ciesielski // Prawo
Przeds. - 1997, nr 11, s. 30-32.
130. NOWE zasady waloryzacji emerytur i rent / M. Janiszewska // Prz.
Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 1, s. 17-19. * Waloryzacja emerytur i rent / Taż
n Prz. Ubezp. Spoi. - 1997, nr 1/2, s. 10-12.
131. SZCZEGÓŁOWE zasady waloryzacji świadczeń emerytalno-rento
wych w marcu 1997 roku // Prawo Przeds. - 1997, nr 12/13, s. 39-42, tab. *
Podwyżki emerytur i rent z funduszu ubezpieczeń społecznych od 1 marca
1997 r. // Służ. Prac. - 1997, nr 3, s. 1-2, tab.
132. WALORYZACJA niektórych emerytur i rent / E. Sejdel, H. Woliń
ska, E. Kowalczyk // Prawo Przeds. - 1997, nr 32/33, s. 35-36.
133. WALORYZACJA według emerytalnego koszyka/J. Y jo m r H Rzecz
pospolita. - 1997, nr 1: 02.01, s. 12. * Wedle zasady proporcjonalności / L.
Nawacki // Tamże, nr 301: 29.12, s. 14.
Zob. też poz. 141, 144.

-
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134. USTAWA z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur
i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw
(tekst ujednolicony przez redakcję) // Gaz. Praw. - 1997, nr 51, s. 37-41.
135. USTAWA z dnia 7 lutego 1997 r. o waloryzacji za IV kwartał 1995 r.
niektórych emerytur i rent // Dz. U. - 1997, nr 15, poz. 84.
Toż: Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 3, s. 45-46.
Omów.: Biul. MPiPS. - 1997, nr 7, s. 15-16, tab. ; Pracodaw. Prac. - 1997, nr 2,
s. 29-31 ; Warchol A. // Prawo Pr. - 1997, nr 7, s. 30-31 ; Kroner J. // Rzeczpospolita.
- 1997, nr 240 : 14.10, s. 14.
136. USTAWA z 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub
dodatków do emerytur i rent // Dz. U. - 1997, nr 30, poz. 164, tab. * zm. z dnia
28 sierpnia 1997 r. // Tamże, nr 107, poz. 691.
Omów.: Gaz. il^bor. - 1997, nr 142 : 20.06, s. 6.
137. USTAWA z dnia 1 sierpnia 1997 r. o zmianie rewaloryzacji emerytur
i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw //
Dz. U. - 1997, nr 106, poz. 676.
138. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego
1997 r. w sprawie jednorazowej wypłaty w marcu 1997 r. dla niektórych eme
rytów i rencistów // Dz. U. - 1997, nr 14, poz. 75.
Toż: Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 3, s. 46.

b. Odrębne systemy emerytalno-rentowe

139.
EMERYTURY dla trzeciej władzy / J. Kroner // Rzeczpospolila. 1997, nr 189: 14-15.08, S.14.
Sędziowie. Projekt nowego systemu emerytalnego, finansowanego w całości
z budżetu państwa.
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140. JESZCZE o emeryturach wojskowych / S. Małecki, P. Pabisiak-Karwowski // Służ. Prac. - 1997, nr 10, s. 25-27.
Nadto: P. Wro.ński // Gaz. li^bor. - 1997, nr 282 : 4.12, s. 4 ; J. Koral // Tamże,
nr 301 : 29.12, s. 5 ; M. Henzler// Polityka. - 1997, nr 51, s. 16 ; J. Orłowski // Prawo
Gospod. - 1997, nr 50 : 12.12, s. 7 ; nr 56: 19.12, s. 4 ; A. Koziak // Trybuna. - 1997,
nr 286 : 08.12, s. 1, 12.
Projekty likwidacji odrębności mundurowego systemu emerytalnego.
141. OCHRONA praw funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej // Biul.
R P O .-\991, nr 3, s. 123-131.
Stanowisko rzecznika praw obywatelskich dot. praw emerytów służby więziennej
do waloryzacji świadczeń oraz warunków przyznawania nagród i zapomóg dla poli
cjantów.
142. PRAWO osób internowanych w b. ZSRR do renty inwalidy wojenne
go / 1. Jędrasik-Jankowska // Pr. Zabezp. Spoi. - 1997, nr 4, s. 35-37.
143. UPRAWNIENIA inwalidów wojennych, wojskowych, kombatantów,
osób represjonowanych, inwalidów z wypadków przy pracy i chorób zawodo
wych oraz ich rodzin / A. Świątkowski. - Warszawa : Dom Wydaw. ABC,
1997.-201 s.
144. WALORYZACJA emerytur i rent służb mundurowych / A. Dermont /
/ fVoJs. Prz. Pra\i’. - 1997, nr 1, s. 62-83.
145. ZMIANA wysokości Jednorazowych odszkodowań pieniężnych dla
żołnierzy / S. Małecki, P. Pabisiak-Karwowski // Służ. Prac. - 1997, nr 5,
s. 1 1-12; nr 9, s. 7 -8 ;n rl2 , s. 24-25.
W związku z wypadkami i chorobami zawodowymi.
146. ZMIANY w przepisach dotyczących inwalidów wojennych i woj
skowych / S. Małecki, P. Pabisiak-Karwowski // Służ. Prac. - 1997, nr 3,
s. 5-6.
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c. Emerytura a praca

147. BEZ dyskryminacji lepiej zarabiających / J. Kroner // Rzeczpospoli
ta. - 1997, nr 132: 09.06, s. 16.
Przeliczanie nie podjętych świadczeń emerytalnych.
148. POTRĄCENIA ze świadczeń emerytalno-rentowych, zawieszenie
prawa do świadczeń - naruszenie zasady zaufania obywateli do państwa //
Binl. RPO. - 1997, nr 3 s. 51-61.
Nadto: Emerytury: zawieszanie lub zmniejszanie świadczeń. Wyrok Trybunału
Konstytucyjnego // Rzeczpospolita. - 1997, nr 291 : 15.12 Prawo co Dnia, s. V.
149. PRACA emeryta doliczana do okresów składkowych / A. Kobierska
// Gaz. Praw. - 1997, nr 62, s. 11.
150. ZASADY zawieszania i zmniejszania świadczeń w przypadku wyko
nywania przez emerytów i rencistów pracy zarobkowej (rozliczenie za rok 1996)
/ K. Tymorek U Służ. Prac. - 1997, nr 1, s. 19-22, tab.
151. ZAWIESZALNOŚĆ emerytur i rent / E. Sejdel // Prz. Ubezp. Spoi. 1997, nr 6, s. 14-15.
152. ZMIANY w zasadach zawieszania emerytur i rent / E. Sejdel // Prz.
Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 7, s. 12-14.
153. ZMNIEJSZENIE lub zawieszenie emerytury i renty / E. Sejdel // Pra
wo Przeds. - 1997, nr 34, s. 20-21.

154.
KOMUNIKAT prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
12 lutego 1997 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120%
kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie // Monit. Pol. - 1997, nr 11,
poz. 86. * z dnia 12 sierpnia 1997 r. // Tamże, nr 52, poz. 500.
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155. ROZPORZĄDZENIE ministra pracy i polityki socjalnej z dnia
22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania
emerytury i renty (tekst ujednolicony przez redakcję) // Gaz. Praw. - 1997,
n r 5 l,s . 41-42.
^
156. ROZPORZĄDZENIE ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 5 maja
1997 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub
zmniejszania emerytury i renty // Dz. U. - 1997, nr 47, poz. 310.
Koment.: 1. Lewandowska // Rzeczpospolita. - 1997, nr 123 ; 28/29.05, s. 17 ;
M. Janiszewska// Tamże, nr 133; 10.06, s. 17.

2. Zasiłki chorobowe i opiekuńcze

157. KOMPENDIUM świadczeń w razie choroby i macierzyństwa /
A. Strmiska-Mietlińska // Serw. Adm.-Samorz. - 1997, nr 12, s. 32-34, tab.
158. SICKNESS and sickness related benefits in Poland / A. Świątkowski
// East-West Rev. Soc. Policy. - 1997/1998, vol. 3, nr 1, s. 36-42.
Choroba i świadczenie z nią związane w Polsce.
Prezentacja polskiego systemu świaczeń chorobowych z ubezpieczenia społecz
nego.
159. ŚRODKI dowodowe obowiązujące przy ustalaniu prawa do zasił
ków z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
/ H. Perło // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 9, s. 11-14.
Świadczenia związane z chorobą zasiłki opiekuńcze, porodowe i macierzyńskie.
160. ŚWIADCZENIA pieniężne przysługujące w czasie choroby/M . Mro
zowska// Prawo Pr. - ł997, nr 1, s. 12-15.
161. ŚWIADCZENIA pieniężne z ubezpieczenia w razie choroby i macie
rzyństwa / P. Konopielko, S. Mondygraf // Prawo Przeds. - 1997, nr 18/19
Prawo Pracy nr 2, wkł. 32 s.
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162. ŚWIADCZENIA pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie cho
roby i macierzyństwa. Tekst jednolity wytycznych nr 4 Prezesa ZUS z dnia
15 grudnia 1995 r. // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 3, wkł. 15 s.
163. ŚWIADCZENIA rehabilitacyjne / K. Tymorek // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - \991, nr 6, S.7-&.
164. WYJAŚNIENIA dotyczące świadczeń pieniężnych z tytułu choro
by / K. Tymorek // Służ. Prac. - 1997, nr 3, s. 3-5 ; nr 10, s. 18-22.
165. WYNAGRODZENIE chorobowe a zasiłki chorobowe / H. Perło //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 1, s. 13-17.
166. Z kart historii ubezpieczeń społecznych w Polsce: ubezpieczenie
na wypadek choroby / M. Zemojda // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 4,
s. 28-31.
167. ZASADY obliczania podstawy wymiaru zasiłków chorobowych /
K. Tymorek // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 2, s. 2-7.
168. ZASADY przyznawania i wypłaty wynagrodzenia za czas choroby /
K. Tymorek // Pracodaw. Prac. - 1997, nr 1, s. 19-26.
Nadto: A. Brzezińska // Nowa Europa. - 1997, nr 80 : 5-6.04, s. 14.
169. ZASADY ustalania podstawy wymiaru i obliczania zasiłków cho
robowych / K. Tymorek // Pracodaw. Prac. - 1997, nr 6, s. 14-23.
170. ZASIŁEK opiekuńczy / E. Wojtaszczyk U Prawo Pr. - 1997, nr 2,
s. 27-29 ; nr 3, s. 25-27.
171. ZASIŁEK opiekuńczy/K. Tymorek//Prz. Ubezp. dlaCiebie. - 1997,
n r3 ,s. 12-17.
172. ZMIANA podstawy wymiaru zasiłków [w razie choroby i macierzyń
stwa] / A. Ślązak // Prz. Ubezp. Spoi. - 1997, nr 6, s. 16-17.
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173. KOMUNIKAT prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17
lutego 1997 r. w sprawie wysokości zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
zasiłku pielęgnacyjnego oraz granicy dochodu uprawniającej do zasiłku ro
dzinnego i zasiłku wychowawczego // Dz. Urz. ZUS. - 1997, nr I, poz. 1.
174. OBWIESZCZENIE prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
25 lutego 1997 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru za
siłku chorobowego w Ił kwartale 1997 r. // Monit. Pol. - 1997, nr 13, poz. 117.
♦ z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wy
miaru zasiłku chorobowego w Iłl kwartale 1997 r. // Tamże, nr 32, poz. 311.
* z dnia 15 listopada 1997 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy
wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 1998 r. // Tamże, nr 83, poz. 824.
175. WYTYCZNE nr I prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
29 lipca 1997 r. zm. wytyczne w sprawie niektórych zasad przyznawania
i wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie cho
roby i macierzyństwa przysługujących pracownikom // Dz. Urz. ZUS. - 1997,
nr 8, poz. 10.
Zob. też poz. 239, 240, 244, 246.

3. Zasiłki macierzyńskie i wychowawcze

176. NOWE zasady ustalania uprawnień do zasiłków wychowawczych /
K. Tymorek // Pracodaw. Prac. - 1997, nr 2, s. 24-29.
177. UBEZPIECZENIA społeczne. Weryfikacja prawa do zasiłku wycho
wawczego / H. Perło // Personel. - 1997, nr 5, s. 46-48.
178. URLOPY i zasiłki wychowawcze. Przepisy obowiązujące przy usta
laniu prawa przysługującego za okres po dniu 1 czerwca 1996 // Prz. Ubezp.
dla Ciebie. - 1997, nr 1, wkł. 15 s.
179. ZASADY przyznawania i wypłaty zasiłków macierzyńskich / K. Ty
morek // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 5, s. 2-6.
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180. ZASIŁEK porodowy / J. Jamroziak // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997,
nr 4, s. 31-32.
181. ZASIŁKI porodowy i macierzyński / E. Wojtaszczyk // Prawo Pr. 1997, nr 10, s. 21-27.
182. ZASIŁEK wychowawczy / A. Ślązak // Gaz. Praw. - 1997, nr 15,
s. 27 ; nr 17, s. 28.
183. ZASIŁKI wychowawcze - stare i nowe zasady przyznawania i wypła
cania / K. Tymorek // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr I, s. 7-11.
184. ZASIŁKI wychowawcze od I marca 1997 r. do 28 lutego 1998 r. /
P. Konopielko // Prawo Przeds. - 1997, nr 11, s. 26-29.

185. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20
maja 1997 r. w sprawie wysokości zasiłków z ubezpieczenia społecznego U
Dz. Urz. ZUS. - 1997, nr 2, poz. 3.
Toż: Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 6, s. 43.
Dotyczy zasiłku porodowego i pogrzebowego.
186. KOMUNIKAT prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
12 sierpnia 1997 r. w sprawie wysokości zasiłków z ubezpieczenia społecz
nego, zasiłku pielęgnacyjnego oraz granicy dochodu uprawniającego do za
siłku rodzinnego/ / Dz. Urz. ZUS. - 1997, nr 10, poz. 15.
187. OBWIESZCZENIE prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
12 lutego 1997 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji i kwot zasiłku wycho
wawczego // Monit. Pol. - 1997, nr 11, poz. 85.
188. WYTYCZNE nr 3 prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
28 sierpnia 1997 r. zm. wytyczne w sprawie niektórych zasad przyznawania
i wypłaty zasiłków wychowawczych // Dz. Urz. ZUS. - 1997, nr 11, poz. 17.
Zob. też poz. 157, 161, 162, 172, 175, 196, 239, 240.
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4. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

189. DOCHODY, od których zależy prawo do zasiłku rodzinnego / J. Jamroziak/ / Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 1, s. 11-13.
190. DOCHÓD rodziny / A. Ślązak // Prz. Ubezp. Spoi - 1997, nr 10,
s. 9-11.
Zasady ustalania dochodu, od którego zależą uprawnienia do zasiłku rodzin
nego.
i

191. NOWE zasady ustalania uprawnień do zasiłków rodzinnych i pie
lęgnacyjnych / B. Staroń // Służ. Prac. - 1997, nr 9, s. 1-4.
192. NOWE zasady ustalania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych od
września 1997 r. / A. Ślązak // Pracodaw. Prac. - 1997, nr 4, s. 22-27.
Nadto: J. Orłowski U Dz. Prawa Gospod. - 1997, nr 113 : 21.08, s. 14 ; J. Kroner
// Rzeczpospolita. - 1997, nr 203 : 01.09, s. 14.
193. NOWELIZACJA ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych /
A. Ślązak// Prz. Ubezp. Spoi - 1997, nr 7/8, s. 16-18.
194. O ZASIŁKU pielęgnacyjnym/A. Ślązak/ / /'rz. Ubezp. Spoi - 1997,
nr 9, s. 20-21.
195. ŚWIADCZENIA na rzecz rodziny / S. Majkowski // Gaz. Praw. 1997, nr 65/66, s. 31-32, 41-42.
196. WERYFIKACJA uprawnień do zasiłku rodzinnego i wychowawcze
g o / A. Ślązaku Prz. Ubezp. Spoi - 1997, nr 3, s. 15-18.
Nadto: J. Żurawińska// Trybuna. - 1997, nr 49 : 27.02, s. 14.
197. ZASADY wypłaty zasiłków rodzinnych / P. Baran // Gaz. Praw. 1997, nr51,s. 18. * Jakie zasady wypłacania zasiłków/A. Brzezińska//Wown
Europa. - 1997, nr 80; 5-6.04, s. 14.
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198. ZASIŁKI rodzinne i pielęgnacyjne / H. Perło // Prz. Ubezp. dla Cie
bie. - 1997, nr 3, s. 10-12.
Nadto: P. Baran // Gaz. Praw. - 1997, nr 47, s. 15, 16.
199. ZASIŁKI rodzinne - korekty i nowe rozwiązania /J . Kroner // Rzeczpo.spolita. - 1997, nr 85: II .04 Prawo co Dnia, s. 16. * Znowelizowane zasiłki
rod zin n e/T aż// Tamże, nr 108: 10-11.05, s. 21.
200. ZASIŁKI rodzinne i pielęgnacyjne od 1 września 1997 r. / K. Tymorek // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 8, s. 12-19.
201. ZASIŁKI rodzinne i pielęgnacyjne: wytyczne nr 2 Prezesa Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 1 lipca 1997 r. w sprawie niektórych zasad
przyznawania i wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych // Prz. Ubezp.
dla Ciebie. - 1997, nr 9, wkł. 26 s.
202. ZMIANY w zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych / P. Konopielko li Prawo Przeds. - 1997, nr 35, s. 24-25.
Nadto: Nowy Tyg. Pop. - 1997, nr 34, s. 10-11.

203. USTAWA z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgna
cyjnych (tekst ujednolicony przez redakcję) // Prawo Przeds. - 1997, nr 40
Najnowsze Przepisy Prawa Gospodarczego, s. 3-12.
Toż: Gaz. Praw. - 1997, nr 49, s. 36-40 ; Rzeczpospolita. - 1997, nr 193 : 20.08
Prawo co Dnia, s. I-II.
204. USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o zm. ustawy o zasiłkach rodzin
nych i pielęgnacyjnych oraz o zmianie innych ustaw // Dz. U. - 1997. nr 93,
poz. 659.
Omów.: Perło H. // Personel. - 1997, nr 10. s. 44-46 ; Wojlaszczyk R. // Prawo Pr.
- 1997, nr 9, s. 13-18.
205. ROZPORZĄDZENIE ministra finansów z dnia 30 czerwca 1997 r.
zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków
na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne // Dz. U. - 1997, nr 73, poz. 458.
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206. KOMUNIKAT prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
30 czerwca 1997 r. w sprawie wypłaty wyrównania zasiłku piełęgnacyjnego // Dz. Urz. ZUS. - 1997, nr 3, poz. 5.
207. WYTYCZNE nr 2 prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
31 lipca 1997 r. w sprawie niektórych zasad przyznawania i wypłaty zasił
ków rodzinnych i pielęgnacyjnych // Dz. Urz. ZUS. - 1997, nr 8, poz. 11.
Zob. leż poz. 159, 173, 186, 231, 239, 240, 256.

5. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych
208. PODSTAWY prawne ochrony pracy // R. Celeda, M. Sekunda. Warszawa ; „Biblioteczka Pracownicza”, 1997. - 267 s.
M.in. świadczenia z tytułu wypadków i chorób zawodowych oraz świadczenia z
ubezpieczenia społecznego w zakładach uspołecznionych i nie uspołecznionych. Pod
wyższone składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu warunków pracy.
209. PODWYŻSZENIE jednorazowych odszkodowań z tytułu wypad
ków przy pracy i chorób zawodowych / Z. Uildebrand // Służ. Prac. - 1997,
nr ł, s. 28-29 ; nr 4, s. 31-32, 3 okł. ; nr 7/8, s. 26-28 ; nr 10, s. 27-29.
Nadto: Pracodaw. Prac. - 1997, nr 2, s. 37-38.
SłCKNESS and sickness related benefits in Poland / A. Świątkowski =
poz. 160.
M.in. świadczenia w przypadku choroby zawodowej lub wypadku przy pracy.
2 10. ŚWIADCZENIA pieniężne z tytułu wypadków przy pracy / Z. Kotulski // Prawo Przeds. - 1997, nr 1, s. 26-27.
211. ŚWIADCZENIA z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodo
wych / S. Majkowski // Gaz. Praw. - 1997, nr 8, s. 27. ♦ Wypadki przy pracy
i choroby zawodowe - postępowanie i świadczenia / Tenże // Tamże, nr 64
Przewodnik Prawny, s. 6- 11.
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212. WYPADKI przy pracy i świadczenia z tego tytułu / K. Zakrzewska-Szczepańska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 11, s. 3-12.
213. Z kart historii ubezpieczeń społecznych w Polsce: ubezpieczenie od
wypadków przy pracy / M. Żemojda // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 5,
s. 26-29.

214. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 16 września 1997 r.
w sprawie świadczeń dla pracowników którzy ulegli \v7 padk0m w szczegól
nych okolicznościach oraz świadczeń dla osób nie będących pracownika
mi // Dz. U. - 1997, nr 120, poz. 758.
215. ZARZĄDZENIE ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 30 grud
nia 1996 r. w sprawie ustalenia wzoru statystycznej karty wypadku przy pracy
oraz związanego z nią trybu postępowania // Monil. Pol. - 1997, nr 1, poz. 6.
Toż: Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 3, s. 47.
216. ZARZĄDZENIE ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 12 marca
1997 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania komisji lekarskich
w publicznych zakładach opieki zdrowotnej do orzekania o potrzebie powstrzy
mania się od pracy nauczyciela w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia oraz
trybu postępowania przed komisjami // Monit. Pol. - 1997, nr 17, poz. 161.
217. OBWIESZCZENIE ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 7 mar
ca 1997 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z ty
tułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych // Monit. Pol. - 1997,
nr 16, poz. 158. * z dnia 8 września 1997 r./ / 7h/?/źe, nr 59, poz. 573. ♦z dnia
8 grudnia 1997 r. // Tamże, nr 85, poz. 858.
Zob. też poz. 93, 145, 241.

6. Świadczenia z tytułu bezrobocia
218.
JAKI system ubezpieczeń od bezrobocia? / B. Grzybowski // Nowy
Tyg. Pop. - 1997, nr 12/13, s. 10-11.
Nadto: Coraz mniej zasiłków / J. K. Kowalski // Dz. Prawa Gospod. - 1997, nr 26
: 08.05, s. 8, tab.
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219. STATUS bezrobotnego i nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnego
po nowelizacji ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu / A. Kosut // Pr. Zabezp. Spoi. - 1997, nr 10, s. 32-37.
220. Z KART historii ubezpieczeń społecznych w Polsce: ubezpiecze
nie na wypadek bezrobocia / M. Żemojda. - Cz. ł -2 // Prz. Ubezp. dla Ciebie.
- 1997, nr 9, s. 19-24, tab.; nr 11, s. 26-29, tab.
1. Ubezpieczenie robotników na wypadek bezrobocia. 2. Ubezpieczenie pracow
ników umysłowych na wypadek bezrobocia.
221. ZASIŁKI dla bezrobotnych w ujęciu regionalnym / D. Knychas //
Polu. Spoi. - 1997, nr 7, s. 40.

222. OBWIESZCZENIE ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 7 lutego
1997 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych // Mon. Pol. - 1997,
nr 8, poz. 62. * z dnia 7 maja 1997 r. // Tamże, nr 30, poz. 292. * z dnia
7 sierpnia 1997 r. // Tamże, nr 50, poz. 483. * z dnia 5 listopada 1997 r. //
Tamże, nr 82, poz. 804.
223. ROZPORZĄDZENIE ministra pracy i polityki socjalnej z 28 lute
go 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określo
nych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu U Dz. U. - 1997,
nr 25, poz. 132.
Toż; Rzeczpospolita. - 1997, nr 66 : 29.03 Prawo co Dnia, s. II-III.
Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku i świadczenia przedemerytalnego.
224.
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 25 marca 1997 r
w sprawie przyznania bezrobotnym, zamieszkałym w niektórych wojewódz
twach i gminach objętych zakresem działania rejonowych urzędów pracy,
prawa do zasiłku i stypendium przysługującego bezrobotnym zamieszkałym
w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym //
Dz. U. - 1997, nr 31, poz. 177.
Zob. też Wcześniejsze emerytury i świadczenia przedemerytalne (s. 16-17).
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7. Zasiłek pogrzebowy
225. UPRAWNIENlAdozasiłkupogrzebowego/J.Jamroziak//5/i<z. Prac.
- 1997. nr 5, s. 12-13.
226. ZASIŁEK pogrzebowy w przypadku emerytów i rencistów / G. Janaszek // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 2, s. 8-10.
227. ZASIŁEK pogrzebowy w przypadku pracowników / J. Jamroziak ii
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 2, s. 11-12.

KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 maja
1997 r. w sprawie wysokości zasiłków z ubezpieczenia społecznego =poz. 185.
M.in. zasiłek pogrzebowy.

IV. UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE GRUP
POZAPRACOWNICZYCH
228. EMERYTURA dla osób prowadzących działalność gospodarczą / E.
Sejdel // Prawo Przeds. - 1997, nr 41, s. 7-8.
229. UMOWA-zlecenie a ubezpieczenie społeczne. - Cz. 1-2 / A. Siwiecka // Gaz. Praw. - 1997, nr 51, s. 44 ; nr 52, s. 12-13.
I. Praktyka stosowania umowy-zlecenia. 2. Warunki ubezpieczenia.
230. ŚWIADCZENIA emerytalno-rentowe osoby prowadzącej działalność
gospodarczą / A. Kobierska // Prawo Przeds. - 1997, nr 23, s. 20-21.
231. ŚWIADCZENIA z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki rodzinne
i pielęgnacyjne dla pracujących na podstawie umowy agencyjnej lub umowy
zlecenia / B. Staroń/ / 5/«ż. Prac. - 1997, nr 11, s. 14-18.
Także; Podstawa wymiaru zasiłków. Agenci, zleceniobiorcy i spółdzielcy / [J. Kroner] J.K. // Rzeczpospolila. - 1997, nr 178 : 01.08. Prawoco Dnia s. 12.
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232. UBEZPIECZENIE społeczne a działalność gospodarcza / B. Zabieglińska // Pracodaw. Prac. - 1997, nr I, s. 27-30.
233. UBEZPIECZENIE społeczne małżonków / J. Pawłowska-Chłystowska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 7, s. 24-26.
Ubezpieczenie w zakładzie pracy prowadzonym na własny rachunek przez jedne
go z małżonków.
234. UBEZPIECZENIE z tytułu umowy zlecenia / K. Tymorek // Służ.
Prac. - 1997, nr l ł , s. 18-21.

235. USTAWA z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym
osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin. (Tekst ujed
nolicony przez redakcję). // Praw Przeds. - 1997, nr 10 T^g. Prawa Gospod.
nr 10, s. 10-14.
236. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r.
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubez
pieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przysługujących
niektórym grupom ubezpieczonych // Dz. U. - 1997, nr 61, poz. 376.
Toż: Prawo Przeds. - 1997, nr 34 Tyg. Prawa Gospod. nr łO, s. 32-33 ; Rzeczpo
spolita. - 1997, nr 146: 25.06, s. 18.
Omów.: Mrozowska M. // Prawo Pr. - 1997, nr 9, s. ł9-20.
237. INSTRUKCJA nr 4 Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
7 lipca 1997 roku zm. instrukcję w sprawie zgłoszeń do ubezpieczenia spo
łecznego, rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, opła
cania składek na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy i na Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz legitymacji ubezpiecze
niowych osób wykonujących prace na podstawie umowy agencyjnej lub umo
wy zlecenia oraz osób współpracujących // Dz. Urz. ZUS. - 1997, nr 4, poz. 6.
238. INSTRUKCJA nr 5 prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zdnia
7 lipca 1997 roku zm. instrukcję określającą szczegółowe zasady postępowa
nia w sprawie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego osób prowadzących
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działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, rozliczania składek
na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy i świadczeń z ubezpieczenia
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s. 14.
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spod. - 1997, nr 4, s. 25 ; Zasiłki chorobowe / E. Jaworska-SpiCak // Trybuna.
- 1997, nr 49: 27.02, s. 14.
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246. ORZECZNICTWO lekarskie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego / J.S. Kossakowski // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 3, s. 24-25.
♦ Rehabilitacja lecznicza w działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo
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na. - 1997, nr 49: 27.02, s. 14.
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252. SKŁADKI na ubezpieczenie społeczne rolników / J. Pszczółkowska
// Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 5, s. 22-24.
UBEZPIECZENIA społeczne w rolnictwie Niemiec i Polski / B. Tryfan,
B. van Deenen, J. Okuniewski =poz. 471.
253. WYPLATA emerytury czy renty rolniczej w razie stwierdzenia nie
możliwości sprzedaży gospodarstwa / A. Lejk-Kępka // Prz. Ubezp. dla Cie
bie. - 1997, nr 9, s. 18-19.
254. ZAPRZESTANIE prowadzenia działalności rolniczej. Formy prze
kazania gospodarstwa rolnego / A. Lejk-Kępka // Prz. Ubezp. dla Ciebie. 1997, nr 6, s. 18-20.
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ZASADY podlegania ubezpieczeniu społecznem u rolników
J. Pszczółkowska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 4, s. 19-21.
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256. ZASIŁKI rodzinne dla rolników - wczoraj i po nowelizacji od 1 wrze
śnia 1997 r. / E. Jaworska-Spicak // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 10,
s. 24-26.
257. ZMIANY w ubezpieczeniu społecznym rolników prowadzących rów
nocześnie działalność gospodarczą / B. Zabieglińska // Prz. Ubezp. Spoi. 1997, nr 3, s. 13-14.
Także: Gdy rolnik prowadzi działalność gospodarczą/J. Pszczólkowska// Trybu
na. - 1997, nr 34 ; 10.02, s. 10.
258. ZMIANY w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników obo
wiązujące od 1 stycznia 1997 r. / M. Ciepliński // Prz. Ubezp. dla Ciebie. 1997, nr 3, s. 23-24.

259.
OBWIESZCZENIE Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo
łecznego z dnia 20 lutego 1997 r. w sprawie wysokości składek na ubezpie
czenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 1997 r. //
Monit. Pol. - 1997, nr 13, poz. 116. * z dnia 4 czerwca 1997 r. [..] w III kwar
tale 1997 r. // Tamże, nr 34, poz. 333. * z 3 września 1997 r/ [..] w IV kwar
tale 1997 r. // Tamże, nr 57, poz. 551.* z dnia 9 grudnia 1997 r. [...] w 1 kwar
tale 1998 r. // Tamże, nr 85, poz. 861.

VI. KIERUNKI ZMIAN SYSTEMU UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH
260. CZY ubezpieczenia społeczne czeka katastrofa? / A. Pędzierski // Gaz.
Praw. - 1997, nr 4, s. 30. ♦ Bezpieczna bieda czy ryzykowne bogactwo /
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Treść: Estelle J.: Reformy systemu emerytalnego a okres przejściowy. - Barbone
L.: Reforma systemu emerytalnego w Polsce w opinii Banku Światowego. - Rutkow
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nL reformy ubezpieczeń społecznych. Wypow.: S. Broniarz., A. Fuchs, M. Roguski, J. Zaciura.
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Polish pension system / M. J. G. Cain, A. SurdeJ // Emergo. - 1996, nr 2, s. 15-28.
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emerytalnego.
266. JAK dojść do akceptowanego przez większość społeczeństwa kształ
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Także; M. Rutkowski ; rozm. M. Sarnecka // Dz. Prawa Gospod. - 1997, nr 57 ;
14-15.06. s. 4 ; J. Hausner ; rozm. 1. Dryl, G. Smulska // Nowe Życie Gospod. - 1997,
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Także: M. Sarnecka // Dz. Prawa Gospod. - 1997. nr 8A : 15.04, s. 3 ; E. Lewicka
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Nadto: K. Sas-Kulczycka // Dz. Prawa Gospod. - 1997. nr 60 : 18.06. s. 4
L. Sobolewski // Tamże, nr 62 : 20.06. s. 4 ; J. Koral // Gaz. Wvbor. - 1997. nr 35
11.02, s. 6, nr 117 : 21.05. s. 5 ; nr 118 : 22.05, s. 5 ; nr 123 : 28-29.05. s. 9 .
1. Wóycicka // Prawo i Gospod. - 1997, nr 10 : 24.10 Gospodarka, s. 13 ; A. Chłoń //
Tamże, nr 21 : 07.11, s. 13 ; A. Wiktorów ; rozm. W. Zagawa // Trybuna. - 1997.
nr 280 : 02.12, s. 9.
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społecznego / B. Sosenko // Polit. Spoi. - 1997, nr 9, s. 18-23.
Nadto: M. Sarnecka // Dz. Prawa Gospod. - 1997. nr 24 : 06.05. s. 4 : J. Koral //
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nr 15 : 30.10 Europa nr 3. s. 2, tab. ; Reforma emerytur gotowa / B. Koc // Tamże,
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273. REFORMA systemu emerytalno-rentowego. Bezpieczeństwo dzięki
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dniu 28.11.1996 r.: Mujżel}.: Jak kojarzyć reformę emerytalno-rentową z prywatyza
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278. RUSZA reforma emerytalna / W. Zagawa // Prz. Ubezp. Spoi - 1997,
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M. Rymsza // Pr. Zabezp. Spoi - 1997, nr 12, s. 2-12.
280. STULECIE „staruszków” / G. Smulska // Nowe Życie Gospod. - 1997,
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42 L
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282. UBEZPIECZENIA społeczne w Polsce - projekt nowego systemu
emerytalnego. Cz. 1, Podstawowe informacje / Biuro Pełnomocnika Rządu ds.
Reformy Zabezpieczenia Społecznego. - Warszawa : Biuro PRRZS, 1997. 3 1 s. - {Bezpieczeństwo Dzięki Różnorodności; [ 1]).
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283. UBEZPIECZENIA społeczne w Polsce - projekt nowego systemu
emerytalnego. Cz. 2, Informacje dla pracodawców / Biuro Pełnomocnika Rzą
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cław Szubert / wstęp L. Frąckiewicz.; Polskie Towarzystwo Polityki Społecz
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Europejskiej i w Polsce ; między państwem a rynkiem / M. Żukowski =
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lita. - 1997, nr 147 : 26.06, s. 15 ; Fundusze emerytalne / Taż// Tamże, nr 148 : 27.06,
s. 15.
293. PRYWATNE emerytury / M. Pokojska/ / Ż^'c/t; Cos/70c/. - 1997, nr 30,
s. 24-26, 28 tab.
294.
PRYWATYZACJA dla reformy ubezpieczeń/J. Kroner//F*rz. Ubezp
dla Ciebie. - 1997, nr 8, s. 6-8.
Także: Ubezpieczenia społeczne, nie prywatne / Ż. Semprich // Rzeczpospolita. 1997, nr 67 : 20.03, s. 14.
Dysk. Rady Legislacyjnej nad projektami ustaw o funduszach emerytalnych
i o wykorzystaniu na len cel części majątku Skarbu Państwa.
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295. REFORMA systemu ubezpieczeń społecznych - rola towarzystw ubez
pieczeniowych / W. Lewandowski // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr I,
s. 31-34.
Nadto: W. Jamroży // Dz. Prawa Gospod. - 1997, nr 58 : 16.06 Gazeta Ubezpie
czeniowa nr 7 s. II; K. Olechowska // Gaz. Bank - 1997, nr 9, s. 6 ; M. Wojtkiewicz
// Polityka. - 1997, nr 25, s. 24-25, tab.
296. STUDIA z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej / red. A. Świąt
kowski. - Kraków : Uniw. Jagieł!., 1997/1998. - 388 s.
Z treści: Hausner J.: Bezpieczeństwo dzięki różnorodności - warunki powodzenia
reformy systemu emerytalnego w Polsce. - Uzasadnienie projektu ustawy o organiza
cji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. - Uzasadnienie projektu ustawy o pra
cowniczych programach emerytalnych. Uzasadnienie projektu ustawy o wykorzysta
niu wpływów z prywatyzacji części mienia skarbu państwa na cele związane z reformą
systemu ubezpieczeń społecznych. - Świątkowski A.: Pracownicze programy emery
talne. - Benio M.: Reforma systemu zabezpieczenia społecznego na zgliszczach „mo
delu szwedzkiego"’. - Giżejowska A.: Rozważania na temat wprowadzenia systemu
uzupełniających programów emerytalnych i ich istoty.
297. TRZECI filar ubezpieczeń społecznych: pracownicze programy eme
rytalne/J. Kroner// Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 10, s. 9-12.
Nadto: P. Baran // Gaz. Praw. - 1997, nr 62, s. 18 ; D. Skrobisz// Nowa Europa. 1997. nr 61 : 13.03, s. 17 ; J. Kroner // Rzeczpospolita. - 1997, nr 104 : 05.05, s. 15 ;
nr 106 : 08.05, s. 14 ; nr 147: 26.06, s. 15 ; nr 196: 23-24.08, s. 22 ; J. Stefański //
Tamże, nr 144 : 23.06, s. 20 ; W. Zagawa // Trybuna. - 1997, nr 147 : 26.06, s. 3 ; M.
Solecka // Życie.- 1997, nr 204 : 02.11, s. II ; U. Kujawska // Życie IVarsz. - 1997.
nr 145 : 24.06. s. 12.
298. WSZYSTKO na sprzedaż / J. Hausner; rozm. M. Pokojska // Życie
Gospod. - 1997, n r2 l, s. 18-20. * Lista przedsiębiorstw zasilających reformę
systemu emerytalnego // Tamże s. 2 1.
Nadto: M. Sarnecka // Dz. Prawa Gospod. - 1997, nr 66 : 25.06, s. 15, tab.;
J. Jończyk / Rzeczpospolita. - 1997. nr 95 : 23.04, s. 17 ; M. Rutkowski // Tamże,
nr 99: 28.04, s. 17 ;J. Kroner II Tamże, nr 225: 26.09, s. 16.
299. ZAKŁADOWE systemy emerytalne jako instrument zarządzania ka
drami / M. Żukowski // żesz. Nauk Ser. / / AE Pozn. - 1997, z. 255, s. 85-103,
tab.
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300. USTAWA z dnia 25 czerwca 1997 r. o wykorzystaniu wpływów
z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą sys
temu ubezpieczeń społecznych // Dz. U. - 1997, nr 106, poz. 673.
301. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach
emerytalnych // Dz. U. - 1997, nr 139, poz. 932.
Toż: Rzeczpo.^poUta. - 1997. nr 273 ; 24.11 Prawo co Dnia. s. I-III.
302. USTAWA z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych // Dz. U. - 1997, nr 139, poz. 934.
Toż: Rzeczpospolita. - 1997, nr 273 : 24.11 Prawo co Dnia, s. III-XI.
Omów: Kroner J. // Rzeczpospolita. - 1997, nr 195 : 22.08, s. 16.
303. USTAWA z dnia 4 września 1997 r. o funduszach przemysłowych
i ich prywatyzacji w związku z reformą systemu ubezpieczeń społecznych //
Dz. U. - 1997, nr 141, poz. 945.

Ubezpieczenia

zdrowotne

304. ANALIZA porównawcza rozwiązań proponowanych w projektach
„prezydenckim” i „rządowym” oraz w przyjętej przez Sejm RP ustawie o po
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym / A. Koronkiewicz, E. Wilkoszewska ;
Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdro
wotnego ; Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia. - Warsza
wa : COiEOZ, 1997. - 103 s. - Tabele. - {Biblioteka Ubezpieczeń Zdrowot
nych).
305. ANALIZA przepisów prawnych regulujących uprawnienia do
świadczeń zdrowotnych, do których odnoszą się zapisy artykułów ustawy
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym / A. Koronkiewicz, E. Wilko
szewska ; Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Powszechnego Ubezpie
czenia Zdrowotnego ; Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia.
- Warszawa: COiEOZ, 1997. - 43 s. - {Biblioteka Ubezpieczeń Zdrowot
nych).
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306. JAK wykorzystać najbliższe dwa lata dla reformy systemu ochrony
zdrowia? // Anlidolwn. - 1997, nr 5, s. 2-41.
Konf. zorganizowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warsza
wa, 30.01. 1997 r. nt. skutków finansowych wprowadzania ustawy o powszech
nym ubezpieczeniu zdrowotnym. - Wypow.; A. Wiktorów, M. A. Komatowski, W.
Misiąg, J. R. Łuczak, P. Mierzejewski, C. Włodarczyk, M. Balicki, K. Kuszewski,
A. Roślewski, A. Koronkiewicz, M. Nowak, A. Bartnicki, J. Indulski, K. Madej,
P. Krasucki.
307. JAKIE będą ubezpieczenia zdrowotne w Polsce? / M. Balicki // Zdr.
Publ. - 1997, nr II/I2, s. 317-319.
Także: Kompendium wiedzy o przyszłym systemie powszechnych ubezpieczeń
zdrowotnych / WłS // Nowy Tyg. Pop. - 1997, nr 42, s. 4-5.
308. KONSTYTUCYJNE oszustwo / T. Drwal // Służ. Zdr. - 1997,
nr 9/10, s. 3 ,4 ,6 .
Protest przeciwko wyniuszniu dodatkowego wpłacania 10% zarobków na ubez
pieczenia zdrowotne.
309. KONCEPCJA anachroniczna i bezcelowa / Z. Gilowska IISini. Zdr.
- 1997, nr 1/2, s. 3-5. ♦ Nowy podatek zamiast składki / M. Balicki, II. Góral
ska // Tamże, nr 1/2, s. 6-7.
Uwagi do projektu ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym dotyczące
organizacji i finansowania ochrony zdrowia.
310.
NOWELIZACJA ustawy o zakładach / K. Tymowska U Służ. Zdr. 1997, nr 47/48, s. 1,4-5, lO -ll, 13.
Ekspertyza dot. projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie
niektórych innych ustaw; dostęp do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych.
311. POLITYKA zdrowotne pytana o przyszłość czyli dwa lata reformy /
C. Włodarczyk U Antidotum. - 1997, nr 10, s. 3-10.
Reforma systemu ubezpieczeń zdrowotnych i jej wpływ na organizację i finanso
wanie ochrony zdrowia.
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312.
s. 3-64.

POWSZECHNE ubezpieczenia zdrowotne // Zdr. Publ. -1997, nr 1,

Treść; Koronkiewicz A.: Historia projektu ustawy o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym. - Szkop W.; Przygotowanie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdro
wotnym. - Halik J.: Ubezpieczenie zdrowotne w opinii mieszkańców Polski. - Żochowski R. J.; Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Omówienie i pre
zentacja podstawowych założeń systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Ustawa z dnia
6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. - Odpowiedzi i wyja
śnienia na zarzuty dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych.
3 13. POWSZECHNE ubezpieczenia zdrowotne - ograniczenia i problemy
/ J- Indulski, L. Dawydzik //Zdr. Publ. - 1997, nr 11/12, s. 289-293.
314. REGIONALIZACJA organizacji i finansowania świadczeń zdro
wotnych: prezentacja danych w układzie regionalnym; materiał przygoto
wany na polsko-niemieckie seminarium nt. Roli samorządu terytorialnego
w systemie ubezpieczeń zdrowotnych oraz demokracji i samorządności struk
tur organizacyjnych instytucji ubezpieczeń. Cz. 1 / wprow. A. Koronkiewicz ;
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Centrum Organizacji i Ekono
miki Ochrony Zdrowia. - Warszawa : COiEOZ, 1997. - 32 k. ; wykr. - Ta
bele.
Nadto: Samorząd a kasa ubezpieczeniowa// Nowy Tyg. Pop. - 1997, nr 11, s. 22 ;
nr 12/13, s. 30 ; Dokończyć refomię samorządową / M. Lis, J. Płoskonka//Sluź. Zdr.
- 1997, nr 1/2, s. 5-6, 10-11 ; Poszukiwania kompromisu ciąg dalszy / C. Włodarczyk
11 Tamże, nr 3/4, s. 3,8.
315. UBEZPIECZENIE na zdrowie / W. Jamroży // Dz. Prawa Gospod. 1997, nr 13: 21.04 Gaz. Ubezp. s. II.
Dodatkowe ubezpieczenia medyczne.
316.
s. 7-83.

UBEZPIECZENIA zdrowotne i co dalej // Antidotum. - 1997, nr 6,

Mat. zkonf. zorganizowanej przez Program Relbmi Polityki Społecznej Instytutu
Spraw Publicznych, Warszawa, 14.04. 1997 r.
Treść: Boni M.: Wstęp. - Bomba Z.; Czym jest powszechne ubezpieczenie zdro
wotne w świetle ustawy. - Koronkiewicz A.: Dalsze prace nad rozwojem systemu
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ubezpieczeń zdrowotnych. Instytucja Pełnomocnika Rządu oraz zasady jego działa
nia. - Madej K.; Ustawa ubezpieczeniowa i co dalej? - Włodarczyk C.: Problemy poli
tyki zdrowotnej. Co zdarzy się przez najbliższe dwa łata w sprawie ubezpieczeń zdro
wotnych? - Kornatowski M.; O czym warto dyskutować? - Dyskusja: Brzeziński Z.:
Elementy rynkowe w ochronie zdrowia. - Koronkiewicz A.: Wyjaśnienia. - Krzanow
ski M.; Zostawić ZOZ-y. - Tołłoczko T.: Podstawowe pytania. - Woy-Woyciechowski
J.: Współczynnik ZR. - Golinowska S.: Zagrożenia dla efektów reformy. - Marek M.:
Trzy zasadnicze problemy. - Frączkiewicz-Wronka A.: Z punktu widzenia polityka
społecznego. - Sidorowicz W: Szansa w rozporządzeniach. - Bobrzyk S.: W imieniu
miast samorządowych. - Kuszewski K.; Dokładnie wiemy dokąd zmierzamy. - Du
dzińska K.: Duże miasta tracą kwotowo. - Halik J.: Od pacjenta do konsumenta świad
czeń. - Krasucki P.: O terroryzmie i prywacie. - Masłowski W.: Ad vocem do wypo
wiedzi p. Dudzińskiej. - Zralek M.: Promocja zdrowia w świetle ustawy ubezpiecze
niowej. - Michalski A.: Czy można mówić o zasadzie solidaryzmu społecznego. - Bomba
Z.: Leczyć dobrze, krótko i jak najtaniej. - Koronkiewicz A.: Odpowiedzi na pytania.
- Madej K.: Spróbujmy pracować nad consensusem mikro. - Włodarczyk C.: Tworzyć
racjonalne odpowiedzi na zmieniające się okoliczności. - Kornatowski M.: Chcemy
coś zmienić. - Boni M.: Możemy wspólnie pracować.
317.
UBEZPIECZENIA zdrowotne - obawy i zagrożenia / E. Kacprzycka
HZdr. Publ. - 1997, nr 11/12, s. 314-316.
Także: Leczenie za pomocą kasy / W. Szkop ; rozm. K. Doliniak // Gaz. Bank. 1997. nr 24, s. 21 ; łłe będziemy płacić za lekarza : ubezpieczenia zdrowotne /
T. Sakiewicz// Gaz. Pol. - 1997, nr 24, s. 6.; Co nieco o kasach choiy'ch / 1. Wiszowaty // Nowy Tyg. Pop. - 1997, nr 42, s. 9 ; Pieniądze na zdrowie / T. Krassowski // Prz.
Tyg. - 1997, nr 7, s. 19 ; OZZL [Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy] boi się
ustawy o zdrowotnych ubezpieczeniach // Trybuna. - 1997, nr 23 : 28.01, s. I, 2 ; By
pacjent nie był intruzem / R. J. Żochowski // Tamże, nr 40: 17.02, s. 2 ; Ubezpieczenio
we fundusze / Tenże // Tamże, nr 46 : 24.02, s. 2 ; „Kto dyryguje kasami zdrowia’’ /
Tenże // Tamże, nr 64 : 17.03, s. 2.
318.
USTAWA o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym / C. Włodar
czyk // Pr. Zabezp. Spoi - 1997, nr 7/8, s. 2-9.
Nadto: K. Tymowska ; rozm. E. Cichocka // Gaz. H^bor. - 1997, nr 12 : 10.01,
s. 14-15 ; Taż//Nowe Życie Gospod. - 1997, nr 8, s. 24-25, 43 ; M. A. Kornatowski /
/ Tamże, nr 29, s. 25-26 ; W. Misiąg // Tamże, nr 29, s. 27-28 ; J. R. Łuczak // Tamże,
nr 29, s. 29-31 ; P. Mierzejewski // Tamże, nr 29, s. 32-33. ; K. Tymowska // Służ. Zdr.
- 1997, nr ł/2, s. 8-9, 12-13 ; S. Owsiak // Tamże, nr 3/4, s. I, 4-5, 6 ; I. Bolkowiak //
Tamże, nr 3/4, s. 1,4 ; T. Żukowski // Tamże, nr 3/4, s. 4-5 ; M. Krzanowski // Tamże,
nr 41/42, s. 5.
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319. USTAWA z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdro
wotnym // Dz. U. - 1997, nr 28, poz. 153.
Toż, Rzeczpospolita. - 1997, nr 76; 01.04 Prawo co Dnia. s. 1-V111
Omów.; Monty // Gaz. lfj'bor. - 1997, nr 32; 07.02, s. 22 ; Zalewski T. // Prawo
i Życie. - 1997, nr 8, s. 5 ; Wojtyła A. // Rzeczpospolita. - 1997, nr 58; 10.03, s. 4 ;
(DOR) // Sztand. Mlod. - 1997, nr 75; 17.04, s. 1-3.
320. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów dnia 8 kwietnia 1997 r. w spra
wie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Powszech
nego Ubezpieczenia Zdrowotnego // Dz. U. - 1997, nr 41, poz. 256.
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I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

321.
L’AYENiR de la protection sociale en Europę / Y. Chassard // Droit
Soc. - 1997, nr 6, s. 634-639.
Przyszłość opieki socjalnej w Europie.
Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej w sprawie współpracy między krajami
członkowskimi w rozwijaniu opieki socjalnej, kraje te, zachowując samodzielność w
organizowaniu i finansowaniu systemu, łączą się we wspólnych działaniach. Moderni
zacja i uproszczenie mechanizmów koordynacji narodowych systemów ubezpieczeń
społecznych na rzecz osób korzystających z prawa wolnego przemieszczania się na
terenie Unii, powinny iść w parze z utrzymaniem wysokiego poziomu opieki socjal
nej, ograniczeniem bezrobocia i poszerzeniem grona osób korzystających z bogactwa
narodowego. Przeważają poglądy, iż Europa może być konkurencyjna mimo utrzyma
nia wysokiego poziomu opieki socjalnej; nie ma negatywnych korelacji między osią
gnięciami gospodarczymi krajów rozwiniętych, a wymiarem wydatków na opiekę so
cjalną. W ostatnich łatach znacznie się zwiększył transfer dochodów na rzecz potrze
bujących - emerytów, bezrobotnych, niepełnosprawnych, obciążając dochody pracują
cych.
322.
DEMOGRAPHłC pressures and the changing połiticał economy of
pension ław ; a critical anałysis of pension ław reforins In ftve OECD countries
/ P. Kłiempes, W. S. Damstć // hu. J. Coinp. Laboitr Law Ind. Reku. - 1997,
voł. 13, nr 3, s. 211-231.
Presja demograficżna i zmiana polityki w zakresie prawa emerytalnego : krytyczna
analiza reform emerytalnych w 5 państwach OECU.
Analiza reform systemu zabezpieczenia społecznego w Austrii, Kanadzie, Holan
dii. Wielkiej Brytanii i USA, w których obserwuje się podobne trendy demograllczne, polityczne i rynku pracy. Analiza porównawcza systemów ubezpieczeń wykazuje
podobieństwa i różnice w zakresie prawnej regulacji instytucji zabezpieczenia spo
łecznego, poziomu presji demograficznej i społecznej na przeprowadzenie reform, głów
nych celów reformy (która w większym lub mniejszym stopniu zmierza do ograni
czenia ubóstwa), publicznych i prywatnych fonn zarządzania systemem, obowiązko
wego i dobrowolnego charakteru systemu ubezpieczeń. Duży wpływ na lunkcjonowanie systemów mają warunki społeczne i gospodarcze w poszczególnych państwach.
Szczegółowo przedstawiono wpływ sytuacji demograficznej na tempo i zakres prze
prowadzanych reform ubezpieczeń emerytalnych, na powstawanie prywatnych sys
temów.
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323. HISZPAŃSKI system zabezpieczenia społecznego / J. Szewczyk //
Prz. Ubezp. Spoi - 1997, nr 3, s. 24-26.
324. The INTERNATIONAL guide to social security: a country by coun
try overview. - Hague : Kluver Law. Intern., 1995. - 476 s.
I
Międzynarodowy przewodnik po systemach zabezpieczenia społecznego: przegląd
rozwiązań systemowych we wszystkich krajach.
W części ogólnej przewodnika przedstawione są związki zachodzące pomiędzy za
trudnieniem, a systemami zabezpieczenia społecznego. Różnorodność tych systemów
i rozwój firm międzynarodowych uzasadniającełowość opracowania tego przewodnika.
Systemy ubezpieczeniowe mają istotne znaczenie dła przedsiębiorstw międzynarodo
wych. grup przedsiębiorstw, a także osób zainteresowanych pracą za granicą. Niektórzy
pracownicy są obowiązkowo objęci większą łiczbą systemów, inni nie nałeżądo żadne
go, niektórzy tracą prawo do świadczeń w przypadku przesiedłania się do innego kraju.
Okresy składkowe z jednego kraju na ogół nie wpływają na poziom świadczeń uzyska
nych w innym. Występują także systemy ograniczające możliwość uzyskiwania świad
czeń z różnych systemów. Poszczególnym krajom poświęcone są kolejne rozdziały wg
jednolitego układu. Zawierają one zwięzłą prezentację stosowanych systemów zabez
pieczenia społecznego, zasad finansowania świadczeń dła ubezpieczonych, sposobów
obliczania świadczeń, warunków ich przyznawania, instytucji zajmujących się ubezpie
czeniami społecznymi oraz systemów dodatkowych i uzupełniających, wprowadzonych
ostatnich zmian, koncepcji zarządzania systemami wg stanu z 1995 r. Załączniki do
poszczególnych rozdziałów zawierają dane o międzynarodowych porozumieniach w
sprawie zabezpieczenia społecznego zawartych przez dany kraj.
325. NIEMCY też mają problemy / J. Tepli // Prz. Ubezp. dla Ciebie. 1997, nr 2, s. 39-42. * Ubezpieczyć się trzeba na wszystko! Czy podatki do
tkną też najstarszych? / Tenże // Tamże, nr 3, s. 26-28. * Dlaczego Jestem
ubezpieczony: Niemcy ubezpieczają się / Tenże // Tamże, nr 9, s. 24-27.
Ubezpieczenia społeczne w RFN.
326. O WSPÓLNYCH problemach / H. Wolińska // Prz. Ubezp. Spoi 1997, nr 6, s. 8-9.
Konferencja nt. Rozwój zabezpieczenia społecznego, Bratysława, 20-22.05.1997 r.
327. PRODUKTYWNOŚĆ - rozwój społeczno-gospodarczy w aspekcie
niektórych uwarunkowań integracji europejskiej / red. J. Jagas. - Opole : Uniw.
Opól., 1997. - 375 s.
Z treści: Grycner S., Jończyk R.: Wybrane problemy reformowania systemów emery1ałno-rentowyxh w państwach wysoko rozwiniętych Europy Zachodniej (na przy
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kładzie Niemiec). - Kessier J.; Wybrane zagadnienia europejskiego prawa pracy i ubez
pieczeń społecznych.
328. REFORMA na rozkaz / W. Zagawa // Prz. Ubezp. Spoi. - 1997,
nr 27-30, s. 4.
Skutki reformy ubezpieczeń społecznych w Chile.
329. REFORMA po szwedzku / E. Palmer ; rozm. M. Sarnecka // Prawo
Gospod - 1997, nr 19: 05.11, s. l.
Rozmowa z ekspertem grupy przygotowującej w Szwecji reformę systemu emery
talnego.
330. REFORMA systemu emerytalno-rentowego: między korporacyjny
mi oporami a wymogami solidarności / L. Viviani; tł. T. Żeleżnik//Społeczeń
stwo. - 1995, nr I,s. I2I-I37.
331. RETOOLING social security for the 2 \" century / E. Steuerle,
J. M. Bakija // Soc. Secur. Buli. - 1997, nr 2, s. 37-61, tab., wykr. bibliogr.
Ubezpieczenia społeczne - w kierunku XXł wieku.
Szczegółowa analiza obecnego systemu ubezpieczeń społecznych oraz możliwych
do wyboru opcji reformy. Omówiono zasady organizacji i finansowania systemu ubez
pieczeń społecznych oraz toczącą się dyskusję na temat różnych systemów i ich finan
sowania. Rozważano konsekwencje reformowania systemu dla osób starszych korzy
stających ze świadczeń ubezpieczeń społecznych. Zanalizowano czynniki wpływające
na kondycję systemu, uzyskiwanie dochodów i ich wydatkowanie, dystrybucję świad
czeń z ubezpieczenia społecznego, możliwości oceny sytuacji majątkowej ludzi star
szych, wpływ ubezpieczeń społecznych na podejmowanie decyzji ekonomicznych.
Zdaniem autorów, reforma systemu ubezpieczeń społecznych powinna być oparta na
zasadach progresji, równości i efektywności.
332. La SECURITE sociale ó 1’aube du XXle sićcłe: mutations, nouvełles
voies, rćformes du fmancement / ćd. P.-Y. Greber. - Bale : Helbing u. Lichtenhahn, 1996. - 192 s.
Zabezpieczenie społeczne na progu XXł wieku: zmiany, nowe widzenie, retormy
finansowania.
Treść: Greber R-Y.; Le prćsent et ł’avenir de ła sćcuritć sociałe en Europę occidentałe. Stan obecny i przyszłość zabezpieczenia społecznego w Europie Zachodniej. -
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Rys. V.: Evolution gćnćrale de la sćcuritó sociale cn Europę centrale et orientale. Ewo
lucja zabezpieczenia społecznego w Europie Środkowej i Wschodniej. - Kahil B.: L’influence du droit communautaire sur le dćveloppement de la sćcuritć sociale: vers une
Union sociale europćenne? Wpływ prawa wspólnotowego na rozwój zabezpiecze
nia społecznego: czy w kierunku unii Europy socjalnej? - Schneider J.-A.: Les conventions collectives instaurant un rćgime complćmentaire de retraite. Układy zbio
rowe wprowadzające systemy emerytur uzupełniających. - Stangova V.: La position
des femmes dans le droit du travail et de la sćcuritć sociale au sein de la Rópubliąue
tchćąue. Pozycja kobiet w prawie zabezpieczenia społecznego w Republice Czeskiej.
- FlOckiger Y., Suarez J.: Proposition de rćforme du financement de la sćcuritć so
ciale en Suisse. Propozycje reformy finansowania zabezpieczenia społecznego w Szwaj-

333. ŚWIAT reformuje ubezpieczenia / E. Borowczyk // Prz. Ubezp. Spoi
- 1997, nr 1/2, s. 17-19.
Omów. seminarium, Waszyngton, 21-22 listopada 1996 r.
334. W POSZUKIWANIU konsensusu / E. Borowczyk // Prz. Ubezp. Spoi
- 1997, nr 7/8, s. 12-15.
VI Konferencja Instytucji Ubezpieczeń Społecznych Krajów Nadbałtyckich, Sztok
holm. 24-26.06 1997 r., poświęcona kierunkom reform systemów zabezpieczenia
społecznego.
335.
The WELFARE State in Europę; chalenges and refomis // Eur. Ecort.
- 1997, nr 4, s. 3-393, ta b . wykr.
Państwo opiekuńcze w Europie: wyzwania i reformy.
W wielu krajach reformuje się lub już zreformowano systemy zabezpieczenia spo
łecznego, upowszechniają się systemy oparte na funduszach. W krajach Unii Europej
skiej problemy zabezpieczenia emerytalnego rozwiązywane są m.in. przez strategię
ich finansowania z funduszów, na których gromadzone są indywidualne oszczędności.
Zaletami tego systemu jest zmniejszenie obciążeń podatkowych, wzrost bezpieczeń
stwa wkładów oszczędnościowych. Zródlaem kryzysu państwa opiekuńczego jest zmia
na sytuacji ekonomicznej i demograficznej, upowszechnianie się systemów zabezpie
czenia społecznego. Zmiany sytuacji demograficznej łączą się ze zmianami budżeto
wymi. co ogranicza możliwości dofinansowania systemów zabezpieczenia społeczne
go i wy'datków socjalnych. Zmusza to do przeprowadzenia reform emerytalnych. Przy
kład Chile wskazuje, jak reforma systemu łączy się ze z reformami gospodarczymi.
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II. PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

336. ARTYKUŁ 12. Prawo do zabezpieczenia społecznego / G. Uścińska
// W: Europejska Karta Społeczna / red., wstęp B. Skulimowska ; Ośrodek
Informacji i Dokumentacji Rady Europy. - Warszawa : Ośr. !nf. Dok. RE. 1997.
-S. 77-83.
337. BEITRITTSRECHT nach Endeder Familienhilfe. Zur Ausiegungdes
Beitrittsrechtes nacli Art. 59 I Nr 2 GRG / W. Klose // Neue Z. Soz.r. - 1997,
nr 7, s. 308-315.
Prawo przystąpienia do [ubezpieczenia chorobowego] po zakończeniu okresu ko
rzystania z systemu pomocy dla rodziny. W sprawie wj’ktadni art. 59 ust. I pkt. 2
ustawy o reformie systemu ochrony zdrowia.
Interpretacja jednego z artykułów ustawj' o nowelizacji systemu ochrony zdrowia,
według którego osoby korzystające ze świadczeń systemu pomocy dla rodziny (i 'v
związku z tym zwolnione z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie chorobo
we) zachowują uprawnienia do korzystania ze świadczeń kasy chorobowej po ustaniu
uprawnień do pomocy rodzinnej. W konsekwencji wyroku Federalnego Trybunału
Socjalnego osoby te mają prawo przystąpienia do ka.sy chorobowej z zachowaniem
wszelkich uprawnień przysługujących z tytułu okresu prz.ynale^.no.ści do kasy. Okres
korzystania ze świadczeń pomocy rodzinie zalicza się jako okres ubezpieczenia. Po
nieważ decyzję o przyjęciu do kasy ubezpieczeniowej podejmuje jej zarząd, istnieje
obawa, że decyzja administracyjna zastąpi ustawę lub zarządy będą starały się o taką
jej interpretację, by była ona najbardziej korzystna dla i tak nadmiernie obciążonych
kas chorobowych.
338. COMPENDłUM of Community provisions on social security / European Commision. Directorate General for Empłoyment, łndustrial Rełations
and Social Affairs. - Luxembourg : Office Offi. Publ. EC, 1995. - 538 s.
Kompendium postanowień Wspólnoty w sprawach zabezpieczenia społecznego.
Zbiór dokumentów obejmuje przepisy Rady Wspólnoty, deklaracje krajów człon
kowskich o ratyfikowaniu konwencji, regulacje Komisji Administracyjnej Wspólnoty
w sprawie zabezpieczenia społecznego robotników migrujących, oraz jej decyzje,
uchwały i zalecenia. Przytoczono treść orzeczeń wydanych przez Trybunał Sprawie
dliwości Wspólnoty w sprawach spornych powstających na tym tle. Treść dokumen
tów i orzeczeń uzupełnia szczegółowy komentarz wyjaśniający ewentualne wątpliwo
ści postanowień aktów prawnych w sprawach osób objętych przepisami, zakresu świad
czeń. deklaracji krajów członkowskich, terytoriów objętych ustaleniami, generalnych
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zasad składania wniosków i obliczania świadczeń, ich rewaloryzacji, wypłaty świad
czeń i klauzul dotyczących kraju zamieszkania. Omówione zostały zasady przyznawa
nia specjalnych świadczeń chorobowych, inwalidzkich, emerytur i rent wdowich, świad
czeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, odpraw pośmiertnych, świad
czeń dla bezrobotnych, zasiłków rodzinnych i świadczeń dla dzieci pozostających na
utrzymaniu osób pobierających emerytury i sierot po nich. Załączniki zawierają różne
ustalenia i przepisy szczegółowe dotyczące wybranych problemów zabezpieczenia
społecznego.
339.
HARMONISATION des regimes des travailleurs, des independants
et des fonctionnaires; une ćtude de droit comparć / J. Langendonck, A. Gieselinck, B. Leroi // Rev. Belge Secur. Soc. - 1997, nr 3/4, s. 743-791.
Ujednolicenie systemów dla pracowników najemnych, pracujących na własny ra
chunek oraz urzędników państwowych : studium prawa porównawczego.
Analiza kwestii równych praw dla pracowników najemnych, pracujących na wła
sny rachunek oraz urzędników państwowych w RFN, Francji. Ilolandii i Luksem
burgu. Wskazano na analogie w przepisach o ubezpieczeniach społecznych. W sys
temie niemieckim istnieje wiele podobieństw z belgijskim. Kategorie ryzyka objęte
go ubezpieczeniem społecznym są ściśle określone, obejmują wykonujących swój za
wód pracowników oraz osoby o statusie porównywalnym. Ubezpieczenia chorobowe
obejmują koszty leczenia wraz z zasiłkami na wypadek niezdolności do pracy, ma
cierzyństwa i zgonu. Ustawowe ubezpieczenia emerytalne chronią przed ryzykiem nie
zdolności do pracy w następstwie inwalidztwa i starości. Francuski system ubez
pieczeń społecznych stanowi przykład połączenia przesłanek ekonomiczno-finan
sowych z zachowaniem tradycyjnej struktury z silnie zaznaczonym zróżnicowaniem
zawodowym; system wyrównawczy obejmuje dwa poziomy - między samymi pra
cownikami oraz między pracownikami najemnymi i niezależnymi. ł-Iolenderskie ubez
pieczenia społeczne zaklasyfikowane zostały jako system warstwowy, każdy sektor
wychodząc z poziomu bazowego zapewnia ubezpieczenie wszystkim czynnym zawo
dowo, jednakowo traktuje różne grupy społeczne. Ubezpieczenia społeczne Luksem
burga reprezentują system zrównujący urzędników państwowych i pracowników na
jemnych.
340.
INTEGRACJA europejska w wymiarze socjalnym / K. Miśko-łwanek // W; Polska droga do Unii Europejskiej: ekonomiczne i społeczne konse
kwencje integracji Polski z Unią Europejską / red. H. Tendera-Właszczuk ;
Akademia Ekonomiczna. - Katowice ; Akad. Ekon., 1997. - S. 83-88.
Polityka Unii Europejskiej w zakresie zabezpieczenia społecznego pracowników,
osób samodzielnie zarobkujących oraz członków ich rodzin zmieniających miejsce
pobytu w granicach Wspólnoty.
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KRANKENYERSICHERUNG in Europa. Die wettbewerbliche Stellung
der Kranken- und Pflegeversicherungstrager im Bereich der freiwilligen Yersicherung / S. Salimer = poz. 370.
M.in. miejsce podmiotów ubezpieczenia chorobowego i pielgnacyjnego w obszar
ze dobrowolnego ubezpieczenia z punktu widzenia prawa o konkurencji.
341.
NIEPEŁNOSPRAWNI w Holandii. Funkcjonowanie systemu ubez
pieczenia społecznego. Problem równości praw osób niepełnosprawnych /
A. Hendriks// W: Niepełnosprawni na rynku pracy/red. H. Machińska; Ośro
dek Informacji i Dokumentacji Rady Europy. - Warszawa : Ośr. Inf. Dok. RE,
1997. - S. 39-51.
Także; Probl. Rehabil. Spoi. - 1997, nr 4, s. 81-97.
342. PODSTAWOWE dokumenty Rady Europy z dziedziny polity
ki społecznej / wybór, i oprać. R. A. Henczel, J. Maciejewska ; Fundacja
Promocji Prawa Europejskiego. - Warszawa ; Scholar, 1997. - 309 s. - Ta
bele.
M.in. Europejska konwencja o zabezpieczeniu społecznym (z 1972 r.); Europejski
kodeks zabezpieczenia społecznego {przyjęty w 1964 r., zrewidowany w 1990 r.); Eu
ropejska umowa tymczasowa dotycząca systemów zabezpieczenia społecznego na
wypadek starości, inwalidztwa i dla osób pozostałych przy życiu; Europejska umowa
tymczasowa dotycząca systemów zabezpieczenia społecznego z wyłączeniem systemów
na wypadek starości, inwalidztwa i dla osób pozostałych przy życiu.
343. PRAWO Rady Europy o zabezpieczeniu społecznym / B. Kazenas //
Prz. Ubezp. Spoi. - 1997, nr 10, s. 14-16.
344. PRAWO Wspólnot Europejskich w dziedzinie zabezpieczenia
społecznego / B. Kazenas // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 9, s. 9-10.
345. PRAWO zabezpieczenia społecznego w Europie i w Polsce: wybrane
zagadnienia / Fundacja Promocji Prawa Europejskiego. - Warszawa: Scholar,
1997. - 136s. : wykr.
Treść: Bińczycka-Majewska T.: Reguły koordynacji zabezpieczenia społecznego
w świetle Rozporządzenia Rady Wspólnoty NR 1408/71. - Zasada równego traktowa
nia; reguła stosowania ustawodawstwa jednego państwa członkowskiego; reguła za
chowania praw nabytych i w trakcie nabywania; reguła uchylenia krajowych klauzul
terytorialnych. - Szurgacz H.; Europejska Konwencja o zabezpieczeniu społecznym. -
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Ogólna charakterystyka Konwencji z 1972 r.: reguły kolizyjne w zakresie świadczeń
zabezpieczenia społecznego. - Uścińska G.: Prawo zabezpieczenia społecznego Rady
Europy a ustawodawstwo polskie. - Markowska H., Kubalczak P.: Europejski Kodeks
Zabezpieczenia Społecznego Rady Europy z 1964 r. Analiza porównawcza.
PRODUKTYWNOŚĆ - rozwój społeczno-gospodarczy w aspekcie nie
których uwarunkowań integracji europejskiej = poz. 327.
Z treści: Kessłer J.: Wybrane zagadnienia europejskiego prawa pracy i ubezpie
czeń społecznych.
La SECURITE social e ń l’aube du XXIe siecle = poz. 332.
Z treści: Kahił B.: L’influence du droit communautaire sur łe dćvełoppement de
la sćcuritć sociałe: vers une union sociałe europćenne? - Stangova V.: La position
des femmes dans łe droit du travaił et de la sćcuritć sociałe au sein de la Rćpubłique tchćque.
346.
La SECURITE sociałe Bełge des travaiłlleurs vue sous ła perspective
du rapport homme/femme / H. Moestermans // Rev. Belge Secur. Soc. - 1997,
nr 3/4, s. 859-881.
Belgijskie ubezpieczenia społeczne pracowników widziane z perspektywy mężczyzn
i kobiet.
Starano się odpowiedzieć na pytanie, czy polityka pracowniczych ubezpieczeń
społecznych Jest w równym stopniu korzystna dla mężczyzn i kobiet. W tym celu przea
nalizowano rewindykacjjnąwizję organizacji belgijskich feministek. Opracowano dwie
serie modeli teoretycznych, z położeniem akcentu na potrzeby, lymek, świadczenie
pracy i obywatelstwo, z podkreśleniem różnic między państwem rynkowym i opie
kuńczym. Belgijskie ubezpieczenia społeczne oparte na podatkach bazują na pracy.
Kobiety związane są z belgijskim państwem opiekuńczym przez niektóre przepisyjako
żony i matki. Zarobki utracone podczas urlopu macierzyńskiego rekompensowane są
kobiecie w 100%, podczas gdy pracownik otrzymuje 82% uposażenia brutto.
Ukształtowany latami odmienny status społeczny kobiety i mężczyzny zaowocował
nierównymi uprawnieniami do zasiłku w razie bezrobocia, np. mężczyźni w odpowied
nim wieku korzystają z poszerzonych uprawnień do zasiłku niezależnie od sytuacji
rodzinnej. Renta wdowia Jest z reguły wyższa od emerylury pracowniczej prz>'sługującej
kobiecie.
347.
La SECURITEć sociałe et les droits d Thomme (ń propos du droit ń
la sćcuritć sociałe) / J.-R Chauchard // Droit Soc. - 1997, nr I, s. 48-55.
Ubezpieczenia społeczne i prawa człowieka (prawa do ubezpieczeń społecznych).
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We Francji. Jak w wielu innych krajach, prawo do ubezpieczenia społecznego
zamieniło się w prawa człowieka i weszło do polityki państwa. Początkowo prawo do
ubezpieczenia społecznego, związane z działalnością zawodową, uzależnione było od
dochodu z pracy. Następnie pojawiły się tendencje upowszechnienia prawa opartego
na uznaniu potrzeb jednostki i idei gwarantowanego dochodu minimalnego oraz od
powiedzialności społeczności za lo.sy członków. Konstytucja z 1958 r. potwierdziła
podstawowe deklaracje ustaw zasadniczych. Nie naruszając powszechności i niena
ruszalności praw człowieka, prawo do świadczeń podporządkowane jest określonemu
systemowi ubezpieczeń, a każdy system stawia własne warunki dotyczące zarówno
wymagań formalnych (np. podstawa uprawnień do korzystania z danego systemu, re
jestracja, opłacanie składek), jak i natury ryzyka (wiek. liczba dzieci, zakres opieki).
Z biegiem łat poszerzał się zakres ubezpieczeń społecznych, a wj datki na ich pokrycie
osiągnęły już dziś punkt krytyczny.
348.
SŁUŻBA i praca: materiały II Międzynarodowego Sympozjum Pra
wa Zakonnego (Lublin, 17-18, 10 1994) / red. B. W. Zubert, E. Szczot; Towa
rzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - Lublin : Wydaw.
TN KUL, 1996.-290 s.
Z treści: McDonough E.: Zakonnicy w programach ubezpieczeń społecznych Ka
nady i USA.Tł. E. Szczot. - McUonough E.: Religious and social Insurance programs
Canada and United States. - Menges Evelyn D.: Ubezpieczenia społeczne członków
instytutów zakonnych w prawic niemieckim i austriackim. Tł. J. Pradela-Reichenberger. A. Pradela. - Menges E. D.: Die Soziałversicherung der ordensangehOrigen 19nderrefcrate Bundesrepupłik Deutschałnd und Osterreich. - ErdS P.: Osoby zakonne
w węgierskim prawie ubezpieczeniowym. Tł. K. P. Piasta. - ErdO P: Die Ordensłeute
im ungarischen Soziałversicherungsrecht. - Bar W.: Sytuacja prawna osób zakonnych
w Polsce w systemie ubezpieczenia społecznego. - Bar W.: La situazione giuridicaą
dełłe persone consacrate in Polonia nełł’ambito delł'assicurazione sociale. fr. Z. Ko
peć, W. Bar.
349.
TRANSFER sozialversicherungsrechtlicher Komplexleistungen ins
Ausiand- zur ÓfFnungsbereitschafl des aktuellen Sozialversicherungsrechts aus
der Sicht des europSischen Gemeinschaflsrechts / K. FuBer // /trb. Soz.polit. 1997, nr 9/10, s. 30-49.
Transfer ustawowego społecznego ubezpieczenia i kompleksowego świadczenia
za granicę - do gotowości otwarcia aktualnego prawa ubezpieczenia społecznego wg
prawa Unii Europejskiej.
Problemy związane z przekazywaniem kompleksowych świadczeń z ubezpiecze
nia społecznego poza granice Niemiec w kontekście prawa europejskiego. Często przed
miotem rozstrzygnięć sądów są umowy będące następstwem podstawowych wolności :
swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitałów, przy jednoczesnej nienaru
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szalności i ochronie podstawowych praw państw członkowskich Unii Europejskiej
wobec zagrożeń eksportu osiągnięć w zakresie bezpieczeństwa socjalnego. Powołano
się tu na teorie konwergencji podstawowych wolności. W europejskim systemie
odpłatnych świadczeń opłata za opiekę jest traktowana powszechnie tak jak inne płatne
usługi. W myśl tych generalnych założeń i przepisów ustawowego ubezpieczenia chor
obowego nie ma podstaw do zwracania kosztów opieki świadczonej poza granicami.
Zakaz eksportu świadczeń rzeczowych wynika z prawnej zasady terytorialności. Rozważna
była możliwość eksportu usług pielęgnacyjnych w fonnie np. pomocy domowej. Ogól
nie powinna obowiązywać zasada świadczenia opieki domowej przez służby ambula
toryjne w rejonie miejsca zamieszkania pacjenta. Zwrócono uwagę na tendencje i euro
pejskie inicjatywy w kierunku zmian strukturalnych zasad terytorialności świadczeń.
350.
TRANSFER sozialversicherungsrechtlicher Koinplexleistunggen
ins Ausfand- zurÓłfhungsbereitschaft des aktuellen Sozialversicherungsrechts
aus der Sicht des Territorialitatsprinzips / W. Heine U Arb. Soz.polit. - 1997,
nr 9/10, s. 9-29.
Transfer ustawowego społecznego ubezpieczenia i kompleksowego świadcze
nia za granicę - do gotowości otwarcia aktualnego prawa ubezpieczenia społecznego
z punktu widzenia zasad terytorialności.
Trybunał Europejski podjął się rozstrzygnięcia kwestii, czy i w jakim zakresie
świadczenia z niemieckich ubezpieczeń społecznych będą musiały być eksportowane
za granicę. Przebudowa państwa socjalnego spowodowała w niemieckim prawie ubez
pieczeń społecznych zmiany strukturalne, które przeważnie dotyczyły ograniczeń w
eksporcie świadczeń socjalnych i związanych z tym kosztów. Kompleksowe świad
czenia służą do czerpania korzyści z kraju zatrudniającego. Ograniczanie eksportu
uprawnień socjalnych stanowi środek ochrony praw tych, którzy opłacali składki ubez
pieczeniowe. Przedstawiono wyjątki od przyjętych reguł, np. instytucja ubezpieczenia
rentowego może w określonych stanach chorobowych zezwolić na finansowanie z kra
jowego funduszu rehabilitacji kosztów opieki sprawowanej w domu chorego w miejs
cu jego pobytu. Członkowie niemieckiej kasy chorych zatrudnieni zagranicą w przypad
ku choroby otrzymują wszystkie świadczenia ubezpieczeniowe, również te z zakresu
zapobiegawczej rehabilitacji medycznej, od swego pracodawcy.
UBEZPIECZENIA społeczne w prawie polskim a zabezpieczenie społeczne
w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy i w prawie europejskim /
T. Liszcz = poz. 6.
351.
YOUR sociał security rights when mowing within the European Uni
on : a practicał guide / European Commision. Empłoyment and Sociał Aflfaires. - Luxembourg : Office Offi. Pubł. EC, 1997. - 220 s. - Tabele.
Wasze uprawnienia w zakresie zabezpieczenia społecznego, gdy przemieszczacie
się w Unii Europejskiej : poradnik praktyczny.
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Celem poradnika jest ułatwienie pracownikom podejmującym pracę w innym kra
ju Unii Europejskiej lub Europejskiej Strefy Gospodarczej załatwienie spraw
związanych z zabezpieczeniem społecznym. Pełne uprawnienia przysługują obywate
lom krajów Unii i Europejskiej Strefy Gospodarczej, emeryci i członkowie rodzin osób
uprawnionych korzystają tylko z niektórych świadczeń: z tytułu ubezpieczeń choro
bowych, zasiłków rodzinnych, wdowich i sierocych. Szczegółowo przedstawiono treść
ustaleń Wspólnoty dotyczących uprawnień z zabezpieczenia społecznego w zakresie:
wypadków przy pracy i chorób zawodowych, inwalidztwa, emerytur, różnych świad
czeń pośmiertnych, świadczeń rodzinnych, z tytułu bezrobocia, z uwzględnieniem osób
pracujących w strefach przygranicznych. Zasady Wspólnoty mają pierwszeństwo przed
przepisami poszczególnych krajów. W części szczegółowej przedstawione są odrębnie
dla każdego kraju Unii i Europejskiej Strefy Gospodarczej obowiązujące w tych kra
jach systemy zabezpieczenia społecznego obligatoryjne i nieobowiązkowe, zasady
korzystania ze świadczeń, adresy instytucji ubezpieczeniowych.
352.
ZABEZPIECZENIE społeczne w prawie europejskim / B. Kazenas /
/ Prz. Ubezp. Spoi. - 1997, nr 9, s. I I -I 3.

III. ORGANIZACJA I FINANSOWANIE UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH

353.
AUSBAU der Wettbewerbskonzeption der Gesetzlichen Krankenversicherung / D. Cassel U Arb. Soz.polit. - 1997, nr II/I2, s. 10-18.
Rozbudowa współzawodnictwa ustawowego ubezpieczenia chorobowego.
Nowa organizacja niemieckiej ochrony zdrowia, zapoczątkowana ustawami z
1997 r., zmierza do utorowania drogi konkurencyjności w ubezpieczeniach choro
bowych - uzasadniony popyt powinien skutecznie regulować koszty opieki na wypa
dek choroby. Od 1992 r. powinnością kas stało się łączenie i wspólne uzgodnione
działanie, co nie sprzyja zasadzie konkurencyjności. Idea współzawodnictwa wymaga
lepszego zaopatrzenia kas chorych i skutecznego systemu wynagradzania personelu, z
jednoczesnym dostosowaniem udzielanych świadczeń do potrzeb pacjentów. Przedsta
wiono kwestie nowych form kontraktów, organizacji i struktur stowarzyszeń
zajmujących się ubezpieczeniami chorobowymi, ramowych wytycznych obsługi
pacjentów, możliwości wyboru sposobu leczenia pacjenta przy indywidualnym pode
jmowaniu ryzyka, stopniowego zwalniania pracodawców ze składek na ubezpieczenie
chorobowe, dyskryminacji przy kalkulacji wysokości składek i selektywnego ich
ściągania od pracodawców.
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AUSGABEN fur Gesundheit 1994 / W. Muller = poz. 429.
M.in. finansowanie kosztów leczenia.
Der AUSSCHLU6 von der Krankenversicherungspflicht bei hauptberuflich seibstandiger Erwerbstatigkeit / J.P. Erdmann = poz. 469.
M.in. wyłączenie z obowiązku ubezpieczenia chorobowego podstawowego zawo
du przy samodzielnej działalności zarobkowej.
354. BEITRAGE und BezugsgrOfien in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung ftlr das Jahr 1997 / H. Schneider // Zent.blatt Soz.versicher.
Soz.hilfe Versorg. - 1997, nr 1, s. 1-24.
Składki i wielkości odniesienia w ubezpieczeniu chorobowym, pielęgnacyjnym
i emerytalnym w 1997 r.
Zmieniające się corocznie wielkości bazowe w ubezpieczeniach społecznych to;
wysokość dochodu z pracy, od granicy którego istnieje możliwość prywatnego ubez
pieczenia, a także wielkości odniesienia, pozwalające ustalić graniczne dochody,
upoważniające do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ubezpieczeniowego np. w
przypadku osób pracujących w niepełnym wymiarze. W 1997 r. obowiązek ustawowego
ubezpieczenia chorobowego dotyczy pracowników, których dochód nie przekracza prze
ciętnie miesięcznie 6150 DM w zachodniej i 5325 DM we wschodniej części kraju (wz
rost granicy dochodowej w porównaniu z 1996 r. o prawie 2,5% w starych lan
dach i około 4,2% w nowych). Pracownicy, których przeciętne wynagrodzenie miesięcz
ne było wyższe, mają prawo do ubezpieczenia prywatnego. Z obowiązku ubezpieczenio
wego zwolnieni są pracujący mniej niż 15 godz. tygodniowo lub zarabiający nie więcej
niż 590 DM miesięcznie (w b. NRD 500 DM). Maksymalny zasiłek chorobowy może
wynosić 143 DM (124 DM) za każdy dzień niezdolności do pracy. W całym kraju zostały
ujednolicone przepisy o zasiłku pogrzebowym (2100 DM w przypadku śmierci osoby
ubezpieczonej i połowę tej sumy w razie śmierci członka rodziny). Ubezpieczenie pielę
gnacyjne, emerytalne i na wypadek bezrobocia są obowiązkowe niezależnie od wyso
kości uzyskiwanego wynagrodzenia za pracę, zwolnione są tylko z tego obowiązku osoby
uzyskujące za pracę mniej niż 590 DM (500 DM) lub zatrudnione w wymiarze mniejs
zym niż 18 godz. tygodniowo. Górną granicę podstawy wymiaru składki stanowi kwota
8200 DM (7100 DM) miesięcznie. Nie zmieniona została w 1997 r. wysokość składki w
ubezpieczeniu emerytalnym i wynosi 20,3 %. Wysokość składki na ubezpieczenie od
bezrobocia pozostaje bez zmian i wynosi 6,5%.
355. BEITRAGE und BezugsgróBen in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung fur das Jahr 1998 / H. Schneider // Zent.blatt. Soz.versicher.
Soz.hilfe yersorg. - 1997, nr 12, s. 353-377, tab.
Składki i wielkości odniesienia w ubezpieczeniu chorobowym, pielęgnacyjnym
i emerytalnym w 1998 r.
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Od 1.01.1998 r. pracownik podlega obowiązkowi ubezpieczenia chorobowego,
gdy jego zarobki stanowiące podstawę obliczania granicznych składek ubezpieczenia
rentowo-emerytalnego robotników i urzędników nie przekraczają: w zachodniej częś
ci 75600 DM rocznie. 6300 DM miesięcznie; a we wschodniej odpowiednio 63000
DM. Najniższe zarobki od których będą pobierane w 1998 r. składki na ubezpieczenia:
kalendarzowa dniówka 48. 22 DM (około 1447 miesięcznie) w zachodnich i 40,
44 DM (1213 miesięcznie) we wschodnich Niemczech. Składki pracodawców na ubez
pieczenie chorobowe i pielęgnacyjne obowiązują tylko, od zarobków pracowników
powyżej 620 DM w zachodniej i 520 DM we wschodniej części. Przytoczono szereg
danych statystycznych i przykładów m.in. dotyczących: składek w systemie pry'watnych pracowniczych ubezpieczeń chorobowych, składek w systemie ubezpieczenia
samodzielnych artystów i dziennikarzy, praktykantów i osób odbywających szkolenie
zawodowe, na ubezpieczenia samodzielnie zatrudnionych pomocy domowych.
BESCHAFTIGUNG im Haushalt; Steuer- und soziaiversicherungsrecht!iche Anderungen / H. Marburger = poz. 470.
Wprowadzone ustawą z 20.12.1996 r. zmiany w systemie podatkowym i w
składkach na ubezpieczenie społeczne.
356.
ĆEM możet obernut’sja sniźenie strachovych vznosov v fond zanjatosti / S. SmirnoY U Ćelov. Tr. - 1997, nr 7, s. 72-75, tab.
Czym może grozić obniżenie składek ubezpieczeniowych na fundusz zatrudnie
nia.
Obecnie, gdy los Państwowego Funduszu Zatrudnienia Ludności FR jest w zasa
dzie przesądzony (wg projektu kodeksu podatkowego będzie on, podobnie jak inne
fundusze socjalne, z wyjątkiem emerytalnego, częścią budżetu państwa), należy doko
nać oceny czym mogą grozić tak radykalne decyzje, tym bardziej, iż planuje się obniżenie
składki na ten fundusz z 1,5% do 1,0% funduszu plac. Wobec trudności budżetu państwa
można przewidywać, iż dochody, a w konsekwencji również wydatki zostaną
w przyszłości zmniejszone. Odbije się to głównie na zasiłkach dla bezrobotnych, których
udział w ogólnych wydatkach funduszu jest wysoki (około 90%) i rosnący w ostatnich
latach.
357.
COMMUNICATIONS as a prerequisite for the integration oftechnologicai resources/ International Social Security Association. - Geneva : ISSA,
1995. - 208 s. - (7 International Conference on Data Processing in the Field oj
Social Security).
Komunikowanie się jako wstępny warunek integracji zasobów technologicznych.
Materiały z konferencji zorganizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie
Zabezpieczenia Społecznego nt. przetwarzania danych z dziedziny zabezpieczenia
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społecznego (Haga, 31.05-02.06.1994 r). Jej celem było przygotowanie możłiwo.^ci za
warcia porozumienia instytucji ubezpieczeniowych zrzeszonych w łSSA. Przedstawiciele
wybranych krajów przedstawili informacje o możliwościach i barierach rozwijania systemów
informacyjnych i wprowadzaniu nowych technik przekazywania informacji, integracji
i współdziałania w ramach Unii Europejskiej, wprowadzenia jednolitego międzynarodo
wego języka dla systemu elektronicznej wymiany informacji. Poszczególne referaty
dotyczyły problemów; technologii informatycznych, wymiany danych o zabezpieczeniu
społecznym i przykładów ich zastosowania w Holandii, nowej polityki informacyjnej; ujed
nolicenia systemu obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych w obu częściach RFN po
zjednoczeniu, funkcjonowania i doskonalenie informatycznego systemu zabezpieczenia
społecznego na Filipinach; wpływu technologii informatycznych na zarządzanie programami
zabezpieczenia społecznego w USA i instytucjami w Kanadzie, systemu informatycznego
ijakości usług instytucji zabezpieczenia społecznego w Australii. Załącznik zawiera infor
macje o systemie informatycznym dla sektora zabezpieczenia społecznego - SONSET,
który jest stosowany w Wielkiej Brytanii i wdrażany w Hiszpanii.
358. The COST of social security ; fourteenth intemational inquiry, 19871989 : comparative tables = Le coOt de la sócurtó sociale : quatorzieme enquete
intemationale, 1987-1989 : tableaux comparatifs / Interanational Labour Of
fice. - Geneva ; Intern. Labour Office, 1996. - X, 221 s. - Tabele.
Koszty i finansowanie ubezpieczeń społecznych. Dane porównawcze.
359. Les DUPES des rógimes spóciaux / Ph. Langlois/ / DrotY^oc. - 1997,
nr 4, s. 380-381.
Złudzenia na temat systemów specjalnych.
W kontekście emerytur w wieku 55 lat wyjaśniano kwestie emerytur specjalnych,
zwłaszcza ich finansowania (w powszechnym przekonaniu finansuje je państwo lub pra
codawca). Specjalistom znane są mechanizmy przerzucania ciężaru opłacanych przez
pracodawców składek ubezpieczeniowych na pracowników, zarówno państwo, jak
i indywidualny pracodawca, ustalając \vysokość wynagrodzenia brutto biorą pod uwagę
te obciążenia. Źródła finansowania emerytur specjalnych potwierdzają zludność systemu,
odwołują się do kompensacji oraz wkładu państwa. Kompensacja, obejmując systemy
ogólne i specjalne, nie uwzględnia w ramach emerytur specjalnych przywilejów. Nato
miast finansowanie emerytur specjalnych oparte na solidarności społecznej gwarantuje
ich wypłacanie z zasobów państwowych i stwarza fikcję systemu składkowego.
360.
Die EINBINDUNG nichtarztlicher Leistungserbringer in das System
der gesetzlichen Krankenversicherung / K.-J. B\thack U Neite Z. Soz.r. - 1997,
nr 9, s. 393-398, nr 10, s. 450-456.
Włączenie nielekarskich realizatorów świadczeń w system ustawowego ubezpie
czenia chorobowego.
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Od kilku lal coraz większe znaczenie w powodzeniu terapii zalecanej pacjen
tom przez lekarzy odgrywają świadczenia o charakterze medycznym, ale nielckarskim
m.in. psychoterapia, terapia logopedyczna i zajęciowa, świadczenia związane z pie
lęgnacja i pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz transportem cho
rych. Udzielanie tego rodzaju świadczeń uwarunkowane jest przez kasę chorobową
posiadaniem odpowiednich uprawnień i kwalifikacji. Kasy zawierając umowy z posz
czególnymi usługodawcami, określają w nich terminy, jakość i zakres usług oraz zasa
dy rozliczania. Od czasu wprowadzenia zasad konkurencji między poszczególnymi
kasami, nabrała znaczenia również konkurencja między pojedynczymi usługodawcami.
Kasy chorobowe pełnią funkcje w zakresie dopuszczania usługodawców na rynek usług
medycznych, doradztwa ubezpieczonym w zakresie korzystania z oferowanych usług,
udzielania usług we własnym zakresie (w bardzo ograniczonym wprawdzie zakresie,
ale stawia to pod znakiem zapytania funkcje kasy, jako swego rodzaju regulatora ryn
ku) i podmiotu, określającego zasady udzielania i rozliczania usług.
361.
[FINANCEMENT de la proteclion sociałe et emploi] // Trav. Enipl. 1997, tir3, s. 5-127.
Finansowanie opieki socjalnej i zatrudnienie.
Stale aktualnym tematem debat jest reformowanie podstawy naliczania składek
socjalnych od pracodawców. Od połowy lat 70 badano możliwość zmiany tego sy
stemu na korzyść zatrudnionych, rozważano m.in. projekty rozdziału składek socjal
nych wewnątrz przedsiębiorstwa dla odciążenia kosztów pracy, poszerzenia fundu
szu płac o wartość dodaną, częściowej fiskałizacji zasobów ubezpieczeń społecznych,
powiększenia podstawy wymiaru składek od plac i od innych dochodów gospodarstw
domowych, łub przeniesienie pobierania składek od pracodawców na gospodarstwa
domowe. Klasycznym problemem do rozstrzygnięcia pozostaje ważność podziału mię
dzy składkami pracowniczymi i patronalnymi. Analiza ekonomiczna wykazuje
opłacalność finansowania świadczeń socjalnych przez gospodarstwa domowe, przy
nosi to odciążenie fiskalne przedsiębiorstw lub pracowników, wysokość opłat
ekwiwalentną i alternatywną, transfer dokonywany z wyprzedzeniem.
362.
La GESTION financićre globałe de la securite sociałe des travaiłłeurs sałaries // Rev. Belge Secur. Soc. - 1997, nr 2, s. 283-734.
Zarządzanielfinansami ubezpieczeń społecznych pracowników najemnych.
Belgijskie ubezpieczenia społeczne są ściśle związane ze sposobem ich finanso
wania. Kwestia utrzymania trzech oddzielnych systemów: pracownicy najemni,
niezależni i usługi publiczne poddawana jest analizie od pięćdziesięciu łat. Prowadzi
to do kwestii solidarności między grupami społecznymi o zróżnicowanym ryzyku,
niechętnych akceptowania zrównania warunków korzystania z uprawnień soejałnycłi.
Projekty połączenia systemów powstałych w ostatnim czasie sprowadzają się do re-
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lacji między zakresem opieki socjalnej i sposobem jej finansowania. Od roku rozważana
jest w Belgii koncepcja uniwersalnej składki socjalnej, która zastąpiłaby dotychczaso
we, ałtematywne, zróżnicowane finansowanie. Tą propozycją Belgowie chcą rozwiązać,
występujący także w innych państwach, problem wysokiego poziomu ochrony socjal
nej finansowanej głównie ze składek pracowniczych. W Belgii w początkach lat 70,
rozważania nt. częściowej fiskalizacji ubezpieczeń społecznych motywowane były
względami społeczno-politycznymi, myślano o powrocie do podatku od dochodu za
miast rosnących składek socjalnych, były leż sugestie obliczania składek od wartości
dodanej.
363. ILE państwo zabiera państwu / P. Skwirowski // Gaz. M^bor. - 1997,
nr 119 : 23.05, s. 3, wykr.
Porównanie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w innych krajach.
364. Les INCIDENCES d’un redressement de cotisations sur les rapports entre employeur et salarić / J. Savatier // Droit Soc. - 1997, nr 5, s. 4 5 1455.
Wpływ uregulowania sprawy składek na relacje między pracodawcą i pracowni
kiem najemnym.
Przypadek kontrowersji powstałych na Ile sporu o składki na ubezpieczenia
społeczne. Izba Socjalna Sądu Kasacyjnego miała rozstrzygnąć czy pracodawca przez
wiele lal zatrudniający pracownika twórczego wynagradzanego w systemie honora
riów. miał na podstawie lej kwalifikacji prawo do niepłacenia składek ubezpiecze
niowych. Prawo do ominięcia uiszczania składek nie było w tym wypadku bezspor
ne. Przytoczono orzeczenie Izby Socjalnej z 1996 r., w którym honoraria wypłacane
uczestnikom konferencji i współpracownikom z zewnątrz nie podlegają obowiązkowi
składkowemu, nawet jeżeli usługa miała miejsce w trybie zorganizowanym, ale bez
podporządkowania służbowego. W rozpatry wanej sprawie pracownik utrzymywał, że
pracodawca popełnił błąd nie traktując go jako pracownika najemnego i unikając na
lej podstawie uiszczania obowiązujących składek od wynagrodzeń, obciążając pra
cownika kosztami składki pracowniczej. Sąd Kasacyjny orzekł, że jeżeli pracodawca
utrzymuje, że z vvynagrodzenia za wykonaną usługę nie ma obowiązku uiszczania
składek na ubezpieczenie społeczne, bądź wykonawca usługi nie występuje jako pra
cownik najemny na podstawie umowy o pracę, lub wypłacone mu sumy nie mają cha
rakteru wynagrodzenia za pracę najemną, wówczas nie potrącone przez pracodawcę
składki obciążają pracownika. Podobne spoty są przedmiotem rozważań sądów różnych
szczebli.
365.
INPS czyli ZUS po włosku / oprać. A. Malinowska // Prz. Ubezp.
Spoi. -1997, nr 4, s. 25-26.
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366. KA KU JU sistem u pensionnogo obesp ećen ija v y b rat’:
pereraspredeliternuju iii nakopitePnuju? / A. M ojrer// Ćelov. Tr. - 1997, nr 2,
s. 70-72.
Jaki przyjąć system emerytalny; redystrybucyjny ezy akumulacyjny?
System redystrybucyjny charakteryzuje się tym, że na wypłaty emerytur wykorzy
stuje się aktualne wpływy funduszu ubezpieczeń emerytalnych. W Niemczech wpływy
te, to składki samych ubezpieczonych oraz pracodawców, a także finansowane z podat
ków dotacje państwowe. Osoby w wieku emerytalnym (uprzednio plącące składki)
uzyskują prawo do emerytury, która finansowana jest przez kolejne pokolenia płatników
składek ubezpieczeniowych. W systemie akumulacyjnym bieżące składki nie od razu
są wydatkowane na emerytury, lecz są gromadzone w formie wydzielonego kapitału
rezerwowego. Kumulowane środki wchodzą do obrotu kapitałowego w formie akcji,
nieruchomości, papierów wartościowych. Emerytury osób ubezpieczonych finanso
wane są wówczas z zysku lub sprzedaży części kapitału rezerwowego. W większości
krajów funkcjonują systemy mieszane zawierające elementy każdego z nich. przy czym
przeważają na ogół elementy systemu redystry-bucyjnego. Omówiono główne cechy
charakterystyczne, zalety i wady tych systemów.
367. KASSENZIELnichterreicht/U. Weidentfełt, D. Student// Wirtschaftwoche. - 1997, nr 40, s. 25-29.
Cel kas nie został osiągnięty.
Konflikt niemieckich związków zawodowch z pracodawcami w sprawie ubezpie
czeń społecznych dotyczy nie tylko ubezpieczeń emerytalnych, ale i innych, które są
zarządzane wspólnie przez pracodawców i pracowników na zasadach parytetowych.
Kasy ubezpieczeniowe nie wykazują aktywności, nie zrealizowano zamierzeń
dotyczących fuzji różnych systemów emerytalnych. Narasta niechęć pracodawców do
współfinansowania i wspólzarządzania ubezpieczeniami społecznymi.
KIERUNKI zmian w systemie ubezpieczeń zdrowotnych oraz finansowa
niu szpitali w Republice Federalnej Niemiec / W. Nowacki, M. Murkowski =
poz. 434.
368.
Die KOSTEN des Produktionsfaktors Arbeit / D. Stebut // Recht Arb.
- 1997, nr 5, s. 293-297.
Koszty pracy - czynniki produkcji.
Metody obniżania kosztów pracy m.in. od strony nakładów na ubezpieczenia
społeczne, które w Niemczech mają znaczy' wpływ na ich kształtowanie. Wysokie koszty
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pracy budzą niepokój i uzasadniają żądania zmniejszenia zatrudnienia. Odciążaniem
pracodawców w kosztach socjalnych są zwolnienia od pewnych składek na ubezpie
czenie w przypadku choroby.

369.
KOSTENERSTATTUNG, Beitragsruckerstattung, erhohte Selbstbe
teiligung: wem nutzen und wen belasten kassenspezfische W ahltarife/M. Pfaff
n Arb. Soz.polil. - 1997, nr 11/12, s. 19-24.
Koszty wynagrodzenia, zwrot składek od wynagrodzeń, podwyższanie udziałów
własnych; komu służą i kiedy należy obciążać zgodnie z taryfą.
Nowe uregulowania z 1997 r. ubezpieczeń chorobowych w Niemczech wprowadziły
możliwość konkurencji między kasami, a tym samym większą odpowiedzialność za własną
działalność. Rozważano, czy system zwracania wydanych sum będzie skuteczną metodą
do wyjaśnienia kosztów ponoszonych na pacjenta, czy zwrot własnego wkładu będzie
drogą do ograniczenia wydatków na jego leczenie. Wprowadzeniu modelu zwracania
poniesionych kosztów leczenia prowadzi do dodatkowych administracyjnych nakładów
obciążających system ustawowego ubezpieczenia chorobowego. Celowość finansowa
nia wydatków chroniona jest metodą potrącania sum przekraczających przewidziany
ryczałt. Do obowiązków lekarza należy ocena uzasadnionych wydatków i dostosowania
ich do faktycznych potrzeb, ze świadomością istniejących ograniczeń finansowych kas
chorych. Pacjent powinien znać zakres swego ubezpieczenia chorobowego. Indywidual
ne metody leczenia mogą pociągać dopłaty do zwyczajowego trybu pokrywania kosz
tów, stąd obawa że takie dozwolone środki prowadzić mogą do nadużyć.
370.
KRANKENYERSICHERLTNG in Europa. Die wettbewerbliche Stellung der Kranken- und Pflegeversicherungstrager im Bereich der freiwilligen
Yersicherung / S. Sahmer / / Z Soz.r. - 1997, nr 6, s. 260-266.
Ubezpieczenie chorobowe w Europie. Miejsce podmiotów ubezpieczenia choro
bowego i pielgnacyjnego w obszarze dobrowolnego ubezpieczenia z punktu widzenia
prawa o konkurencji.
System ubezpieczenia chorobowego w Niemczech charakteryzuje się nie tylko
znaczną liczbą kas i instytucji ubezpieczeniowych, ale też współistnieniem podmiotów
o charakterze publicznoprawnym i prywatnym, działających na podstawie rachun
ku gospodarczego. Konkurencja na rynku ubezpieczeń chorobowych dotyczy przede
wszystkim szacowanej na 5,3 min osób grupy najlepiej zarabiających, mających pra
wo do ubezpieczenia prywatnego. Osoby, których miesięczny dochód przekracza 6150
DM (5325 DM we wschodnich landach) mają prawo do zawarcia umowy ubezpiecze
niowej z prywatna kasą lub pozostania w kasie chorobowej ubezpieczenia
obowiązkowego. Najlepiej zarabiający sądla kas pożądanymi płatnikami naj wyżsżych
składek. Stworzenie możliwości swobodnego wyboru obowiązkowej kasy ubezpie
czenia chorobowego, ważne z punktu widzenia ubezpieczonego poszukującego ko
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rzystniejszej wysokości składki przy porównywalnym poziomie świadczeń, nie
wpływało dotąd w istotny sposób na zakres konkurencji. O wiele siłniejszajest konku
rencja o dobrowolnie ubezpieczonych. Inaczej svygłąda sytuacja w ubezpieczeniu pielę
gnacyjnym, którym obowiązkowo jest objęta cała ludność RFN. Ze względu na inno
wacyjność przyjętych w tym ubezpieczeniu rozwiązań, zastosowane konstrukcje prawne
nie są porównywalne z rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach. W ubezpiecze
niu chorobowym regulacje przyjęte w krajach Unii wpływają przede wszystkim na
prywatne ubezpieczenie. W ubezpieczeniu obowiązkowym przejęte z innych państw
regulacje dotyczą głównie rozwiązań finansowych, mających na celu ochronę interesów
ubezpieczonego. Prawo Unii dotyczy również zasad postępowania w razie sporów,
zasad ustalania wynagrodzenia oraz wysokości składki.
KRIZiS pensionnoj sistemy: prićiny reaPnye i innimye / A. Solov’ev =
poz. 410.
M.in. przyczyny deficytu funduszów na wypłatę świadczeń emerytalnych.
371. ORGANISATIONSREFORM in dergesetzlichen Renlenversicherung
/ G. Roggenkamp // Arb. Soz.polit. - 1997, nr 9/10, s. 50-57.
Organizacja reformy w ustawowym ubezpieczeniu rentowo-emerytalnym.
Dyskusja nad organizacją reformy ustawowego ubezpieczenia rentowo-emerytalnego powinna spowodować aktualizacje ustaw, ustalenie właściwości i kompetencji
Rady Federalnej. Przedstawiono ramową koncepcję optymalizacji struktur prawnych
biura ubezpieczeń emerytalnych (wg niej niedopuszczalne jest np. ponoszenie jakich
kolwiek dodatkowych kosztów działalności biura). W kompleksowych pracach pro
wadzonych przez ubezpieczającego pierwszeństwo zostało przypisane niezbędnym
udoskonaleniom, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zarządzania. Chodzi tu nie
tylko o udoskonalenie samej struktury urzędu, ale również optymalizację przebiegu
pracy, przy zróżnicowanej taktyce przekonywania potencjalnych klientów o potrzebie
ubezpieczenia. Przy zawieraniu każdej umowy ubezpieczeniowej biuro powinno służyć
radą i opieką wykwalifikowanego personelu. Do obowiązku pracownika ds. rentowo-emerytalnych należy udzielanie wyczerpujących informacji, porad oraz wspieranie
przy podejmowaniu decyzji. Sprawne działanie biura, poza wyszkoleniem kadr spec
jalistów, wymaga okresowych konsultacji, niekiedy ponownego badania spraw ubez
pieczonych. Oferty usług powinny być znane w całym kraju.
O PEREUSTROJSTVE pensionnoj sistemy Rossii / V. Roik = poz. 413.
Reformowanie finansowania i organizacje systemu emerytalnego.
372. OSNOYY sistem pensionnogo obespećenija: nakoplenie iii pereraspredelenie // Ćelov. Tr. - 1997, nr 11, s. 52-55.
Podstawy systemów ubezpieczeń emerytalnych: kapitalizacja czy redystrybucja.
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Publikacja Banku Światowego pt. „Przełamując kryzys starzenia się ludności”
zaktywizowała międzynarodową dyskusję o systemach zabezpieczania starości. Przed
społeczeństwami stoi podwójny problem wyboru między systemem kapitałizacyjnym,
a redystrybucyjnym oraz między systemem państwowym i prywatnym. Istnienie za
równo państwowych systemW opartych na kumulacji kapitałowej, jak i prywatnych
systemW opierających się na zasadzie dystrybucyjnej nie rozwiązuje sporu zwolen
ników poszczególnych metod. Zwolennicy kapitalizacji argumentują, że system ubez
pieczeń nie może działać przeciw skutkom demograficznego starzenia się społeczeń
stwa, prowadzić do niesprawiedliwego podziału dochodów, zapewniać dość wysokich
świadczeń i jednocześnie nie sprzyjać wzrostowi gospodarczemu, ponadto redystry
bucyjny system ubezpieczeń charakteryzuje się wysokimi kosztami administracyjny
mi. Rozpatrywano inne szczegółowe argumenty zwolenników i przeciwników obu
systemów.
373. PACT aims to restructure pensions // Eur. Ind. Relat. Rev. - 1997,
nr 76, s. 32-33.
Strategie emerytalne a starzenie się społeczeństwa.
Porozumienie podpisane 9.10.1996 r. między rządem Hiszpanii, a konfederacjami
związków zawodowych CCOO i UGT przewiduje m.in. ustanowienie funduszu rezer
wowego gromadzącego nadwyżki środków na ochronę socjalną, zmiany w finansowa
niu świadczeń zasiłkowych, zmiany sposobu naliczania i przyznawania emerytur państ
wowych, odmienne uregulowania określające metody przyznawania wcześniejszych
emerytur. Do porozumienia nie przystąpiło stowarzyszenie pracodawców CEOE, któ
re uznało, że nakłada ono zbyt duże obciążenia na pracodawców oraz będzie miało
destrukcyjny wpływ na rynek pracy, oraz że spowoduje regres systemu prywatnych
emerytur.
PENSłON policies and the aging society / L. Bovenberg, A. van der Linden
= poi. 415.
M.in. doskonalenie administracji zarządzającej funduszami socjalnymi.
374. The PENSłON time bomb in Europę: a Federai Trust report / D. Taverne ; Federai Trust for Education and Research. - London : FTER, 1995.
-3 9 s .
Emerytalna bomba z opóźnionym zapłonem w Europie: raport Federalnego Trustu
ds. Kształcenia i Badań.
Opracowanie syntetyczne wyników pracy grupy studyjnej (złożonej z przedsta
wicieli instytucji finansowych i gospodarczych, uczelni, organów Unii Europejskiej),
która oceniała przyszłość europejskich systemów emerytalnych w kontekście zmian
demograficznych. Starzenie się społeczeństw powoduje znaczny wzrost wydatków na
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emerytury, prawie dwukrotny wzrost składek. Oceniono, że dotychczasowy system
zabezpieczenia społecznego, oparty na zasadzie ,.pay-as-you go", ze wzgłędu na swo
je załety musi być utrzymany, łecz wymaga wsparcia z prywatnych systemów dodat
kowych, których roła będzie rosła. Przedstawiono zalety i korzyści z funkcjonowa
nia tych systemów w warunkach europejskich. Jednym z problemów wymagają
cych rozwiązania jest sprawa wprowadzenia obowiązku ubezpieczeniowego. W
przekształcanym systemie finansowym wzrasta roła prywatnego, łączy się to z inwesto
waniem przez fundusze i poprawą ich efektywności. Europejska dyrektywa w sprawie
funduszów emerytalnych nie została zrealizowana, sporną kwestią jest liberalizacja
zasad systemów emerytalnych. Konieczne są rozwiązania instytucjonalne zapewniające
bezpieczeństwo dobrowolnych systemów opartych na przezorności; duża w tym rolę
mogą pełnić banki centralne. Załącznik zawiera propozycje w sprawie europejskiego
systemu emerytalnego, dane o zmianach poziomu wydatków publicznych, zadłużeniu
systemów ubezpieczeń prywatnych.
375.
PENSFONNAJA sistema: prićiny i puti preodolenija flnansovogo krizisa / A. Solov’ev // Ross. Ekon. Ż. - 1997, nr 7, s. 47-52, tab.
System emerytalny; przyczyny i drogi przezwyciężenia kryzysu finansowego.
Najwyraźniejszym, a ze społecznego punktu widzenia najdotkliwszym skutkiem
kryzysu rosyjskiego systemu emerytalno-rentowego jest niewywiązywanie się państ
wa z wypłat bieżących świadczeń. Zaległości te narastają lawinowo i od 1995 r. nie
udało się znaleźć sposobu zahamowania tempa wzrostu zadłużenia państwa wobec
świadczeniobiorców. Przyczyny tego stanu leżą zarówno po stronie wydatków, jak
i wpływów do Funduszu. W analizie przyczyn kryzysu rosyjskiego systemu emerytal
nego zwrócono uwagę na konieczność zreformowania go pod kątem wymagań nosvych
warunków ekonomicznych. Przytoczone dane liczbowe pozwalają na prześledzenie
zmian wielkości wpływów i wydatków Funduszu, analizę ich wzajemnej relacji.
376.
PENSIONNAJA sistema Rossii: kakim budet otvet na vyzov vremeni / V. Roik // Ćelov. Tr. - 1997, nr 11, s. 48-51, tab.
System emerytalny Rosji: jaka będzie odpowiedź na wyzwanie czasów?
Porównanie podstawowych parametrów oraz cech negatywnych i poz>1ywnych
istniejącego systemu emerytalnego, przygotowanego przez specjalistów projektu pro
gramu zmian oraz rządowej koncepcji reformy systemu ubezpieczeń emerytalnych.
Trzeba skonstruować system ubezpieczeniowy powiązany z systemem podatkowym,
systemem wynagrodzeń, złożoną sytuacją na rynku pracy oraz obecnymi i prognozo
wanymi warunkami demograficznymi. Oznacza to. iż podstawą nowego systemu musi
być instytucja obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Dobrowolne ubezpiecze
nia oparte na zasadzie kapitałowej mogą tę instytucję tylko uzupełniać. Rozpoczęcie
wdrażania ubezpieczeń opartych na zasadzie kapitalizacji składek wymaga 20-30 lat
wyprzedzenia w zbieraniu składek wnoszonych przez obecnych 40 i 30-łatkóvv. wielo
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letnich, stosunkowo dużych (ok. 1% PNB) nakładów państwa w okresie przejściowym
na wdrożenie systemu oraz pogorszenia warunków finansowych dla aktualnych eme
rytów.

377.
PERSPECTIYES de Pevolution a long ternie de la sćcuritć sociale e
de son financement / R. Maldague // Rev. Belge Sńcur. Soc. - 1997, nr 1,
s. 157-238, tab. wykr.
Perspektywy długoterminowego rozwoju ubezpieczeń społecznych ijego finanso
wanie.
Problemy finansowe belgijskiego systemu opieki społecznej w ostatnich latach
w ią^ się ze: zrównoważeniem parametrów socjoekonomicznych w warunkach starze
nia się społeczeństwa i związanych z tym obciążeń emerytalnych oraz kosztów lecze
nia, wzrostem kosztów ochrony zdrowia, bezrobociem strukturalnym i ryzykiem mar
ginalizacji części społeczeństwa, następstwami zróżnicowanych dochodów między
grupami społecznymi. Podstawy organizacyjne systemu opieki społecznej nie są w
pełni dostosowane do nowej sytuacji rozszerzonego ryzyka społecznego i wielokie
runkowej redystrybucji dochodów między klasami społecznymi na zasadzie solidary
zmu. W systemie finansowania ubezpieczeń ze składek istnieje tendencja do syste
matycznego ich obniżania w części opłacanej przez pracodawców i jednoczesnego
zwiększania wysokości składek pracowniczych. Widoczne jest dążenie do poszerza
nia zakresu ubezpieczeń społecznych, do uniwersałizowania niektórych świadczeń
takich, jak zasiłki rodzinne i zwrot kosztów leczenia. Podwyższanie kwot wypłaca
nych zasiłków pociąga wzrost kosztów społecznych. Belgijski system ubezpieczeń
społecznych finansowany jest ze składek od pracodawców i pracowników, z trans
ferów bezpośrednich oraz pośrednich od władz federalnych oraz z wpływów alterna
tywnych. W najbliższej przyszłości w Belgii może wystąpić tendencja do poważnego
zmniejszenia dotacji państwowych na ubezpieczenia społeczne.
378. [Le PLAN Juppć] // Droit Soc. - 1997, nr 9/łO, s. 779-897.
Plan premiera Juppć.
W grudniu 1996 r. Parlament zatwierdził ustawę o finansowaniu ubezpieczeń
społecznych i przygotował projekt na 1998 r. W styczniu 1997 r. ogłoszono 20 układów
podstawowych w sprawie nowych regionalnych agencji usług szpitalnych. Od dłuższego
czasu krytykowany był francuski system fiskalny, obciążający kosztami świadczeń
chorobowych i rodzinnych niemal wyłącznie dochody obywateli czynnych zawodo
wo. Ten system powodował zawyżanie kosztów pracy (składki pracodawców)
i obniżanie dochodów pracowniczych poprzez obciążenia wynagrodzeń składkami.
Propozycje reformy idą w kierunku przesunięcia obciążeń socjalnych ż czynnych za
wodowo na dochody gospodarstw domowych. Refleksje nad generalną reformą ubez
pieczeń prowadzą do wniosków, że np. składki płacone przez pracodawców, będące
formą podatku nakładanego na przedsiębiorstwo, powinny być zniesione; propozycja
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przerzucenia składek pracodawców na gospodarstwa domowe nie powinna być brana
pod uwagę ze względów społecznych, ałe też nie jest korzystna dla gospodarki, na
takiej operacji zyskałyby przedsiębiorstwa kosztem gospodarstw domowych, szcze
gólnie z tytułu składek rodzinnych i chorobowych. Nadał dyskutuje się, jak stworzyć
precyzyjny, stały i doskonały system ubezpieczeń społecznych o wyważonych kosz
tach, zgodny z oczekiwaniami.
379.
PO próbie generalnej ; indywidualna ewidencja w Federacji Rosyjs
kiej / E. Lopacińska // Prz. Ubezp. Spoi. - 1997, nr 5, s. 19-21.
Przebieg prac związanych z wprowadzaniem indywidualnej ewidencji przebiegu
ubezpieczenia społecznego.
POSITIYE Zwischenbilanz / N. Blum = poz. 446.
M.in. opłacanie składki emerytalnej przez ubezpieczenie pielęgnacyjne.
380.
La REFORME de la sćcuritó sociale dans ies economies en transition: problómes et politiąues suivies dans Pancienne Rćpubłique Sovietique de Moldavie / D. Mabbett // Rev. Int. Sżcur. Soc. - 1997, nr 1, s. 63-83,
bibliogr.
Reforma ubezpieczeń społecznych w gospodarce na drodze przemian: problemy
i polityka prowadzona w Mołdawii, dawnej republice radzieckiej.
W Mołdawii, podobnie jak w innych dawnych republikach radzieckich, zlikwi
dowano subwencje konsumpcyjne i zastąpiono je - według zaleceń zachodnich do
radców - odszkodowaniami z przeznaczeniem specjalnym. Dotychczasowy system eme
rytalny nie jest przystosowany do zachodzących zmian, brak jest właściwej relacji
między składkami ubezpieczeniowymi płaconymi przez pracodawcę i świadczenia
mi otrzymywanymi przez pracownika w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego.
Prawo b. ZSRR z 1990 r. o emeryturach państwowych przewidyw'alo strukturę auto
nomicznego finansowania emerytur, oddzielonego od budżetu państwa, z funduszu
socjalnego, na który pracodawcy wpłacają określony procent lunduszu plac. Z fun
duszu socjalnego pokrywane są emerytury i inne świadczenia: inwalidzkie, choro
bowe i macierzyńskie. Wobec poważnego deficytu w budżecie państwowym, Mini
sterstwo Finansów Mołdawii zainteresowało się możliwością poko'wania wydatków
socjalnych z kas emerytalnych i finansowania z nich minimalnej emerytury. Z kas
emerytalnych finansowane są emeryfury minimalne (związane z wykonywaniem za
wodu, równe płacy minimalnej, przysługujące po określonej liczbie przepracowanych
lat) i emerytury socjalne (dla tych, którzy nie mają za sobą wymaganego okresu pra
cy, ustalane na poziomie 2/3-3Z4 płacy minimalnej). Wprowadzenie zasad gospodarki
rynkowej wymaga zmian systemowych w gospodarce i mechanizmach ubezpieczeń
społecznych.

- 76 -

381. Die REGELUNGEN zur Steuerung der gesetzlichen Krankenversicherung - eine Orientierungsanalyse / M. DalhofT // Arb. Soz.polit. - 1997,
nr 11/12, s. 25-50.
Uporządkowanie wpłat na ustawowe ubezpieczenie chorobowe - analiza orienta
cyjna.
W RFN co pewien czas powraca kwestia ustawy o podatku na ubezpieczenie cho
robowe. Pracodawcy muszą pogodzić interesy przedsiębiorstw z systemem ubezpie
czenia socjalnego, a w szczególności chorobowego. W ustawach socjalnych na pierw
szym miejscu wytypowano warunki solidarnego ubezpieczenia, łącznie z rodzinnym.
Prawnie zagwarantowano obowiązek opłacania składek, rozmiary świadczeń w posz
czególnych obszarach. Uwzględniono również podział subsyslemów ambulatoryjnych
i zaopatrzenia stacjonarnego, a także organizacji samorządowych kas chorych oraz
lekarzy kontraktowych z ich uprawnieniami statutowymi. Podkreśla się ważność zasad
stabilizujących wysokość składki elastycznie dostosowanej do każdego rodzaju świad
czeń. Podatki z ustaw federalnych ustawodawca rozdziela na administrację krajową,
zrzeszenie kas chorych, same kasy chorych, osoby ubezpieczone i ich zrzeszenia,
a także administrację federalną.
382. RELACJE między szpitalami a kasami chorych / G. Werner // W:
Aktualne problemy zarządzania szpitalami w krajach Unii Europejskiej na
przykładzie Niemiec : materiały z polsko-niemieckiej konferencji nauko
wej Jachranka 3-4.10.1995 / Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdro
wia. Zakład Szpitalnictwa. - Warszawa : COiEOZ, 1996. - S. 84-102.
Die RENTENREFORM in Frankreich / J. Hermann = poz. 398.
M.in. finansownie reformowanych ubezpieczeń emerytalnych.
RENTENREFORM und demographischer Faktor = poz. 417.
M.in. prognozy dotyczące składek ubezpieczeniowych.
La SECURITE sociale ó Faube du XXIe siCcIe = poz. 332.
Z treści; FlUckiger Y., Suarez J.: Proposition de rćforme du financement de la
sćcuritć sociale en Suisse.
383.
Die SELBSTYERWALTUNG in der Sozialversicherung / D. Leo
pold. - 5 neubearb. Aufl. - Sankt Augustin : Asgard-Verl., 1996. - 358 s.
Samorząd w ubezpieczeniu społecznym.
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Samorząd w ubezpieczeniu społecznym realizuje cztery podstawowe zasady, tj.:
subsydiamość, partycypację ubezpieczonych i pracodawców w podejmowanych decy
zjach, podział władzy oraz zasadę pluralizmu, reprezentowanego w instytucjach
samorządu ubezpieczeniowego przez różne stanowiska związków zawodowych,
związków pracodawców oraz zrzeszeń instytucji ubezpieczeniowych. Wszelkie insty
tucje samorządowe w ubezpieczeniu społecznym mają reprezentacje złożone w połowie
z przedstawicieli pracodawców i w połowie z ubezpieczonych. Wyjątkiem są kasy
ubezpieczenia górników (zarówno chorobowe, jak i emery talne), w skład ich organów
samorządowych wchodzą w 2/3 przedstawiciele ubezpieczonych. Najważniejszym
organem samorządu ubezpieczenia społecznego jest zebranie przedstawicieli. Do jego
kompetencji należy m.in. powoływanie organów samorządu tery'toriałnego. ustalanie
zasad wyboru do tych organów-, wybór zarządu kasy. ustalanie rodzaju i zakresu
przysługujących ubezpieczonym świadczeń, ustalanie wysokości składki ubezpiecze
niowej, udzielanie absolutorium organom zarządzającym bieżącą działalnością kasy
ubezpieczeniowej. Reforma z 1996 r. wprowadziła w czterech największych kasach
zarząd złożony z profesjonalistów, menadżerów ubezpieczeń społecznych. W okresach
między zebraniami przedstawicieli zarząd podlega radzie nadzorczej, a jego bieżącą
działalność nadzorują, bez prawa podejmowania decyzji, komisje rady nadzorczej.
Działalność kas podlega również nadzorowi ze strony państwa, zajmuje się tym Fede
ralny Urząd ds. Ubezpieczeń współpracujący z organami samorządów poszczegól
nych kas ubezpieczeniowych.
384.
SOCIAL transfers; spending pattems institutional arrangements and
policy responses / M. MacFarlan, H. Oxley // OECD Econ. Siiid - 1997, vol.
2, nr 27, s. 147-194, tab.
Transfery socjalne: sposoby wydatkowania, rozwiązania instytucjonalne i reakcje
polityczne.
W większości krajów rozw-iniętych występuje tendencja do ograniczania wydat
ków budżetowych, w których znaczną pozycję zajmują świadczenia socjalne z tytułu
ubezpieczeń na wypadek bezrobocia, inwalidztwa, choroby, macierzyństwa, chorób
zawodowych i wypadków przy pracy. Wydatki te w krajach OECD rosną od lat
sześćdziesiątych średnio 3-3,5% rocznie, tempo tego wzrostu w poszczególnych kra
jach i dla różnych typów świadczeń jest bardzo zróżnicowane. Przyczyny tego zjawis
ka to starzenie się społeczeństwa i wzrost wydatków związanych z niezdolnością do
pracy. Jedynie wydatki z tytułu świadczeń rodzinnych w większości krajów OECD
kształtują się na poziomie niższym niż w pozostałych krajach świata. Przedstawiono
sytuację w zakresie uprawnień do korzystania ze świadczeń z tytułu bezrobocia i ubez
pieczeń chorobow>'ch, pomocy socjalnej, świadczeń z tytułu macierzyństwa, wypad
ków przy pracy, chorób zawodowych i emerytur. Konieczne reformy mogą polegać na
wspólnym ponoszeniu ryzyka związanego z bezrobociem, chorobą i niezdolnością do
pracy, takiemu rozwiązaniu mają służyć: wprowadzenie okresów oczekiwania na ś\yiadczenia, zwiększenie kontroli pracodawców nad zasadnością wniosków, uzależnienie
stawek ubezpieczenia na wypadek bezrobocia od płaconych przez pracodawców
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składek, od liczby zwolnień, zacieśniania związków pomiędzy wysokością świadczeń
z tytułu ubezpieczenia a wysokością składek, łstotnąrołę przy ograniczaniu wydatków
spełniać może doskonałenie organizacji systemów i lepsza koordynacja ich działalności.
385.
8, s. 1-55.

[SOZIALPOLITIK ohne Orientierung?] U Arb. Soz.polit. - 1997, nr 7/
i

Polityka socjalna bez orientacji?
Przykładem zmian w niemieckim systemie zabezpieczenia społecznego jest sto
pniowe odchodzenie od systemu kas ubezpieczenia chorobowego, opartego na zasad
zie korporacyjnej, z dużą rolą związków zawodowych, w stronę wolnego wyboru kasy
chorobowej. Za trafność tego wyboru odpowiedzialność ponosi ubezpieczony i powi
nien być świadomy wszelkich konsekwencji, jakie płyną z decyzji o zmianie kasy.
Dotyczy to przede wszystkim ubezpieczonych w obowiązkowych kasach chorobowych,
którzy dotychczas nie mieli żadnego wpływu na wybór kasy. Problem ma wymiar
ogólnospołeczny, gdyż w łatach 1970-1995 liczba ubezpieczonych na mocy ustawy
o obowiązkowym ubezpieczeniu chorobowym wzrosła z 53,5 do 57,2 min osób. W
tym samym okresie liczba lekarzy współpracujących z tymi kasami wzrosła prawie
dwukrotnie, z 46,3 do 90,3 tys. Wobec zwiększającej się liczby osób wymagających
rehabilitacji podjęto dyskusję nt. sposobu i zakresu finansowania świadczeń w tym
zakresie. Kasy nie są w stanie sprostać ciążącym na nich obowiązkom i dążą do prze
niesienia części kosztów na osoby rehabilitowane i ich otoczenie. Nowa koncepcja
zakłada, że całkowicie bezpłatne pozostałyby podstawowe świadczenia rehabilitacyj
ne. Świadczenia dodatkowe byłyby finansowane wg zasad uwzględniających sytuację
materialną rehabilitanta.
386.
SOZIALYERSICHERUNG in Tschechien : ein praxisnaher Leitfaden / B. Storka. - Berlin : Berlin Verl., 1995. - 114 s.
Ubezpieczenie społeczne w Czechach: ogólna charakterystyka praktyki.
Czeski system ubezpieczeń społecznych składa się z ubezpieczenia chorobowego,
w ramach którego funkcjonuje ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenia emerytalne
go i od bezrobocia. Podmiotem ubezpieczeń społecznych są organa i instytucje państ
wowe udzielające ubezpieczonym świadczeń finansowych. W przypadku ubezpiecze
nia od bezrobocia składka jest kierowana do instytucji realizującej politykę rynku pra
cy, ubezpieczenie to jest traktowane jako uzupełnienie do innych świadczeń udziela
nych bezrobotnym. Składka ubezpieczeniowa obliczana jest od płacy i jej pochodnych
elementów. Wysokość składki została ustalona na 4,8% podstawy wymiaru w ubez
pieczeniu chorobowym, 27,2% w ubezpieczeniu emerytalnym i 3% w ubezpieczeniu
od bezrobocia. Pracodawca opłaca w każdym przypadku 3/4 składki, zatem ogólne
obciążenie pracodawcy składką wynosi 26,25% podstawy wymiaru, a pracownika
8,75%. Świadczenie z ubezpieczenia chorobowego obejmuje zasiłek chorobowy, zasiłek
pielęgnacyjny, zasiłek z tytułu śmierci głównego żywiciela, świadczenia wyrównaw
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cze podczas ciąży i urlopu macierzyńskiego, świadczenia w razie zwolnienia z pracy
kobiety po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, zasiłek porodowy i rodzinny. Ro
dziny uprawnione do zasiłku rodzinnego mają możliwość korzystania z zasiłku wy
równawczego.
387.
Die SOZlALYERSICHERUNGSPFLICHT von Yorstandsmitgliedem
gesetzlicher Krankenkassen / F. Duda // Neite Z. Soz.r. - 1997, nr 1, s. 23-25.
Obowiązek ubezpieczenia społecznego członków zarządów kas chorobowych.
Nowelizacja ustawy o kasach chorobowych wprowadziła obowiązek ubezpiecze
nia społecznego dla członków zarządów kas chorobowy-ch. Wieloletnia dyskusja praw
ników nad prawnym charakterem zatrudnienia menedżerów w kasach chorobowych
zakończyła się stwierdzeniem, iż ich praca ma wszelkie walory pracy zależnej, to
też nawet wyżsi urzędnicy kas podlegają obowiązkowi ubezpieczenia pracownicze
go. W przypadku ubezpieczenia chorobowego istnieje możliwość ubezpieczenia pry
watnego, o ile wynagrodzenie członka zarządu przekracza 75% granicy podstawy
wymiaru składki, tj. w 1997 r. 6 tys. DM miesięcznie w starych landach i 5100 DM
w nowych. Podobne ograniczenie dotyczy ubezpieczenia pielęgnacyjnego, o ile pra
cownik może wykazać, że jest prywatnie ubezpieczony od kosztów świadczeń pie
lęgnacyjnych. Nie ma natomiast możliwości zwolnienia z ustawowego ubezpieczenia
emerytalnego (obowiązuje granica podstawy wymiaru składki) i na wypadek bezrobo
cia.
388.
STRATEGIES for social security in Finland - goals to the Year 2000
/ Ministry of Social AfTairs and Health. - Helsinki : MSAH, 1995. - 37,[6] s . :
wykr. - Tabele.
Strategia zabezpieczenia społecznego w Finlandii - cele do roku 2000.
Przedmiotem opracowania są nowe strategie w dziedzinie zabezpieczenia
społecznego uwzględniające zmiany wprowadzone w związku ze zbliżającym się
końcem okresu recesji gospodarczej i szansami na powrót dobrej koniunktury. Po
myślne prognozy po 1994 r. zakładają położenie nacisku na prewencję zdrowotną
i ograniczenie podstawowych czynników' ryzyka, zapewnienie właściwego standardu
podstawowych świadczeń społecznych, ograniczenie bezrobocia, zapewnienie stabil
ności finansowej systemów zabezpieczenia społecznego m.in. przez rozwój usług
i długoterminowych systemów oszczędnościowych. Zakłada się zmiany poziomu do
finansowania świadczeń wypłacanych z systemów zabezpieczenia społecznego. Prze
widuje się wzrost roli władz lokalnych w zakresie kierowania usługami socjalnymi
i ograniczenie roli Ministerstwa Spraw Socjalnych i Zdrowia w ich nadzorowaniu.
Załączniki zawierają dane porównawcze o wydatkach socjalnych krajów Unii Euro
pejskiej z 1993 r. i prognozę wydatków socjalnych Finlandii wg kierunków za okres
od 1990 do 2000 r.
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389.
UNGENUTZTE Potentiale: Qualitatsmanagement fllr Krankenkassen-Dienstleistungen. Vom „funktionalen Dilettantismus” zum kunden- und
qualitatsorientierten Produktionsmodell/U. Okoniewski//Soz. Sicherh. - 1997,
nr 5, s. 173-186.
Nie wykorzystane potencjały: zarządzanie jakością w usługach kas chorobowych.
Od „dyletantyzmu funkcjonalnego” do modelu produkcji zorientowanego na klientów
i jakość.
Podczas trwającej dyskusji nad sposobami ograniczenia wydatków kas ubezpie
czenia chorobowego coraz więcej uwagi poświęca się zagadnieniu konkurencji międ
zy tymi kasami. Kasy powinny konkurować między sobą nie tylko przy pomocy wyso
kości składki, ale również przy pomocy zakresu i jakości oferowanych świadczeń.
Skuteczna konkurencja wymaga zwiększenia wpływu specjalistów z zakresu zarządza
nia jakością na kierowanie działalnością kas. Konkurencja między kasami i związana
z tym komercjalizacja usług medycznych stwarzają pewne zagrożenie dla
obowiązujących w społecznym ubezpieczeniu chorobowym zasad etycznych, szcze
gólnej uwagi wymaga relacja między lekarzem i pacjentem oraz zapewnienie wyso
kości składki odpowiadającej oferowanej jakości usług. Zarządzanie kasą chorobową
wymaga specyficznych starań, bowiem 95% świadczeń tych kas jest określonych usta
wowo, dotyczy to np. zakresu działania służb medycznych powoływanych przez posz
czególne kasy. Ich zakres obowiązków jest precyzyjnie ustalony odpowiednimi prze
pisami i wytycznymi. Sytuacja pacjenta - ubezpieczonego o tyle odbiega od sytuacji
usługobiorców w innych placówkach, że zakres możliwych usług jest z góry określony
przez ustawę i statut kasy. Ponadto możliwość swobodnego wyboru kasy ubezpie
czeniowej została ograniczona poprzez obowiązek wypowiedzenia kasie umowy
w określonym terminie.
390.
YERSORGUNG von Yersicherten der Krankenkassen mit hausiicher
Krankenpflege / K. GriXnenwa\d// Zenl.blait Soz. versicher. Soz.hilfe Versorg. 1997, nr 11, s. 329-332.
Zaopatrzenie z kasy chorych na domowa opiekę chorego.
Nowe wytyczne i regularniny z 1997 r. wprowadziły, w interesie służb pielęgna
cyjnych, podstawowy związek kas chorych z centralnymi i federalnymi organizacjami
na płaszczyźnie zaopatrzenia emerytalnego i ramowej obsługi wraz z zapewnieniem
domowej pielęgnacji chorych. Na całym federalnym terytorium zapewniono gwaran
cje jednakowej opieki pielęgnacyjnej i zaopatrzenia emerytalnego na równych pra
wach; ceny i rozliczenia zgodne z dotychczasowymi uprawnieniami wynikającymi
z umowy zawartej z kasą chorych. Specjalnymi przepisami uregulowany został udział
komisji lekarskich i kas chorych w zagwarantowaniu pomocy lekarskiej i zaopatrzenia
w miarę uzasadnionych potrzeb chorego. Nowe wytyczne o domowej opiece nad chory
mi wymagają szczegółowego określenia przez lekarza celu i zakresu opieki, zaleca
nych lekarstw oraz każdorazowej współpracy ze szpitalem lub lekarzem z odpowie-

- 81 -

(Izialnego ośrodka zdrowia. Do zapewnienia pracownikom opieki medycznej. Jak
i ustalania odpowiednich cen za opiekę domową zobowiązane są przedsiębiorstwa,
zakłady produkcyjne, cechy, rolnicze kasy chorych. Gwarectwo Federalne i zastępcze
kasy chorych.
391. YNEBJUDŻETNYE sociaEnye fondy: varianty reformirovaniJa /
S. SmimoY, T. Maleva // Celov. Tr. - 1997, nr 5, s. 30-33, tab.
Pozabudżetowe fundusze społeczne: warianty reformowania.
Obecnie w Rosji funkcjonują następujące pozabudżetowe fundusze przeznaczone
na realizację celów społecznych: fundusz emerytalny Federacji Rosyjskiej, fundusz
ubezpieczeń społecznych, federalny fundusz obowiązkowych ubezpieczeń zdrowot
nych i państwowy fundusz zatrudnienia. W pierwszych latach funkcjonowania fundu
sze te wykazywały przewagę dochodów nad wydatkami, jednak w miarę pogarszania
się ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju wykazywały coraz mniejsze zyski, a środki
funduszu emerytalnego w latach 1995-1996 okazały się niedostateczne na sfinan
sowanie bieżących wypłat świadczeń emerytalno-rentowych. Analiza dochodów i wy
datków tych funduszów wykazuje, że można je podzielić na trzy grupy: fundusze
o wysokim deficycie, fundusze zrównoważone i o przewadze dochodów nad wydatka
mi. W związku z tym rozważana była koncepcję konsolidacji wszystkich funduszów
społecznych w budżecie państwa. Jej zwolennikami są głównie przedstawiciele struk
tur rządowych, zwłaszcza finansowych i podatkowych. Wprowadzono ją dekretem w
budżecie na 1997 r. Wskazano na pozytywne i przeważające negatywne aspekty tej
koncepcji.
YOLLBESTEUERUNG von Renten aus dergesetzlichen Rentenversicherung / A. Bertuleit, W. Binne = poz. 423.
M.in. prognozy dotyczące wzrostu składek emerytalnych.
WIRTSCHAFTLICHKEITSPRUFUNG der Pflegeleistungen nach dem
Elften Buch Sozialgesetzbuch / K. GrUnenwald = poz. 448.
M.in. kontrola rentowności świadczeń pielęgnacyjnych.
392. YEARBOOK of Polish Labour Law and Social Policy / ed.
A. Świątkowski. Vol. 8. - Kraków : Uniw. Jagiell., 1996. - 371 s. - Bibliogr.
Z treści: Benio M., Mlynarczyk-Misiuda J.: The re-emergence of social Insurance
funds in Central and Eastern European countries. Fiscal, political and social aspeets.
Poland. Country report. Ponowne wejście funduszy ubezpieczeń społecznych w kra
jach Europy Środkowej i Wschodniej. Aspekty finansowe, polityczne i społeczne. Egorov E.: The emergence of social Insurance funds in Russia. Fiscal, political and
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social aspects.Wprowadzenie funduszy ubezpieczeń społecznych w Rosji. Aspekty
finansowe, polityczne i społeczne. - Połoczek E.: Rehabiłitation in the German statutory pension Insurance. Rehabilitacja w niemieckim ustawowym ubezpieczeniu eme
rytalnym. - Bertels J.: Pensions and the legał Instruments of the European Union.
Emerytury i instrumenty prawne w Unii Europejskiej. - Cocquyt W.: Complementary
pension schemes; an integrating part of our social security Systems? The Italian case.
Uzupełniające systemy emerytalne: czy integracyjną częścią naszych systemów zabez
pieczenia. Przykład Włoch. - Greve B.: Yoluntary pension schemes in Denmark. Do
browolne systemy emerytalne w Danii. - Blanpain R.: A social security tax (SST).
Financing social security for private-sector employees by increasing VAT. A proposal
for Belgium and for European Union as part of social convergence in Europę. Podatek
na zabezpieczenie społeczne. Finasowanie zabezpieczenia społecznego dla pracow
ników sektora prywatnego przez podniesienie podatku VAT. Propozycje dla Belgii
i Unii Europejskiej jako część konwergencji w Europie.

IV. ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
1. System emerytalno-rentowy
a. Wiek emerytalny
393. 85 EMERYTÓW na 100 zatrudnionych [w Bułgarii] / M. Suchowiejko // Rzeczpospolita. - 1997, nr 239 : 13.10, s. 10.
394. Die ERWERBSMINDERUNGSRENTE nach dem Rentenreform gesetz 1999/G. Offczors, C. Pawlita//5oz. Sicherh. - 1997, nr 11, s. 361-372.
Obniżenie warunków niezbędnych do nabycia renty/emerytury po przeprowadze
niu reformy rentowo-emerytalnej w 1999 r.
Przedstawiono przyszłe zmiany w niemieckim systemie ubezpieczeń społecznych
w nawiązaniu do najnowszych przepisów dotyczących wypracowywania rent i emery
tur w perspektywie roku 1999 i po 2000 r. Podwyższenie zasiłku związane jest z pod
niesieniem podatków stabilizujących wysokość składki i przeliczaniem świadczeń ren
towo-emerytalnych w każdym roku kalendarzowym. Na mocy ustawy „RRG 1999”
system emerytalny obciążony będzie skutkami czynników demograficznych.
Konsekwencją wydłużania się przeciętnego życia wraz z wydłużonym okresem po
bierania świadczeń jest problem granicznego poziomu, konieczność obniżania emery
tur (kształtujących się obecnie na poziomie 70% przeciętnych zarobków netto) do
64%. Istotnym elementem reformy RRG są stopniowe zmiany w wymiarze czasu przez
naczonego na wj'chowywanie dzieci oraz w przyznawaniu rent z powodu obniżonej
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zdolności do zarobkowania. Dotychczasowe dyskusje nie przyniosły uzgodnień w spra
wie nowego systemu uzyskiwania minimalnej renty. Uważa się. że najpierw trzeba
usunąć niedociągnięcia w ustawach chroniących bezrobotnych, wprowadzić renty częś
ciowe w przypadku utraty zdolności do zarobkowania.
395.
GESETZ zur Altersteilzeit anderungsbediirftig? / K. Bermig//
Arb.r.- 1997, nr 7, s. 216-217.
ł

Czy ustawa o niepełnym wymiarze czasu pracy dła osób starszych wymaga
zmian?
Obowiązująca od 0ł.08.ł996 r. ustawa o stwarzaniu warunków do stopniowego
przejścia na emeryturę jest coraz częściej wykorzystywana przez przedsiębiorców.
Z postanowień ustawy mogą korzystać osoby w wieku co najmniej 55 łat, które redu
kują czas swojej pracy o połowę. Federałny urząd pracy udzieła pomocy finansowej
na zwiększenie wynagrodzenia dła takiej osoby, jeżełi pracodawca decyduje się na
zatrudnienie na zwolnionej części etatu lub etacie powstałym w wyniku zmian orga
nizacyjnych osoby bezrobotnej lub poszukującego pracy absolwenta szkoły śred
niej lub wyższej. W ciągu pierwszego roku obowiązywania ustawy złożono ponad
3400 wniosków o przyznanie tego rodzaju świadczenia. Jak wynika z sondaży, jesz
cze do końca 1997 r. powinno napłynąć kilkanaście tysięcy kolejnych wniosków,
w tym aż 6 tys. od pracowników przemysłu chemicznego. Ta sama ustawa przewi
duje działania ochronne w stosunku do starszych pracowników zagrożonych bezro
bociem. W ich przypadku stosowane są działania osłonowe, zmierzające do ochrony
ich przed zwolnieniem, a jeżełi do niego dojdzie, wysokość zasiłku ustalana jest nie
na podstawie wynagrodzenia uzyskiwanego z pracy na połowie etatu, ale powiększa
nego dwukrotnie, by odpowiadała utraconym dochodom z pracy.
396.
The IMPLICATIONS of mandatory retirement for the utilization of
the human Capital of older people / A. Seike U Japan Labor Buli. - 1997,
nr 10, s. 4-7, wykr.
Implikacje obowiązkowego przejścia na emeryturę, a wykorzystanie kwalifikacji
starszych pracowników.
Przedstawiono negatywne konsekwencje wprowadzenia psiemu obowiązkowego prze
jścia na emeryturę w Japonii. Oceniono, iż system ten ma wiele wad, uniemożliwia wykor
zystanie kwalifikacji i doświadczeń starszych pracowników. W ostatnim okresie wzrosły
koszty świadczeń z ubezpieczenia społecznego, opieki medycznej i innych świadczeń przy
znanych emerytom, stąd też aby je obniżyć wskazane jest zatrudnianie starszych pracow
ników. ł’rzedstawiono wiele argumentów przemawiających za zatmdnianiem starszych osób
i zmianą obecnego systemu obowiązkowego przechodzenia na emeryturę. System tenjest
dominujący w większych przedsiębiorstwach i jest stosowany zwłaszcza wobec osób za
trudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na wyższych stanowiskach.
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397.
Das NEUE A ltersteilzeitgesetz / H. Schneider // Z en t.blatt
Soz.versicher. Soz.hilfe Versorg. - 1997, nr 3, s. 71-76.
Nowa ustawa o pracy w niepełnym wymiarze osób w wieku przedemerytalnym.
Ustawa o płynnym przechodzeniu naemeiyturę dala możliwość stopniowego ogra
niczania aktywności zawodowej i przechodzenia na emeryturę w sposób dostosowany
do indywidualnych potrzeb i preferencji pracownika. Stworzyła warunki do zawiera
nia przez pracodawców i pracobiorców porozumień o wprowadzeniu stopniowego
ograniczania wymiaru czasu pracy w ciągu 3-5 lat poprzedzających moment przejścia
na emeryturę dla pracowników mających co najmniej 55 lat. Czas pracy może zostać
zredukowany maksymalnie do 18 godz. tygodniowo przy 35-godzinnym tygodniu pra
cy. Federalny Urząd ,Pracy dofinansowuje te zakłady pracy, w których pracownik
korzystający z płynnego przejścia na emeryturę otrzymuje wynagrodzenie co najmniej
o 20 % wyższe niż wynikałoby to wyłącznie z wymiaru czasu pracy. W przypadku
pracy w wymiarze pół etatu wynagrodzenie netto nie może być niższe niż 70 % wyna
grodzenia za pracę w pełnym wymiarze czasu. Regulacja ta ma sprzyjać zachowaniu
wyższej podstawy wymiaru świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego. Urząd Pracy
refunduje pracodawcy wydatki związane z takim zatrudnieniem (nadwyżka wyna
grodzenia w stosunku do rzeczywistego czasu pracy i wynikająca stąd część składki
na ubezpieczenia społeczne). W razie zatrudnienia osób w wieku przedemerytalnym
w wymiarze krótszym niż 18 godz. tygodniowo prawo zakładu pracy do refundacji
nakładów ulega zawieszeniu.
398.
Die RENTENREFORM in Frankreich / J. Hermann // Zent.blatt
Soz.yersicher. Soz.hilfe Versorg. - 1997, nr 5, s. 136.
Reforma ubezpieczenia emerytalnego we Francji.
Od 1983 r. obowiązuje we Francji obniżona granica wieku emerytalnego. Wynosi
ona zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet 60 lat. Ponadto liczne grupy zawodowe
nabywają prawa emerytalne o 5 lat wcześniej. Instrumentem polityki rynku pracy jest z
kolei możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę; przysługuje wówczas 75% do
tychczasowego wynagrodzenia. Obniżenie granicy wieku emerytalnego, traktowane jako
wyraz postępu społecznego, napotkało na barierę ekonomiczną. W 1994 r. rozpoczęto
wdrażanie reformy sytemu zabezpieczenia na starość, której realizacja została zaplano
wana do roku 2008. Obejmie ona tych pracobiorców, którzy obecnie nie przekroczyli 45
roku życia Podniesiona zostanie granica wieku emerytalnego (dla urodzonych przed
1934 r. wymagane jest opłacanie składki ubezpieczeniowej przez 150 trymestrów, dla
kolejnych młodszych roczników - każdorazowo o jeden trymestr więcej). Wydłużony
zostanie okres, który będzie podstawą wymiaru emerytury (obecnie 10 lat); z obecnych
46% do 35% w 2008 r. obniżona będzie podstawa wymiaru świadczenia. Wysokość
składki ubezpieczeniowej w części opłacanej przez pracodawcę ustalona została na 6 %
funduszu plac w zakładach zatrudniających mniej niż 500 pracowników i 8 % w
pozostałych. Oznacza to, że wysokość składki ubezpieczeniowej wzrośnie stopniowo do
80%. Podobne działania są planowane bądź już realizowane w USA i Japonii.
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Nadto: Francuzi chcą szybciej odpoczywać. Byle szybciej na emeryturę / M. Ra
packi // Gaz. Wybór. - 1997, nr 13: 16.01, s. 8 .
399.
La TRANSITION de I’emploi la retraite / Organisation de Coopćration et de Dćveloppement Economiques. - Paris : OCDE, 1995. - 145 s. Tabele. - Bibliogr. s. 141-145. - {Etudes de Poliligue Sociale ; nr 16).
Przechodzenie z zatrudnienia na emeryturę.
Rozróżniono 2 podstawowe formy przejścia z aktywnego życia zawodowego na
emeryturę: w przypadku bezrobocia, inwalidztwa lub własnego wyboru oraz na skutek
porzucenia pracy podstawowej w pełnym wymiarze dla zatrudnienia częściowego,
dorywczego. Władze państwowe ofbrują seniorom emeryturę częściową (szczególnie
w krajach nordyckich i w Japonii), stwarzając możliwość ograniczenia tygodnio
wego wymiaru czasu pracy już na kilka lat przed pełną emeryturą, bez znaczne
go uszczerbku w dochodach. Staż pracy i nabyte kompetencje niekiedy chronią star
szych pracowników przed bezrobociem. Przy przechodzeniu kobiet na emetylurę w
grę wchodzą nieco odmienne czynniki: zatrudniane są one głównie w usługach, często
w niepełnym wymiarze i z tendencją do przerywania cyklu aktywności zawodowej:
podstawy uprawniające do emerytury są zróżnicowane; wcześniej od mężczyzn koń
czą działalność zawodową. Mimo zwiększającej się liczby pracujących kobiet stano
wią one mniejszość w starszej generacji zatrudnionj'ch. Amerykańskie doświadcze
nia wykazały, że kobiety niezamężne niechętnie korzystają z wcześniejszych emery
tur i częściej od mężatek skarżą się na wymuszoną rezygnację z pracy wbrew ich
woli.
400.
TRANSITION from career jobs to retirement in Japan / R. L. Clark,
N. Ogawa // Ind. Relai. - 1997, nr 2, s. 255-270.
Przechodzenie z pracy w której robiło się karierę na emeryturę w Japonii.
SS
kierowani przez pracodawców na emeryturę pomiędzy
•1;^ 1, A ż y c i a , ostatnio ta praktyka się zmienia, głównie w stosunku do pracow
ni ow, którzy w ramach systemu dożywotniego zatrudnienia zrobili karierę zawodową.
a zmiany te wpływają różne czynniki: udział mężczyzn w wieku emerytalnym w
całym zatrudnieniu jest relatywnie %vysoki. a granica wieku emerytalnego niska. Ja
pończycy żyją stosunkowo długo i pragną być aktywni zawodowo. Zakładowe syste
my emerytalne przewidują, że przechodzenie na emeryturę jest obowiązkowe, ałe część
pracowników pragnie pracować do 70 roku. Firmy pragnąc spełnić ich oczekiwania
zawierają z nimi nowe umowy o pracę z niższym wynagrodzeniem łączonym z
emeryturą, zatrudniają w placówkach filialnych, ułatwiają zatrudnienie u kooperantów,
pomagają w tworzeniu małych firm prywatnych współpracujących z dawnym
pracodawcą.

- 86 -

401. Le YIEILLISSEMENT dans les pays de 1’OCDE: un dćfi fondamental pour la politique / Organisation de Cooperation el de Dćveloppement Economiques. - Paris : OCDE, 1996. - 126 s. - Tabele. - Bibliogr. s. 122-126. {Etudes de Poiiiique Sociale ; nr 20).
Starzenie się w krajach OCDE; podstawowe wyzwania dla polityki.
W wielu krajach reformowany jest system emerytalny i głównym punktem dys
kusji jest okres powszechnych emerytur. Zróżnicowany wiek przechodzenia na emery
turę utrudnia perspektywiczne planowanie wydatków na ten cel, ustalanie zakresu
obowiązków wynikających z międzyludzkiej solidarności. W krajach OECD ustawowy
wiek emerytalny kształtuje się dla mężczyzn od 60 roku (Japonia, Francja, Wiochy),
65 w większości krajów, aż do 67 roku życia (Dania, Islandia, Norwegia). Dla kobiet
ustalono niższe bardziej zróżnicowane progi: 55 we Włoszech, 58 w Japonii, 61 w No
wej Zelandii, 62 w Portugalii i Szwajcarii, 6 6 w Irlandii, 67 w Danii, Islandii i Nor
wegii, a dla większości pozostałych 60 i 65 lat. W propozycjach reformy zgłaszane są
projekty o podniesieniu ustawowego wieku emerytalnego, zorganizowania przede
merytalnego okresu przygotowawczego, zachowania równowagi między odpowie
dzialnością indywidualną i kolektywną, utrzymania systemu emerytur w konwencji
budzącej powszechne zaufanie. Propozycje przedłużenia aktywnego życia nie znajdują
przełożenia na zasoby miejsc pracy.
402. Der WEG vom Erwerbsleben in den Ruhestand in der Bundesrepublik Deutschland: Chancen fUr schrittweise Ubergange? / R. George, Ch. Os
wald // Arb. Soz.polil. - 1997, nr 1/2, s. 36-44, tab. bibliogr.
Droga od życia zawodowego do stanu spoczynku w Republice Federalnej Nie
miec; szansa stopniowego przechodzenia.
Niemiecka ustawa o zabezpieczeniu emerytalnym z 1992 r. stwarza możliwość
elastycznego i stopniowego przechodzenia na emeryturę. Częściowa emerytura łączona
z pracą w niepełnym wymiarze jest formą przedłużenia okresu aktywności zawodo
wej, zastępuje skracanie czasu pracy spowodowane pogarszaniem stanu zdrowia
dającym (w RFN) prawo do renty inwalidzkiej. Z nowego rozwiązania mogą korzystać
osoby w wieku 55 lat; mają one prawo do pracy w obniżonym o połowę wymiarze
czasu pracy, ich zarobki nie mogą przekraczać 70% poprzednich. Składki z tytułu
ubezpieczeń obowiązkowych opłacane przez pracodawcę wynoszą 90% składek ubez
pieczenia w pełnym wymiarze, dodatkowym warunkiem korzystania z dopłat dokony
wanych przez biura pracy, jest zatrudnienie na zwolnionym miejscu osoby bez pracy
łub uczestniczącej w szkoleniach zawodowych dla osób bezrobotnych. Z dobrodziej
stwa systemu skorzystało dotychczas 4.800 osób, stanowi to 0,15% ogólnej liczby
osób składających wniosek o przyznanie emerytur, co świadczy, że system ten nie byl
atrakcyjny. W 1995 r. zbadano grupy osób korzystających z emerytur, w tym z wcześ
niejszych. Z wcześniejszej emerytury korzystają stosunkowo często pracownicy
umysłowi, natomiast wyjątkowo osoby pracujące na własny rachunek, które i tak mają
większą swobodę w pracy, a ponadto pragną do końca podwyższać swoją emeryturę.
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Analizowano motywy przechodzenia na wcześniejszą emeryturę, przyczyny ograni
czonego zainteresowania otrzymywaniem częściowej emer3’tury. w tym skomplikowa
ne rozkłady czasu pracy proponowane przez przedsiębiorstwa, niekorzystną sytuację
na rynku pracy, indywidualne preferencje. Wskazano na ograniczenia zniechęcające
do podejmowania pracy w niepełnym wymiarze przez osoby starsze.

Wcześni ej sze

e me r yt ur y

403.
ALTERSSOZIALPLANE und Friihverrentung aus arbeitswissenschafllicher Sicht / M. Schweres // Z Arb.wissensch. - 1997, nr 2, s. 113-119,
tab.
Stare plany socjalne i wcześniejsze emerytury pracownicze z naukowego punktu
widzenia.
Przedstawiono tendencje w polityce zabezpieczenia społecznego w latach 19571992: w 1957 r. wprowadzono nabywanie uprawnień emerytalnych od 60 roku życia,
w 1972 r. podniesiono wiek emerylalny do 65 lat; od 1973 r. nabywanie renty starczej
było już możliwe od 63 roku życia, zjednoczesną możliwością skorzystania zuproszczonego trybu postępowania w okresie bezrobocia po 52 tygodniach. Ustawa emery
talna z 1987 r. zapewniła zasiłki dla bezrobotnych od 55 lat i starszych przez okres 32
miesięcy; w 1988 r. wprowadzono możliwość zatrudniania pracowników po 58 roku
życia na część etatu z zapewnieniem im dochodu w wysokości 75% ich ostatniego
uposażenia brutto; w 1991 r. zagwarantowano pracownikom powyżej 52 roku życia
specjalne zapomogi i przywileje. W 1992 r. kolejna reforma przewidywała zmiany w
finansowaniu ubezpieczeń w powiązaniu z wcześniejszymi emer>lurami i możliwością
stopniowego skracania wieku emerytalnego aż do 52 lat w roku 2006. Obecnie od 55
roku życia taryfowy czas pracy może być zredukowany do 50%. ale pracujący w skró
conym wymiarze czasu musi otrzymywać minimum 70% ostatniego wynagrodzenia.
Przy założeniu, że na zwolnione o 50% stanowisko pracy zatrudniony zostanie bezro
botny lub inny pracownik, urząd pracy pobiera na zasiłki od pracodawcy 20 % płacy z
danego stanowiska.
DOSROĆN YE professionaPnyc pensii / V. Roik = poz. 452.
Przedterminowe emeiytury zawodowe.
Les DUPES des rćgimes spćciaux / Ph. Langlois - poz. 359.
Emerytury specjalne w wieku 55 lat.
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404.
EMPLOYMENT policies and practices towards older workers: Fran
ce, Germany, Spain and Sweden / T. Weber [et al.] // Labour Mark. Trends. 1997, nr 4, s. 143-148, tab.
Polityka zatrudnienia i jej praktyka w stosunku do starszych pracowników we Fran
cji, Niemczech, Hiszpanii i Szwecji.
We Francji, w ramach przeciwdziałaniu bezrobociu ponowne zatrudnienie osób
zwolnionych z pracy łączy się z okresowym zwolnieniem od opłacania składek na
ubezpieczenia społeczne, wprowadzono ułatwienia w przechodzeniu na wcześniejsze
emerytury. W RFN wspiera się wcześniejsze przechodzenie na emeryturę i emerytury
częściowe. W Hiszpanii działania rządu koncentrują się na popieraniu zatrudnienia
młodzieży, co powoduje dyskryminację na rynku pracy starszych pracowników, ostat
nio subsydiuje się wcześniejsze przechodzenie na emeryturę i emerytury częściowe.
W Szwecji zakłady pracy w ograniczonym zakresie wykorzystywały zachęty mające
chronić zatrudnienie osób starszych.
PACT aims to restructure pensions = poz. 373.
M.in. regulacje przyznawania wcześniejszych emerytur.
405.
Die PROBLEMATIK der FrQhverrentung in der gesetzłichen Rentenversicherung - Entwickłung, Ursachen, Auswirkungen und LOsungen /
D. Heide // Neue Z. Soz.r. - 1997, nr 7, s. 301-308.
Problematyka wczesnego przechodzenia na emeryturę w ustawowym ubezpiecze
niu emerytalnym - rozwój, przyczyny, skutki i rozwiązania.
Wcześniejsze przechodzenie na emeryturę staje się w Niemczech coraz bardziej
powszechne. Wg statystyk, 77% mężczyzn przechodzi na emeryturę przed ukończe
niem 65 roku życia, podczas gdy w 1972 r. odsetek ten nie przekracza! jeszcze 50%.
Wśród osób w wieku 55-59 lat zaledwie ok. 40% było zatrudnionych i opłacało składki
ubezpieczeniowe. W grupie osób w wieku 60-64 lata odsetek ten wynosił zaledwie
11% (we wschodnich landach tylko 5%). Niemieckie ustawodawstwo socjalne stwa
rza dość duże możliwości wcżeśniejszego prżejścia na emeryturę, m.in. prawo to
prżysluguje wsżystkim mężcżyznom, którży ukończyli 63 lata i opłacali składkę przez
35 lat, kobietom od 60 roku życia po opłacaniu składki przez co najmniej 15 lat, bez
robotnym od 60 roku życia. Zarówno polityka rządu federalnego, jak i poszczegól
nych przedsiębiorstw zmierzała do wyłączenia z rynku pracy starszych osób, które są
blisko osiągnięcia wieku emerytalnego. Dodatkowo we wschodniej części Niemiec
zakończony został w 1996 r. specjalny program subwencjonowania zatrudnienia star
szych pracowników, w rezultacie od początku 1997 r. notowany jest tam znaczny przy
rost liczby emerytów, którzy nie osiągnęli jeszcze ustawowego wieku emerytalnego.
Aby zapobiec dalszemu wcześniejszemu przechodzeniu na emeryturę rząd uruchomił
nowe programy i przedstawił projekty nowych ustaw, których celem jest m.in. podnie

- 89 -

sienie granic wieku emerytalnego, wprowadzenie możliwości stopniowego \v7 c0 fywania się z aktywności zawodowej, zapewnienie możliwości pracy osób starsżych w
niepełnym wymiarze czasu oraz przesunięcie granicy wieku emerytalnego dla bezro
botnych. W przypadku przechodzenia na rentę inwalidzką główny nacisk położony
Jest na rehabilitację zawodową i takie przekwalifikowanie pracowników, by mogli zna
leźć pracę dostosowaną do ich możliwości.

b. Świadczenia emetytalno-rentowe

406. BRYTYJSKIE kłopoty emerytalne/L. Konopie\ko // Prcnvo iGospod
- 1997, nr 43 : 04.12 Europa, s. 10.
407. CZAS reformy emerytalnej / F. Nietz // Prawo Gospod. - 1997, nr 15
: 30.10 Europa, s. 1.
Konieczność zmiany systemów emerytalnych w krajach Europy Wschodniej.
408. EMERYTURA po szwedzku / B. Koenberg ; rozm. W. Zagawa //
Trybuna. - 1997, nr 132 : 19.06, s. 1 1 .
Die FRAU in der ffanzósischen Sozialversicherung/J. Hermann =poz. 430.
M.in. emerytury i renty kobiet we francuskim systemie ubezpieczeń społecznych.
409. JAK reformują emerytury w Europie? / E. Borowczyk // Prz. Ubezp.
dla Ciebie. - 1997, nr 10, s. 3-8.
KAKUJU sistemu pensionnogo obespećenija vybrat’ / A. Mojrer =poz. 366.
M.in. świadczenia zależne od finansowania ubezpieczeń emery talnych.
410. KRIZIS pensionnoj sistemy: prićiny reaFnye i mnimye / A. Solov’ev
// Ćelov. Tr. - 1997, nr 9, s. 25-27.
Kryzys systemu emerytalnego; przyczyny realne i domniemane.
O głębokim kryzysie rosyjskiego systemu emerytalnego świadcząm.in. narastające
lawinowo zaległości w wypłatach dla świadczeniobiorców. Niektórzy eksperci
proponują aby zaistniały deficyt sfinansować na drodze nowego określenia nowych
relacji między budżetem Federacji a Funduszem Emerytalnym Federacji. Jednak dla
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większości takie rozwiązanie jest działaniem skutecznym jedynie w krótkim okresie.
Analizowano zarówno przyczyny deficytu środków na wypłatę świadczeń. Jak
i możliwości zapełnienia istniejących luk w realizacji zobowiązań państwa wobec eme
rytów. Omówiono przy tym szczegółowe relacje między wpływami, a wydatkami Fun
duszu. Wskazano na możliwości pozyskiwania dodatkowych środków na świadczenia
emerytalne, nawiązując do relacji między ich wysokością a poziomem plac, indywi
dualnym wkładem pracy osób uprawnionych do świadczeń oraz wysokością wkładów
indywidualnych. Zwrócono uwagę na wysokie koszty licznych i różnorodnych dodat
ków do rent i emerytur oraz świadczeń przyznawanych na szczególnych warunkach
(m.in. emerytur wcześniejszych, przed osiągnięciem wieku emerytalnego). W tym kon
tekście rozważano potrzebę zracjonalizowania zasad określania wysokości świadczeń
w ścisłym powiązaniu z wielkością wnoszonych i zgromadzonych w okresie aktywności
zawodowej składek emerytalnych.
411. MEIST aus mehreren Quellen / D. Klebula, P. Semrau // Bundesarbeitsblatt. - 1997, nr 2, s. 5-10, tab.
Najczęściej z kilku źródeł.
W celu poznania sytuacji w zakresie zaopatrzenia emerytalnego w starych i nowych
krajach związkowych RFN, w 1993 r. przeprowadzono badania na próbie 37 tys. osób
ubezpieczonych i 14627 kobiet korzystających z ubezpieczenia po zmarłym małżonku.
Przeciętna wysokość świadczeń z tytułu własnej emerytury w starych landach wynosiła
1999 DM miesięcznie w przypadku mężczyzn i 806 DM w przypadku kobiet, w land
ach wschodnich odpowiednio 1957 i 1061 DM. W obu częściach kraju emerytury
rosną w granicach 7,5-7% rocznie. Renty wdowie kształtowały się na poziomie 1116
DM w landach starych i 795 DM w landach wschodnich. Zamieszczono dane o emery
turach urzędników i świadczeniach dla rolników. W starych landach 50% mężczyzn
i 10% kobiet korzystało dodatkowo z rent wypłacanych przez system ubezpieczeń
zakładowych, średni zasiłek wynosił 663 DM miesięcznie dla mężczyzn i 3 18 DM dla
kobiet. Pracownicy służb publicznych otrzymują dodatki z tytułu ubezpieczeń dodat
kowych. średnio miesięcznie 757 i 551 DM. Ogólne dochody miesięczne brutto w
przypadku par małżeńskich w 1995 r. wynosiły 4290 DM w starych landach, samotni
mężczyźni otrzymywali 3092 DM, a kobiety 2303 DM. w nowych landach odpowied
nio 3358 DM i 1993 DM. przy czym tempo wzrostu dochodów emerytów w no^vych
landach było wyższe.
412. NIDERLANDY: pensionnoe obespećenie - vaźnejSiJ element socialnoj politiki / P.F. van Loo // Celov. Tr. - 1997, nr 9, s. 28-30.
Holandia: ubezpieczenie emerytalne - istotny element polityki społecznej.
Charakterystyka holenderskiego systemu emerytalno-rentowego, zaznaczenie spe
cyfiki Jego mieszanego charakteru i kryteriów przyznawania emerytur pracowni
czych.
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413. O PEREUSTROJSTYE pensionnoj sistemy Rossii / V. Roik// Ćelov
Tr.- 1997, nr 9, s. 21-24.
O przebudowie systemu emerytalnego w Rosji.
Procesy transformacji systemowej w Rosji zmierzają w kierunku odchodzenia od
pojmowania państwa jako monopolisty w zakresie określania i wypłacania kwot z fun
duszy ubezpieczeniowych. W ciągu 10 lat istotnie zreformowano sposób finansowa
nia i organizacje systemu emerytalnego. Utworzono nie tylko budżetowy Federacyjny
Fundusz Emerytalno-Rentowy, ale i wiele niepaństwowych, głównie branżow)'ch. Tym
sposobem znacząco ograniczono dotowanie świadczeń emerytalno-rentowych ze środ
ków budżetowych. Ważną role w nowym systemie zaczęli odgrywać pracodawcy
i pracownicy. Taka konstrukcja systemu znacznie złagodziła skutki transformacji w
gospodarce w najtrudniejszym dla Rosji okresie, w 1992 r. Jednak zasobów tych fun
duszy wystarczyło tylko do 1995 r. Przedstawiono podstawowe problemy, z jakimi
boryka się rosyjski system emerytalny. Obwinia się państwo za brak jednoznacznego
określenia zasad postępowania wobec pozostałych podmiotów systemu, które
gwarantowałyby równowagę praw ubezpieczycieli i ubezpieczonych, realizacje zasad
solidaryzmu i samoodpowiedzialności.
414. PENSIl -,,v nagradu trudov, pod’emlemych na służbę” / E. Sapilov/
1997, nr 5, s. 49-52.

/ Celovek Tr. -

Emerytury - „w nagrodę za wysiłek podejmowany na służbie”.
Charakterystyka zabezpieczenia emerytalnego urzędników w Rosji carskiej.
W 1897 r. emerytury i inne świadczenia stanowiły około 3% wydatków budżetu pań
stwa.
415.
PENSION policies and the aging society / L. Bovenberg, A. van der
Linden // OECD Observ. - 1997, nr 205, s. 10-14.
Strategie emerytalne a starzenie się społeczeństwa.
Scharakteryzowano trzy podstawowe systemy emerytalne funkcjonujące w państ
wach OECD (redystrybucyjny, składkowy i dochodowy), z uwypukleniem ich zalet
i wad. Przedstawiono strategie emerytalne, które będą wdrożone w przyszłości. Do
strategii aktywizujących silę roboczą zaliczono: stworzenie precyzyjnych przepisówdefiniujących osoby niepełnosprawne i bezrobotne, doskonalenie administracji
zarządzającej funduszami socjalnymi, ograniczenie zasiłków społecznych, uzależnienie
wysokości emerytury od wielkości zgromadzonych składek, przesunięcie obciążeń
podatkowych poza rynek pracy, ograniczenie ulg podatkowych. W celu poprawy sy
tuacji osób starszych na rynku pracy i ich warunków socjalnych zakłada się m.in.
okresową aktualizację wartości świadczeń emerytalnych, inwestowanie w kształcenie
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osób starszych, zmianę warunków wypłaty emerytur, restrukturyzację rynku pracy. Mają
być bardziej akcentowane niż dotychczas: ochrona oszczędności prywatnych poprzez
wdrażanie inicjatyw fiskalnych, ograniczanie redystrybucyjnego systemu emerytalne
go, emitowanie rządowych obligacji.
The PENSION time bomb in Europę / D. Taverne = poz. 374.
M.in. prognozy emerytalne w Europie w kontekście zmian demograficznych.
PENSIONNAJA sistema / A. Solov’ev = poz. 375.
M.in. trudności z wypłatą świadczeń emerytalnych.
PENSIONNAJA sistema Rossii / V. Roik = poz. 376.
M.in. emerytury w zreformowanym systemie.

416.
PENSIONNOE strachovanie: uspech pilotnogo proekta / V. Kruteeva U Ćelov. Tr. — 1997, nr 5, s. 46-48.
Ubezpieczenie emerytalne: sukces projektu pilotażowego.
W jednym z podmoskiewskich miast wprowadzono pilotażowe stadium nowego
systemu emerytalnego. Mieszkańcy otrzymali już pierwsze świadectwa ubezpiecze
niowe państwowego systemu ubezpieczeń emerytalnych. Wszyscy pracownicy mają
utworzone indywidualne konta osobiste, na których gromadzone są informacje
dotyczące ich stażu pracy oraz wysokości zarobków. Dużą rolę w konkretyzacji pro
jektu ubezpieczeniowego odegrało zorganizowane przez zarząd funduszy emerytal
nych seminarium, w którym uczestniczyli eksperci amerykańscy, a także zaangażowanie
zakładów pracy we wdrożenie nowego systemu. System osobistych rachunków ubez
pieczeniowych pozwała ubezpieczonym na niezałeżność od archiwów ich zakładów
pracy, a przez to uniknąć kłopotów przy ubieganiu się o świadczenie emerytalne. Przy
wprowadzaniu nowego systemu wykryto wiele nieprawidłowości przy ustalaniu przez
zakłady pracy składek ubezpieczeniowych, z reguły na niekorzyść pracowników. Obec
nie na nowy system przechodzi cały region podmoskiewski. Przewiduje się, że w cią
gu najbłiższych 7 łat system indywiduałnych kont ubezpieczeniowych obejmie całą
Rosję.
La REFORME de la securitć sociale dans les ćconomies en transition / D.
Mabbett = poz. 380.
M.in. emerytura socjalna i minimalna w Mołdawii.
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417. RENTENREFORM und demographischer Faktor: sine Antwort auf
Thomas Peter Galion / B. Riirup H Soz. Sicherh. - 1997, nr 12, s. 418-419, tab.
Reforma rentowa i czynnik demograficzny: odpowiedź dla Thomasa Petera Gallona.
Rząd federalny zakłada w ustawie reformującej system emerytalno-rentowy ten
dencje do „korzyści rentowo-emerytalnej" na podstawie rosnąeego oczekiwania na
przedłużone życie obecnych 65-latków oraz przy uwzględnieniu wzrastającego po
ziomu życia obywateli RFN. Logika podejmowanych decyzji wymaga przeliczenia
świadczeń netto w powiązaniu z potrzebami życiowymi świadczeniobiorców. Czynnik
demograficzny nie jest jedyną przyczyną słabego wzrostu rent i emerytur. Składają się
na to taryfikatory i inne współczynniki. T.P. Galion zasugerował miesięczną rentę /
emeryturę w wysokości 2200 DM z zastosowaniem rocznego przelicznika 1.5 z dosto
sowaniem reguł do przewidywań przedłużonego życia obywateli. Życiowe doczekiwanie się 65-latków na emeryturę w 1990 r. wynosiło 16,18 lal i podwyższało się
rocznie o dalsze 50 dni. Oznacza to np.. że dla rocznika 1934 okres korzystania z renty
i emerytury zwiększy się i będzie wynosił 17.43 lala. Wyliczenia te sytuują się poniżej
przewidywań T.P. Gallona. Odchodzenie od dostosowywania rent i emerytur do
zmieniających się warunków demograficznych prowadzi nieuchronnie do zmian w
składkach ubezpieczeniowych, do niewielkiego podwyższania ich w każdym roku.
La SECURITE sociale Belge des travaillleurs vue sous la perspective du
rapport homme/femme / H. Moestermans = poz. 346.
M.in. belgijskie renty wdowie i emerytury pracownicze.
418. SOCIAL security and the labor supply of older married couples /
D. M. Blau U Labour Econ. - 1997, nr 4. s. 373-418, tab wykr. bibliogr.
Ubezpieczenia społeczne a zapotrzebowanie na pracę starszych małżeństw.
Analizowano wpływ regulacji prawnych dotyczących świadczeń z ubezpieczenia
społecznego w USA na postawy wobec pracy osób w starszym wieku pozostających w
związkach małżeńskich. Wyniki Przeglądu Ubezpieczeń Społecznych wskazują na
niewielki negatywny wpływ obecnych przepisów na zainteresowanie pracą mężatek
w starszym wieku oraz niewielki pozytywny wpływ na podejmowanie pracy przez
żonatych mężczyzn. Proponuje się zniesienie świadczeń z ubezpieczenia społeczne
go dla małżonków osób starszych uprawnionych do świadczeń i wprowadzenie w to
miejsce podziału dochodów z ubezpieczeń.
419. SOCIAL security benefits for women aged 62 or older, December
1996 U Soc. Secur. Buli - 1997, nr 4, s. 32-38, tab.
Świadczenia z zabezpieczenia społecznego dla kobiet w wieku 62 lata i starszych,
gnidzień 1996.
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W USA istnieją 3 możliwości korzystania przez kobiety ze św'iadczeń emerytal
nych lub rent inwalidzkich: z tytułu własnej pracy zawodowej, z tytułu świadczeń
wdowich, których wysokość zależy od zarobków zmarłego męża; pobieranie wg
własnego wyboru świadczeń z tytułu własnej pracy łub świadczeń wdowich
(uzupełnionych kwotą z wynikających różnic). Warunkiem nabycia prawa do świad
czeń jest pełne uczestnictwo w programie ubezpieczeniowym. W przypadku renty in
walidzkiej trzeba spełniać warunki określone przepisami. W łatach 1970-1996 liczba
kobiet uprawnionych do świadczeń wzrosła z 45,5 min do 83,8 min. W 1996 r. 67%
całej populacji kobiet w wieku powyżej 65 lat było ubezpieczonych (w 1980 r. - 55%).
W 1996 r. 18,8 min kobiet w wieku 65 lat i starszych korzystało ze świadczeń emery
talnych różnego typu: ze świadczeń z tytułu własnej pracy - 7,6 min, ze świadczeń
wdowich i świadczeń dla żon pracowników 7, 1 min, 5,5 min ze świadczeń skumulo
wanych, wyliczanych na podstawie tych dwóch tytułów. Odsetek kobiet, które miały
prawo do emerytury pracowniczej w 1960 r. wynosił 43%, w 1970 r. - 51%, w 1996 r.
- 63%. Rośnie odsetek kobiet mających prawo do emerytury obliczanej z 2 składników:
w 1960 r. wynosił on 5%, w 1996 r. 26%. Średnia wysokość emerytury w 1996 r. była
najwyższa w przypadku emerytur wyliczonych z 2 źródeł (846 $), a najniższa
przysługujących żonom (391 $) i wdowom (712 $).
420.
STARE systemy emerytalne nie sprawdzają się. Niemcy: poszukiwa
nie wyjścia z kryzysu / M. Rybiński U Rzeczpospolita. - 1997, nr 13 : 16.01, s. 11.
421. SYSTEMY i reformy emerytalne Wielka Brytania, Szwecja, Włochy,
Węgry i Polska: raport końcowy projektu Phare ACe Programme 1995 / tł.
P. Kurowski ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa: IPiSS, 1997. 255 s. : wykr. - (Materiały z Zagranicy ! IPiSS ; z. 1). - Tabele.
Treść: Wprowadzenie i streszczenie rozdziałów. - Johnson P., Rake K.: Brytyj
ski system emerytalny. - Simonovitas A.: Węgierski system emerytalny. - Porta P. L.,
Saraceno P.: Wioski system emerytalny. - Gołinowska S., Czepulis-Rutkowska Z.,
Szczur M.: System emerytalny i reformy w Polsce. - Kruse A.: Szwedzki system eme
rytalny. - Angusztinovics M., Johnson P.: Wnioski końcowe - system emerytalny
i projekt reformy. - Angusztinovics M.: Rachunkowość systemów emerytalnych.
422. SYSTEM Y ubezpieczeń e m ery taln y ch w k ra ja c h A m eryki
Południowej / oprać. A. Tulińska // Prawo Asek. - 1997, nr 1, s. 75-82.
423. YOLLBESTEUERUNG von Renten aus dergesetzlichen Rentenyersicherung? / A. Bertuleit, W. Binne // Nene Z. Soz.r - 1997, nr 2, s. 49-58.
Czy całkowite opodatkowanie emerytur z ustawowego ubezpieczenia emerytal
nego?
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Powodem dyskusji nad opodatkowaniem emerytur z obowiązkowego ubezpiecze
nia społecznego stała się konstatacja, iż w ostatnich łatach rełacja między wysokością
Świadczeń emerytalnych, a świadczeń dła emerytowanych urzędników państwowych
uległa znacznej zmianie na niekorzyść tych ostatnich. Dotychczas emerytury są opodat
kowane tylko w niewielkiej części, a świadczenia dła b. urzędników państwowych są
traktowane jako dalsza część ich dochodów z pracy i podlegają opodatkowaniu. Pewną
formą poprawy syluacji emetydowanych urzędników jest zwolnienie z podatku ich
dochodu do wysokości 6 tys. DM. Zgodność z ustawą zasadniczą różnego traktowania
dochodów emerytów była kilkakrotnie przedmiotem rozpraw przed trybunałem kon
stytucyjnym i sądami finansowymi RFN. Jakkolwiek nie stwierdzano sprzeczności z
tnnymi ustawami, to sądy dopuszczają równe traktowanie z punktu widzenia opodat
kowania obu rodzajów dochodów na starość. Zdaniem niektórych polityków, opodat
kowanie pełnej wysokości emerytury pracowniczej mogłoby być traktowane jako ele
ment działań na rzecz poprawy sytuacji finansowej obowiązkowego ubezpieczenia
emerytalnego. Przeciw decyzji o obłożeniu podatkiem całej wysokości emerytury
przemawiają względy polityki rynku pracy i socjalnej. Ekonomiści rozpatrują możliwe
warianty opodatkowania świadczeń; od całości dochodu po 60% emerytury.
Najważniejszym problemem ubezpieczenia emerylalnego jest obecnie wysokość składki
ubezpieczeniowej. W 1997 r. wynosi ona 20.3 % podstawy wymiaru, a na rok 2030 jej
wysokość szacuje się na 26.3 do 28,5 %.
424. W MYŚL formuły radź sobie sam / M. Czaplińska-Johansson // Pra
wo Gospod. - 1997, nr 15 : 30.10 Europa nr 3, s. 3.
Likwidacja przywilejów z lat 70 przysługujących szwedzkim emerytom.
425. WIELOSTOPNIOWE systemy zabezpieczenia emerylalnego w Unii
Europejskiej i w Polsce : między państwem a rynkiem / M. Żukowski; Akade
mia Ekonomiczna. - Poznań : Wydaw. AE Pozn., 1997. - 195 s. - (Zeszyty
Naukowe. Ser. 2 Prace doktorskie i habilitacyjne ; z. 151)- Tabele.
Rozwiązania w systemach emerytalnych w Wielkiej Brytanii i w RFN jako
przesłanki do rozwoju wielostopniowego systemu emerytalnego w Polsce.
426. żur ZUKUNFT der Rentenversicherung / R. DreBler // Soz. Sicherh.
- 1997, n r4 ,s. 142-145.
W sprawie przyszłości ubezpieczenia emerytalnego.
Dyskusja nad zagrożeniami ustawowego ubezpieczenia emerytalnego w RFN
rozpoczęła się przy okazji przygotowań do refomiy systemu w 1992 r. Przyszłość ubez
pieczenia w ciągu najbliższych 15 lat jest zapewniona właśnie dzięki tej refor
mie. Istniejący obecnie sposób finansowania ubezpieczenia emerytalnego gwarantuje w
średnim okresie jego stabilność. Jednak z.a około 20 łat zmiany demograficzne (m.in.
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wzrost odsetka osób w wieku poprodukcyjnym, spadek zatrudnienia) spowodują ko
nieczność głębszych reform ubezpieczenia. W trakcie dyskusji politycznych podnoszo
ne sa argumenty, iż w następstwie polityki koalicji rządzącej zarówno mężczyźni, jak
i kobiety muszą dłużej pracować, okres kształcenia nie jest w całości uwzględniany przy
ustalaniu uprawnień do emerytury, na wysokość świadczenia wpływają niekorzystnie
okresy bezrobocia i niezdolności do pracy, a rozmiary rehabilitacji przez pracę są bardzo
skromne. Koalicja zakłada obniżenie poziomu emerytur do 64% ostatnio uzyskiwanego
wynagrodzenia netto. Mimo to przewiduje się, że składka na ubezpieczenie emer>'talne
wynosić będzie w 2010 r. 21,5 do 23%, w roku 2020 wzrośnie do poziomu 23,5 - 25%,
a 10 lat później może osiągnąć nawet 27%. Renta osoby przeciętnie zarabiającej, po
40-letnim okresie opłacania składki, ulegnie zmniejszeniu z 1725 do 1600 DM.

Renty

inwalidzkie

427.
JOB pattems of disabled beneficiaries / J. C. Hennesey // Soc. Secitr.
Buli. - 1996, nr 4, s. 3-11, tab.
Modele życia zawodowego osób niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń
socjalnych.
Raport z badań nt. sytuacji finansowej amerykańskich funduszów świadczeń in
walidzkich, których przyszłość jest zagrożona i wymaga specjalnego programu, rozpoznajiie sytuacji w zakresie świadczeń wypłacanych przez krótki i długi okres osobom
dotkniętych inwalidztwem. Utrata prawa do świadczeń następuje po podjęciu pracy
zarobkowej lub nabyciu uprawnień emerydalnych. Badania ujawniły, iż osoby które po
nabyciu uprawnień do renty inwalidzkiej powróciły do pierwszego miejsca pracy mają
większe szanse powrotu do zdrowia niż te, które podjęły pracę u innego pracodawcy.
Okres ich rekonwalescencji jest najkrótszy, co ma istotne znaczenie dla finansów sy
stemu świadczeń dla inwalidów. Jednak zaledwie 12% osób uprawnionych do świad
czeń podejmuje pracę zawodową.
L’GOTNOE pensionnoe obespećenie —na strachovuju osnovu = poz. 454.
Świadczenia rentowe dla pracowników zatrudnionych w szkodliwych warunkacłi.
428.
WORK while receving disability insurence benefits; additional findings from the new beneficiary followup survey / E. S. S chechter//Soc. Seciir.
Buli. - 1997, nr 1, s. 3-17, tab.
Praca po otrzymaniu świadczeń z ubezpieczeń inwalidzkich: dodatkowe ustalenia
na podstawie wtórnej analizy danych z nowego spisu osób korzystających ze świad
czeń.
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Świadczenia z systemu ubezpieczeń inwalidzkich są przyznawane w USA na podsta
wie orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego utratę zdrowia dożywotnio lub na okres
nie krótszy niż 12 miesięcy. W związku z tym, że powrót do pracy po wygaśnięciu
uprawnień do świadczeń łączy się z trudnościami w uzyskaniu zarobków nie niższych
niż te, które ubezpieczony miał uprzednio, zarząd zabezpieczenia społecznego stworzył
system zachęt skłaniających inwalidów do podejmowania pracy. Istnieje zależność
pomiędzy sianem zdrowia w okresie poprzedzającym nabycie uprawnień i rodzajem
inwalidztwa, a podejmowaniem pracy po przyznaniu świadczeń. Według analizy da
nych około 25% objętych badaniem osób podjęło ponownie pracę w ciągu łO łat od
chwili przyznania świadczeń. Tendencja powrotów do pracy jest szczególnie wyraźna
w przypadku osób wykształconych i młodych pracowników.
ZASIŁKI chorobow'e i renty inwalidzkie w Szwecji / M. Dziubińska-Michalewicz = poz. 442.

2. Świadczenia chorobowe i macierzyńskie
AUSBAU der Wettbewerbskonzeption der Gesetzlichen Krankenversicherung/ D. Cassel = poz. 353.
M.in. dostosowywanie świadczeń do potrzeb pacjentów.
429.
AUSGABEN fur Gesundheit 1994 / W. Muller//Soz. Sicherh.1997,
nr 5. s. 165-172.
Wydatki na zdrowie w 1994 r.
Zasadnicza część wydatków na ochronę zdrowia w RFN przypada na samo lecze
nie- 58,5%, wydatki na świadczenia udzielane w następstwie choroby - zasiłki, renty,
świadczenia rehabilitacyjne - 27,5% stanowią. Stosunkowo niewiele, 7,4% wydatków
przeznaczono na profilaktykę, ale w tym przypadku statystyka notuje największą dy
namikę - w porównaniu z 1970 r. nakłady na profilaktykę w starych landach wzrosły
o 690%. Nieco mniejszą dynamikę wykazały wydatki na świadczenia w następstwie
choroby - 646%, wydatki na leczenie wzrosły w tym okresie o 555%, co oznacza
dalszą ekspansje kosztów leczenia. Główny ciężar wydatków na ochronę zdrowia po
noszony jest przez kasy społecznego ubezpieczenia cłiorobowego (47,9%) oraz pra
codawców i budżet publiczny (odpowiednio 14,7% i 13,4%). Udział wydatków pono
szonych przez kasy ubezpieczeniowe wzrósł o ł, ł % w porównaniu z rokiem poprzed
nim; ponad 4/5 tych wydatków stanowiło finansowanie kosztów leczenia. Pracodawcy
partycypowali przede wszystkim w finansowaniu kosztów świadczeń chorobowych
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oraz rent dla pracowników administracji publicznej. Z budżetów federacji, landów
i gmin ponoszone były głównie wydatki na świadczenia rehabilitacyjne i pielęgnacyj
ne; 7,7% wydatków na ochronę zdrowia ponoszonych było przez indywidualne
gospodarstwa domowe. V,'śród podmiotów finansujących ochronę zdrowia są także
kasy ubezpieczenia emerytalnego i wypadkowego.
BEITRAGE und BezugsgrdBen in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung fUr das Jahr 1997 / H. Schneider = poz. 354.
M.in. wielkości zasiłków w ubezpieczeniu chorobowym.
BEITRITTSRECHT nach Ende der Familienhilfe. Zur Ausiegung des Beitrittsrechtes nach Art. 59 I Nr 2 GRG / W. Klose = poz. 337.
Prawo przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego po zakończeniu okresu ko
rzystania z systemu pomocy dla rodziny.
Die EINBINDUNG nichtarztlicher Leistungserbringer in das System der
gesetzlichen Krankenversicherung / K.-J. Bieback = poz. 360.
Realizatorzy świadczeń o charakterze medycznym, ale nielekarskim w system usta
wowego ubezpieczenia chorobowego.
430. Die FRAU in der franzosischen Sozialversicherung / J. Hermann H
ZeiU.blatt. Soz.versicher. Soz.hilfe. Versorg. - 1997, nr 1 1, s. 334-335.
Kobiety we francuskim systemie ubezpieczeń społecznych.
Francuskie ubezpieczenia społeczne działają przede wszystkim na korzyść ma
cierzyństwa i zdrowia kobiet. Warunkiem otrzymywania świadczeń z tytułu macierzyństwajest stale zatrudnienie przez co najmniej 10 miesięcy przed urodzeniem dziecka;
świadczenia macierzyńskie przysługują również do 10 miesięcy faktycznego bezrobo
cia. Wdowa może otrzymać Jedną wybraną przez siebie rentę lub emeryturę, z tytułu
własnej pracy lub męża; po mężu otrzymuje tylko część Jego emerytury, a własną może
uzyskać po skończeniu 60 łat i przepracowaniu określonej liczby łat. Orzeczenie le
karskie o utracie 50% zdolności do pracy również upoważnia do roszczenia o przyzna
nie pełnej renty. Wszystkie wdowy nabywające uprawnienia rentowe Jednocześnie
nabywają prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
431. Die GESETZLICHE Krankenversicherung im Spannungsfeld von
Gesundheitspolitik und Wettbewerb - Koordinierung und Konkurrenz im deutschenGesundheitswesen/ F. Knieps///4r6. Soz.polit. - 1997,nr 11/12,s. 58-63.
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Ustawowe ubezpieczenie chorobowe w centrum uwagi polityki zdrowotnej oraz
wsp zawodnictwo - koordynacja i konkurencja, charakterystyczne.dla niemieckiego
systemu ochrony zdrowia.
j
.7
6
dv

regulacji struktur organizacyjnych kas chor>xh z zachowaniem zasa' wyrównania poziomów ryzyka, do rozwiązania pozostaje kwestia
I
ubezpieczenia chorobowego. Konkurencja kas chorych wpływa
p acone przez pacjentów podatki, a oferta świadczeń medycznych jest wysoce zmo
nopolizowana.
432. HEALTH Insurance reform legislation / R. Di Simone U Soc. Secur.
1997, nr 4, s. 18-31.
Ustawodawstwo dotyczące reformy ubezpieczeń zdrowotnych.

z 2 I^OR^I 00 "''°'^” reformę ubezpieczeń zdrowotnych w USA wprowadzoną ustawą
Poszerzony został krąg osób uprawnionych, zniesiono różne dotychzostal"'^ “Sraniczenia dostępu do systemu obowiązującego niektóre grupy, skrócone
no ud^ ° H
ubezpieczony nie ma jeszcze prawa do świadczeń: stworzowla<
‘^la osób, które nie przystąpiły do systemów ubezpieczeniowych we
ko
czasie, a teraz pragną to uczynić. Zapewniono ułatwienia w przypadku
gra^'^'^
ubezpieczeń grupowych. Określono zasady integracji proind^** !!
^ innymi podobnymi systemami oraz ułatwienia w przystępowaniu
ywidualnym do tego systemu. Określone zostały zasady postępowania w przypadu zbiegu prawa do świadczeń z różnych systemów; zasady prowadzenia indywiduallyc rachunków ubezpieczeniowych, co ma sprzyjać oszczędnemu korzystaniu przez
” ^opieczonych ze zgromadzonych na tych rachunkach funduszów. Wprowadzone
zostały zmiany w przepisach podatkowych łagodzące obciążenia dochodów ze świad
czeń ubezpieczeniowych. Ustawa zawiera postanowienia dotyczące uprawnień osób,
ore utraciły obywatełstwo USA, zasad przekazywania środków zagranicznym instyucjorn ubezpieczeniowym na świadczenia wypłacane za granicą dla osób które nabyły
do nich prawo w USA.
433. HERAUSFORDERUNGEN an den BundesausschuB der Arzte und
Krankenkassen / R. Busse, F.W. Schwartz // Arb. Soz.poUt. - 1997, nr 11/12,
s. 51-57.
Wyzwanie dla Federalnej Komisji Lekarzy i kas chorych.
Coraz częściej zgłaszane są propozycje ustanowienia przez ustawowe ubezpiecze
nie chorobowe jednolitego katalogu świadczeń medycznych metodą redukowania jed
nych i kompletowania innych. Taki jednolity katalog uchwalony przy udziale znaczne
go gremium komisji federalnej i lekarzy z kasy chorych stworzy fundament wspólnoty
I ujednoliconych praw ubezpieczenia chorobowego. W poszczególnych inst>lucjach
samorządowych, szczególnie w komisjach federalnych, prowadzone są na bieżąco ka
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talogi z oszacowanymi usługami. Procedury prawne ubezpieczenia chorych pozwalają
na zamieszczanie Vv kontraktach lekarskich Jednolitych wycen z odchyleniami
mieszczącymi się w skali zawartej w katalogu świadczeń.
434. KIERUNKI zmian w systemie ubezpieczeń zdrowotnych oraz fi
nansowaniu szpitali w Republice Federalnej Niemiec / W. Nowacki, M. Murkowski ; Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia. - Warszawa :
COiEOZ, 1995. - 89 s.
System ubezpieczeń zdrowotnych w RFN i kierunki zmian; wymogi Unii Euro
pejskiej w zakresie działań dostosowawczych dotyczących systemów ubezpiecze
niowych; kierunki zmian w działalności i finansowaniu szpitali.
435. KOMU i zaćem nuźen novyj porjadok yyplat posobij po vremennoj
netrudosposobnosti / S. M isichina/ / Će/ov. Tr. - 1997, nr 12, s. 19-22.
Komu i dlaczego niezbędny jest nowy system wypłat zasiłków chorobowych?
Obecne rosyjskie prawo pracy przewiduje zasiłki chorobowe dla pracowników
fizycznych i umysłowych w wysokości 60% zarobków (z wyjątkiem urazów wypad
kowych i chorób zawodowych, gdy zasiłek stanowi 100 % zarobków) przy stażu nie
przerwanej pracy do 5 lat, 80% przy stażu 5-8 lat oraz 100% przy stażu ponad 8 lat.
Istniejący system obliczania zasiłków chorobowych oparty jest na długości ciągłego
stażu pracy, co kłóci się ze współczesnymi realiami zatrudnienia. Utrata pracy powo
duje utratę ciągłości zatrudnienia i nabytych uprawnień. Analizowano projekt ustawy
zmieniającej rosyjski kodeks pracy w części dotyczącej zasiłków chorobowych,
zwłaszcza jakie kręgi i grupy pracownicze zyskają, a jakie stracą na nowych
rozwiązaniach prawnych. Z badań socjologicznych i statystyki wynika, że częstotli
wość korzystania ze zwolnień lekarskich (i zasiłków chorobowych) zdecydowa
nie wzrasta wraz ze wzrostem zamożności gospodarstw domowych pracowników; ro
dziny niezamożne nie korzystają z zasiłków chorobowych w obawie przed obniżeniem
dochodów.
436.
MEHR Gesundhęit durch Gesundheitsziele/ / y4rA . 5oz./?o//7. - 1997,
nr 3/4, s. 5-74, tab.
Więcej zdrowia dzięki określeniu celów jego ochrony.
Ustawa z 1992 r. określająca strukturę ochrony zdrowia w RFN, w tym podział
zadań pomiędzy władze federalne i poszczególnych landów, stworzyła podstawy do
poprawy jakości usług w systemie obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego. Stwo
rzono możliwości wyboru kasy chorych, zróżnicowania poziomu składek, określono
zasady zrzeszania się kas, tworzenia regionalnych jednolitych taryf za honoraria leka
rzy, zwiększono możliwość samorządnego działania. Od 1996 r. istnieje (wprawdzie
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ograniczona) możliwość zmiany przynależności do kasy, wyrównano poziomy ryzyka
ubezpieczeniowego, ale pozostały czynniki ograniczające konkurencję kas. Coraz
większą rolę przy świadczeniu usług zdrowotnych odgr>'wa ich jakość. Realizacji celów
ochrony zdrowia na poziomie ambulatoryjnym i szpitalnym służy m.in. system hono
rariów negocjowany ze zrzeszeniami lekarzy pracujących dla kas chorych.
437.
PROBLEMY ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych / S. G.
Kozłowski // Polu. Spoi. - 1997, nr 7, s. 17-21, bibliogr.
Ubezpieczenia zdrowotne.
Die REGELUNGEN zur Steuerung der gesetzlichen Krankenversicherung
- eine Orientierungsanalyse / M. DalhofT = poz. 381.
Ustawowe ubezpieczenie chorobowe.
438.
Le RISQUE croissant de dependance des personnes agees; role des
familles et de la sćcuritć sociale / P. Hennessy // Rev. Int. S€cur. Soc. - 1997,
nr 1, s. 25-44, bibliogr.
Wzrastające ryzyko uzależnienia osób starszych: rola rodziny i ubezpieczeń
społecznych.
Najnowsze problemy organizowania i finansowania w krajach OECD długo
terminowej opieki nad chorymi, rola rodziny i ubezpieczeń społecznych. Alternatywą
dla długiego pobytu w szpitalu będą specjalne zakłady ukierunkowane na potrzeby
seniorów i niepełnosprawnych. Tradycyjne domy opieki powinny do 2000 r. być za
stąpione przez ośrodki dziennej opieki oraz przez usługi domowe, pozwalające podo
piecznym na zamieszkiwanie w warunkach zbliżonych do ogółu społeczeństwa. Przed
miotem rozważań jest ułatwianie sprawowania opieki przez rodzinę, zorganizowa
nie służb opieki domowej, pielęgniarki czy pomocy domowej. Z przeprowadzonych
badań wynika, że we Francji opieka nad najstarszymi członkami rodziny jest w 90%
nie zinstytucjonalizowana; w Szwecji opieką nieformalną objętych jest 2/3 uza
leżnionych starszych osób mieszkających z kimś we własnym domu, a pomoc zorgani
zowana służy przeważnie osobom samotnym; w W. Brytanii jedna dziesiąta
społeczeństwa sprawuje opiekę nad starszymi i niepełnosprawnymi. Systemy linansowania są różne, np. Kanada, Francja i Japonia finansują w pełni długotrwałą opiekę w
szpitalach i zakładach opieki; w Niemczech długotrwałe leczenie objęte jest ubezpiec
zeniem z nowych składek przeznaczanych na ten ceł; podobne rozwiązania mają ak
ceptację w Belgii i Luksemburgu, natomiast w Danii, Finlandii, we Włoszech, Nowej
Zelandii, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji i w Wielkiej Brytanii koszty hospitalizacji zins
tytucjonalizowanych służb medycznych obciążają podatników. Wiele krajów OCDE
optuje za kontrowersyjnym prywatnym ubezpieczeniem długotrwałej opieki medycz
nej.
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439.
SICKNESS benefit in Slovenia / N. Stropnik, I. Żagar // East-West
Rev. Soc. Policy.- 1997/1998, vol. 3, nr 1, s. 23-35.
Świadczenia chorobowe w Słowenii.
Problemy świadczeń chorobowych w Słowenii regulują ustawa o stosunku pracy z
1990 r. oraz ustawa o opiece zdrowotnej i ubezpieczeniach chorobowych z 1992 i
1993 r. Obowiązkowe ubezpieczenia chorobowe obejmują choroby i wypadki nie
związane z pracą oraz choroby zawodowe i wypadki przy pracy. Świadczenia obejmują
koszty opieki lekarskiej, zasiłki chorobowe za okres absencji w pracy, świadczenia
pośmiertne dla rodziny, zwrot kosztów pogrzebu, zwrot kosztów przejazdu związanego
z korzystaniem z opieki lekarskiej. Ubezpieczeniem są objęci pracownicy najemni
zatrudnieni w Słowenii, osoby pracujące w instytucjach zagranicznych jeśli nie
korzystają z ubezpieczeń zagranicznych, osoby zajmujące się działalnością gospodarczą
lub zawodowąna terenie Słowenii, właściciele firm działających w Słowenii, sportowcy
zrzeszeni w odpowiednich słoweńskich stowarzyszeniach. Rolnicy i członkowie ich
rodzin korzystają z ubezpieczeń chorobowych o ile rolnictwo jest ich jedynym lub
głównym zajęciem i spełniają warunek opłacania składek. Zasady opłacania składek
na ubezpieczenie chorobowe określa ustawa z 1996 n, przewiduje ona zróżnicowane
uprawnienia i składki dla 7 grup aktywnych zawodowo. Zasiłek chorobowy za pierws
ze 30 dni niezdolności do pracy z powodu choroby zawodowej lub wypadku przy
pracy wynosi około 100% wynagrodzenia bazowego i 90% w przypadku innych chorób;
od 31 dnia choroby świadczenia są uzależnione od grupy, do której jest zaliczona
osoba ubezpieczona. Pracodawca pokrywa część kosztów świadczeń z tytułu absencji
chorobowej spowodowanej wypadkiem przy pracy za okres 30 dni, po tym okresie
całość kosztów ponosi instytucja ubezpieczeniowa.
SOCIAL transfers / M. MacFarlan, H. Oxley - poz. 384.
M.in. uprawnienia do korzystania ze świadczeń z ubezpieczeń chorobowych i z
tytułu macierzyństwa w krajach OECD.
440.
SUEDE. Assurance maladie et accidents du travail: l’ćvolution en
bref / H. Svensson., J.-A. Brorsson // Rev. fnl. S&cur. Soc. - 1997, nr 1, s. 85-97,
tab.

Szwecja. Ubezpieczenie od skutków choroby i wypadków przy pracy: przemiany
w skrócie.
W Szwecji, od 1990 r. rozpoczęły się zmiany w zakresie ubezpieczeń chorobowych
i wypadków przy pracy. Następstwem przeobrażeń z łat 80-tycb był wzrost zwolnień
lekarskich krótko- i długoterminowych, które przedłużały okresy wypłacania rent inwa
lidzkich. W łatach 1990 i 1995 podjęto różne środki dla zneutralizowania tych tendencji.
Obniżono odszkodowania za czas początkujący długotrwałą chorobę, wprowadzono
ostrzejsze kryteria oceny wypadku przy pracy, zniesiono jednocześnie odszkodowania
za wypadek podobny i zmniejszono wypłacaną kwotę. Od 1991 r. cofnięto możliwość

-

103 -

przejścia na wcześniejszą emeryturę \%ylącznie z powodu sytuacji na lynku pracy. Od
1993 r., po 365 dniach choroby zasiłek ograniczany jest do 70% ubezpieczenia chorobo
wego. Komitet ds. Chorób i Wypadków przy Pracy zaproponował opracowanie nowej
ustawy regulującej sprawy ubezpieczeń chorobowych i readaptacji, z określeniem zak
resu, celu i przedmiotu ubezpieczenia. System miał obejmować wszystkie prz>-padki
odszkodowań, niezależnie od przyczjmy ich powstania i czasu trwania oraz zapewniać:
rekompensatę utraconego zarobku, pomoc w przywróceniu zdolności do pracy,
upowszechnianie działań zapobiegających powstawaniu niezdolności do pracy.
441. SYSTEM ubezpieczeń zdrowotnych gwarancją kondycji społeczeń
stwa / J. Tepli // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1997, nr 4, s. 33-35.
Ubezpieczenia zdrowotne w RFN.
UNTERSCHIEDLICHE Krankenversicherungssysteme / F. Straub =
poz. 488.
Świadczenia z różnych systemów ubezpieczenia chorobowego.
442. ZASIŁKI chorobowe i renty inwalidzkie w Szwecji / M. DziubińskaMichalewicz // Polit. Spoi. - 1997, nr 10, s. 27-29.

Świadczenia

pielęgnacyjne

443. Die BEDEUTUNG des Pflegeplanes filr die Qualitalssicherung in der
Pflege // Bundesarbeilsblalt. - 1997, nr 5, s. 17-18.
Znaczenie planów opieki pielęgnacyjnej dla zapewnienia właściwej jakości pie
lęgnacji.
Przedstawiono sposoby przeniesienia do praktyki postanowień XI części Kodeksu
socjalnego dotyczącego jakości usług opiekuńcz>'ch i ich dokumentowania. Wyjaśnio
no istotę tych działań z uwzględnieniem potrzeb podopiecznego. System dokumen
tacji jest przystosowany do potrzeb opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej. Wprowadze
nie nowego systemu zapisu procesów opiekuńczych stwarza możliwość kontroli ich
przebiegu i jakości świadczonych usług.
444. EIGENTUMLICHKEITEN der gesetzlichen Pflegeversicherung.
Zwischenbilanz zu ausgewahlten Kernpunkten / F. Riege // Zenl.blatt
Soz.versichen Soz.hilfe Yersorg. - 1997, nr 6, s. 169-174.
Właściwości ustawowego ubezpieczenia pielęgnacyjnego. Bilans pośredni wybra
nych najważniejszych zagadnień.
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Do cech charakterystycznych ustawowego społecznego ubezpieczenia pielęgna
cyjnego należą m.in. Jego bardzo szeroki zakres podmiotowy oraz ograniczenie ryzyka
finansowego. Po raz pierwszy ubezpieczenie społeczne w Niemczech obejmuje w prak
tyce prawie całą ludność, z obowiązku ubezpieczeniowego nie są zwolnieni urzędnicy
państwowi oraz osoby wykonujące wolne zawody. Również osoby, z racji swoich wy
sokich dochodów ubezpieczone prywatnie w kasie chorobowej, podlegają obowiązkowi
ubezpieczenia pielęgnacyjnego. Finansowanie świadczeń odbywa się metodą repartycji, przy zachowaniu zasady solidarności społecznej - składka opłacanajest stosownie
do uzyskiwanych dochodów, a wysokość świadczenia nie zależy od wysokości wnie
sionej składki, ale od rzeczywistych potrzeb. Istotną nowością ubezpieczenia pielęg
nacyjnego Jest możliwość wyboru przez ubezpieczonego rodzaju świadczenia, które
ma otrzymywać. W grę wchodzi zasiłek pielęgnacyjny, wypłacany w przypadku, gdy
osoba pielęgnowana łub JeJ rodzina sama organizuje pomoc i opiekę; świadczenie rze
czowe w postaci finansowanej z kasy ubezpieczeniowej opieki pielęgnacyjnej świad
czonej przez służby medyczne na zlecenie kasy, oraz kombinacja obu tych świadczeń.
Możliwość wyborujest bardzo istotna z punktu widzenia zapewnienia podmiotowości
pielęgnowanych, mogących samodzielnie decydować, z Jakich usług chcą korzystać.
Instytucje udzielające świadczeń pielęgnacyjnych mogą zawierać z kasami ubezpie
czeniowymi umowy o udzielanie pomocy wskazanym podopiecznym.
KRANKENYERSICHERUNG in Europa / S. Sahmer =/70z. 370.
M.in. ubezpieczenie pielęgnacyjne.
445.
PFLEGEYERSICHERUNG und M igranten/K . S ievekin//Z Ausl.r.
Ausl.polit. - 1997, nr 1, s. 17-24.
Ubezpieczenie pielęgnacyjne a migranci.
Demograficzne zmiany w strukturze obcokrajowców w RFN, a szczególnie starze
nie się demograficzne tej grupy, powodują wzrost zainteresowania problemem świad
czeń pielęgnacyjnych dla obcokrajowców, stale zamieszkujących w Niemczech. Usta
wa o społecznym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym stanowi, iż prawo do świadczeń
z tego ubezpieczenia mają te osoby, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu.
Dotyczy to zarówno Niemców, Jak i pracobiorców innych narodowości. W przypadku
członków rodzin gastarbeiterów, ubezpieczeniem społecznym - co za tym idzie również
pielęgnacyjnym - objęte sąjedynie te osoby, które mają swoje stałe miejsce pobytu na
terenie Niemiec. Stwierdzenie zapotrzebowania na świadczenia pielęgnacyjne należy
do medycznej służby kas chorobowych. Instytucja ta, finansowana ze środków kas
ubezpieczeniowych, nie obejmuje dotychczas całego środowiska obcokrajowców. Za
kres świadczeń dla obcokrajowców nie odbiega od zakresu przedmiotowego świad
czeń dla ludności niemieckiej. Ubezpieczenie ma charakter obowiązkowy i obejmuje
wszystkich pracowników najemnych. Prawo do świadczeń nabywa się od ł .01. 1996 r.
przez opłacanie składki przez okres co najmniej Jednego roku. Minimalny okres
przynależności do kasy ubezpieczeniowej, będący warunkiem nabycia uprawnień do
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finansowanej z kasy ubezpieczeniowej pielęgnacji, ulega co roku wydłużeniu. Prawo
do świadczeń ulega zawieszeniu na okres pobytu poza terenem RFN przez okres dłuższy
niż 6 tygodni. Ze względu na brak podobnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego
w innych krajach Unii Europejskiej, jeszcze nie zostały całkowicie uregulowane kwestie
wzajemności świadczeń.
446. POSITIYE Zwischenbilanz / N. Blum // Bundesarbeitsblatt. - 1997,
nr 10, s. 5-10.
Pozytywny bilans pośredni.
Po 2,5 roku od wejścia w życie ustawy o społecznym ubezpieczeniu pielęg
nacyjnym ze świadczeń finansowanych przez kasy ubezpieczeniowe korzysta ponad
1,7 min osób. W stosunkowo krótkim okresie stworzona została infrastruktura tego
ubezpieczenia, wypracowane mechanizmy współpracy kas z podmiotami świadczą
cymi usługi, zweryfikowane mechanizmy finansowania świadczeń. Z punktu widze
nia organizacji systemu pielęgnacji środowiskowej ważne jest stworzenie bodźców
dla rodziny pielęgnowanego, skłaniających ją do włączenia się w udzielanie pomocy.
W tym celu ubezpieczenie przejęło na siebie częściowe opłacanie składki na ubezpie
czenie emerytalne za te osoby, które systematycznie udzielają pomocy niesprawnym
członkom swojej rodziny. Miesięczne dopłaty do składki ubezpieczeniowej wahają się
od 200 do 700 DM. Z tego rodzaju pośredniego świadczenia korzysta obecnie około
500 tys. osób. W następstwie wprowadzenia ubezpieczenia pielęgnacyjnego zmniej
szyło się znacznie uzależnienie pielęgnowanych od świadczeń pomocy społecznej.
Obecnie wydatki te przejęły kasy ubezpieczeniowe, dotyczy to zwłaszcza pielęgnacji
stacjonarnej. Kasy mają do swojej dyspozycji ponad 6000 placówek pielęgnacji
półotwartej i 11000 środowiskowych.
YERSORGUNG von Yersicherten der Krankenkassen mit hausiicher Krankenpflege / K. GrUnenwald =poz. 390.
M.in. nowe wytyczne i regulaminy z 1997 r. w sprawie zapewnienia domowej
pielęgnacji chorych.
447. Die WElTERENTWłCKLUNG der sozialen Pflegeversicherung /
G. Yogel, M. Schaaf/ / /Ve«e Z Soz.r. - 1997, nr 2, s. 67-74.
Dalszy rozwój społecznego ubezpieczenia pielęgnacyjnego.
Uchwalona 25.06.1997 r. nowelizacja ustawy o obowiązkowym społecznym ubez
pieczeniu pielęgnacyjnym porządkuje te zagadnienia, które nie były jednoznacznie
rozstrzygnięte w ustawie wprowadzającej, zmienia skład Rady ds. Ubezpieczenia Pielę
gnacyjnego, działającej przy federalnym ministrze pracy i spraw socjalnych. W miej
sce 52 organizacji, udzielających w RFN usług pielęgnacyjnych, w skład rady wcłio-
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dzą obecnie przedstawiciele niektórych federalnych resortów, związków komunalnych,
związków organizacji dobroczynnych i związków kas ubezpieczeniowych. Zmiana
dotyczy też relacji między świadczeniami z ubezpieczenia pielęgnacyjnego, a realizo
wanymi z tytułu innych ubezpieczeń społecznych. Świadczenia te, zwłaszcza wynika
jące z ustawy o pomocy społecznej, powinny być udzielane niezależnie od pielęgnacji.
Znowelizowana ustawa definiuje stopnie uzależnienia od pielęgnacji: o I mówi się,
gdy członek rodziny lub inna osoba, nie wykonująca tych prac zawodowo, potrzebuje
dziennie co najmniej 1.5 godz. na pielęgnację osoby niepełnosprawnej, II stopień to 3
godz. świadczeń dziennie, a III - 5 godz. W następstwie zmiany definicji zostały roz
szerzone uprawnienia do świadczeń w domu. Zebrane doświadczenia podczas
obowiązywania ustawy wykazały, że konieczne jest doprecyzowanie zasad wynagrad
zania pielęgnujących za ich usługi w dzień i w porze nocnej oraz zasad wynagradza
nia pielęgnujących, świadczących swoje usługi w zastępstwie innego pielęgniarza /
pielęgniarki. W następstwie wzrostu ponoszonych w związku z tym przez kasy ubez
pieczeniowe wydatków może nieznacznie wzrosnąć wysokość składki.
448.
WłRTSCHAFTLICHKElTSPRUFUNG der Pnegeieistungen nach
dem Elften Buch Sozialgesetzbuch / K. GrUnenwald UZent.blatt. Soz.versicher.
Soz.hilfe. Yersorg. - 1997, nr 8, s. 225- 230.
Kontrola rentowności świadczeń pielęgnacyjnych w świetle jedenastej księgi ko
deksu socjalnego.
Kasy ubezpieczenia pielęgnacyjnego mogą zapewnić odpowiednie świadczenia
"'ylącznie za pośrednictwem tych instytucji i organizacji, które zostały dopuszczone
do ich udzielania. Ustawa daje kasom możliwość kontroli rentowności działania insty
tucji świadczących usługi. Dotyczy to nie tylko placówek opieki środowiskowej, ale
również półotwartych i stacjonarnych. Wynik kontroli rentowności powinien być uwz
ględniony podczas kolejnej dorocznej rundy rokowań na temat odpłatności i jakości
świadczeń. Ustawa o społecznym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym przewiduje następujące
świadczenia pielęgnacyjne: świadczenia rzeczowe (opieka w domu pomocy społecznej
dla osób wymagających pielęgnacji), zasiłek pielęgnacyjny (dla osób organizujących
pielęgnację na własną rękę), kombinacja obu tych świadczeń, pielęgnacja w domu
podczas czasowej nieobecności osoby stale udzielającej takiego świadczenia, środki
pielęgnacyjne i pomocnicze, pielęgnacja w ciągu dnia i/lub nocy, pielęgnacja krótko
okresowa, kompleksowa opieka w domach pomocy społecznej, uzupełniające świad
czenia z zabezpieczenia społecznego dla pielęgnowanych, kursy pielęgnacji dla
członków rodziny i otoczenia osoby pielęgnowanej. Kontrola rentowności następuje
na zlecenie krajowego związku kas pielęgnacyjnych, który w każdym landzie dyspo
nuje swoimi rzeczoznawcami uprawnionymi do jej dokonania.
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Świadczenia

rehabilitacyjne

Die REHABILITATION in der gesetzliclien UnfaIIversicherung nacli dem
SGB VII - zugleich ein Beitrag zur Einordnung des Rechts der gesetzliclien
Unfallversicherung in das Sozialgesetzbuch / D. Dahm = poz. 456.
Rehabilitacja w ustawowym ubezpieczeniu od wypadków przy pracy.
SOZIALPOLITIK ohne Orientierung = poz. 385.
M.in. dyskusja nt. sposobu i zakresu finansowania świadczeń rehabilitacyjnych.
449.
STATIONARE medizinische Rehabilitation: Wirtschafilichkeit bei
gesetzliche eingeschrMnkter Nachfrage / H. Goergen, H. Fuchs H Soz. Sicherh.
- 1997, nr II, s. 401-408.
Stacjonarna rehabilitacja medyczna: gospodarność przy legalnych ograniczeniach.
W 1997 r. postanowiono obniżyć w RFN o 2.9 mid DM wydatki na rehabilitację
medyczną. Wytypowano kierunki realizowania tego planu oszczędnościowego: w sy
stemie emerytalno-rentowym o 2.1 mId. w ubezpieczeniach chorobowych o 0 .8 6 mId.
W 1997 r. również na rehabilitację przeznaczono mniej środków niż w 1996 r. o 3.5
mid DM. Przytoczono szereg danych liczbowych ilustrujących zakres nakładów
budżetowych na rehabilitację, problemy finansowe klinik, z których wiele w ostatnich
latach znalazło się w kryzysowym stadium niewypłacalności. Jednym ze sposobów
podniesienia rentowności klinik może być uruchomienie usług rehabilitacyjnych poza
stałym miejscem, np. system rehabilitacji stacjonamo-ambulatoryjncj.
YEARBOOK ofPolish Labour Law and Social Policy/ed. A. Świątkowski
= poz. 392.
Z treści: Poloezek E.: Rehabilitation in the German statutory pension insurance.

3. Świadczenia rodzinne
450.
Un DROIT aux allocations familiales pour chaque enfant; une uto
pie... ou peut-ętre pas? / J. Yerstraeten // Rev. Belge Secur. Soc. - 1997, nr I,
s. 1-55, bibliogr.
Prawo do zasiłków rodzinnych na każde dziecko: utopia... czy może nie?

-
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Znaczenie zasiłków rodzinnych w belgijskiej rodzinie jesl bezdyskusyjne, zasi
łek na jedno gospodarstwo domowe z dwojgiem dzieci wynosi ł0% płacy brutto urzęd
nika łub 17% robotnika. Badania potwierdzają wysoką skuteczność tego systemu
w Belgii w zakresie poko'"'ania potrzeb, jak i wypłacalność ze strony administracji.
Specjaliści rozważają czy potrzebna jest Belgii reforma ubezpieczeń rodzinnych, aby
nadążyć za przemianami społecznymi. Widoczna jest złożoność ustaleń i tekstów. Le
gislacja składa się ze 177 a rty k u ł^ i kilku przepisów przejściowych. Sprawa refor
my świadczeń rodzinnych pojawia się regularnie w centrum uwagi z okazji debat
gospodarczych. Rząd sygnalizował już w 1993 r. projekt oszczędnościowy w formie
selektywnego obniżania miesięcznych zasiłków rodzinnych. Kierunki zmian znalazły
się w Porozumieniu rządu federalnego z 1995 r. stanowiąc początek następnej usta
wy ramowej. Podstawową linią programu jest przystosowanie systemu zasiłków ro
dzinnych do zmieniających się warunków społecznych: różnych form gospodarstw
domowych (w wyniku rosnącej liczby rozwodów, rodzin monopartnerskich, zdekom*
płetowanych) i nowych warunków pracy zawodowej (częsta zmiana pracodawcy i sta
tusu, zatrudnienie częściowe).
Zob. leż poz. 338, 351.

4. Ś w ia d c z en ia z ty tu łu w y p a d k ó w p rz y p ra c y
i c h o ró b z a w o d o w y c h

451.
BERUHRUNGEN zwischen sozialem Entschadigungsrecht und gesetziicher Unfa!lversicherung / D. Dahm // ZetU.biali Soz.versicher. Soz.hilfe
Versorg. - 1997, nr 4, s. 105-109.
Zbieżności między socjalnym prawem do odszkodowania, a ustawowym ubez
pieczeniem wypadkowym.
Jakkolwiek oba wymienione systemy są w odmienny sposób finansowane (ubez
pieczenie wypadkowe opłaca swe świadczenia ze składek, wnoszonych w całości przez
pracodawców; świadczenia odszkodowawcze finansowane są z budżetu państwa),
a ich świadczenia mają różny charakter (renta w ubezpieczeniu wypadkowym zależy
od wysokości opłacanej składki, a renta podstawowa w ramach odszkodowania ma
charakter ryczałtu, niezależnego od uzyskiwanego dochodu), to istnieje między nimi
kilka punktów stycznych. Wiążą się one przede wszystkim z koniecznością odgrani
czenia wypadku przy pracy od szkody poniesionej w związku z wykonywaniem przez
osoby trzecie swoich czynności zawodowych. W zależności od przyjętej interpretacji
możliwe jest uzyskanie różnego świadczenia. Generalnie przepisy stanowią, że od
szkodowanie ma pierwszeństwo przed świadczeniem ubezpieczeniowym. Reguła ta
ma jednak wiele wyjątków, ustanowionych mocą wyroków sądów pracy oraz sądów

-
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ubezpieczeń społecznych. W zależności od zastosowania jednego z obu systemów może
dojść do różnic w sposobie ustalania stopnia utraty zdolności do wykonywania pracy
zawodowej. Oceny ekspertów zatrudnionych przy instytucji odszkodowania wskazują
na ogół na większy stopień utraty zdolności do pracy, niż wynikałoby to z ocen lekar
zy, zatrudnionych przez ubezpieczenie wypadkowe.
452. DOSROĆNYE professional’nye pensii; kriterii dija strachovanija /
V. Roik // Ćelov. Tr - 1997, nr 12, s. 13-17, tab. '
Przedterminowe emerytury zawodowe: kryterium ubezpieczeniowe.

Ministerstwu Pracy Rosji powierzone zostało zadanie opracowania kryteriów
określania stopnia ryzyka zawodowego, niezbędnych dla ustalania poziomu emerytur
w związku ze szczególnymi warunkami pracy. W istocie należy utworzyć nową dla
Rosji instytucje ochrony pracowników przed ryzykiem zawodowym - obowiązkowe
ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w warunkach o wysokim pozio
mie ryzyka zdrowotnego, jako podstawy ustalania przedterminowych emerytur zawo
dowych. Obecne prawo, pozwalające na wcześniejszą (o 5, 10 i więcej lat) emerylurę,
z prawnego punktu widzenia oznacza ustawowe uznanie szybszej utraty zdolności do
pracy niektórych grup pracowników wskutek utraty zdrowia w wyniku zatrudnienia w
szczególnych warunkach pracy. W odróżnienia od Rosji, w większości krajótv rozwinię
tych problemy rekompensaty zdolności do pracy rozwiązuje się za pomocą instru
mentów ochrony ubezpieczeniowej, opartych na ubezpieczeniowej ocenie ryzyka za
wodowego. W formie graficznej przedstawiono relacje między poziomem, czynnika
mi i kryteriami oceny ryzyka zawodowego dla typowych zawodów i rodzajów
działalności oraz typów ubezpieczenia.
453. FORUM Europeen de 1’assurance AT-MP. Ostende, le 18 octobre
1996. Aperęu des maladies professionnelles en dehors des listes reconnues
dans douze pays europeenes / D. de Brucq // Rev. Belge Seciir. Soc. - 1997,
nr 1, s. 129-155.
Europejskie Forum ubezpieczeń AT-MP [wypadki przy pracy i choroby zawodo
wej. Ostenda, 18 października 1996. Spojrzenie na choroby zawodowe znajdujące się
poza listami znanymi w dwunastu krajach europejskich.
Zgodnie z zaleceniami Wspólnoty Europejskiej, w latach 1962 i 1966 sporządzona
została europejska lista chorób zawodowych oraz podstawowe zasady przyznawania
odszkodowań. Od tego czasu pojawiły się nowe zagrożenia zawodowe uzasadniające
zrewidowanie dotychczasowych ustaleń. Powołana Komisja zaleciła państwom człon
kowskim wprowadzenie przepisów prawnych i uregulowań administracyjnych dających
prawo do odszkodowania z tytułu choroby nie figurującej na liście, a mającej cechy
choroby zawodowej. Odtąd pracownicy korzystają z dwóch systemów opieki socjal
nej: z listy i spoza listy. Finansowanie obu systemów dokonywane jest przeważnie ze
składek od pracodawców, według ujednoliconych reguł kalkulacyjnych. W większości

- no krajów odszkodowanie przysługujące poszkodowanemu pracownikowi jest identycz
ne dla tych samych warunków i okoliczności. Podczas obrad Forum dążono do przy
gotowania porównywalnego, otwartego systemu ubezpieczeń ATMP. Mimo wspól
nych celów, kraje różnią się koncepcją i procedurami, ale wiele rozwiązań zbieżnych
pozwala już dziś korzystać pracownikom z odszkodowań za wypadki i choroby zawo
dowe przewidziane w liście i spoza niej. W przyszłości można spodziewać się powsta
nia problemów na tle orzeczeń lekarskich o związku przyczynowym choroby z wy
konywaną pracą. Wysokość odszkodowań za niektóre choroby zawodowe spowoduje
prawdopodobnie uaktualnienie ich zakresu.
KOMU i zaćem nuźen novyj porjadok vyplat posobij po vremennoj netrudosposobnosti / S. Misichina = poz. 435.
M.in. zasiłki chorobowe w prz>'padku urazów wypadko\vych i chorób zawodowych.
454. L’GOTNOE pensionnoe obespeCenie —na strachovuju osnovu // Ćelov. Tr. - 1997, nr 4, s. 86-90.
Ulgowe świadczenia rentowe na zasadach ubezpieczenia.
Moskiewskie Instytuty Pracy i Medycyny Pracy zorganizowały seminarium
nt. instytucji ulgowych (bez warunku stażu pracy), okresowych (przyznawanych na
5, 10 lub więcej lat) świadczeń rentowych dla pracowników zatrudnionych w war
unkach szkodliwych dla zdrowia. Korzysta z nich co 5 pracownik umysłowy i co
2 robotnik w przemyśle. Pracodawcy nie podejmują starań o poprawę warunków pra
cy, gdyż tańsze jest umożliwienie pracownikom korzystania z rent okresowych.
Uczestnicy seminarium opowiedzieli się za zniesieniem ulgowej renty okresowej
i zastąpieniem jej świadczeniem o charakterze ubezpieczenia od skutków pracy w war
unkach szkodliwych wg zasad powszechnego ubezpieczenia pracowniczego. Omówio
no zasady i metody przekształcania rent okresowych w tego rodzaju świadczenie.
455. MEHR Sicherheit am Arbeitsplatz / W. Doli // Bimdesarbeitsblatt. 1997, nr I, s. 5-10, tab.
Więcej bezpieczeństwa w miejscu pracy.
W 1996 r. wprowadzono w RFN zmiany w przepisach dotyczących składania in
formacji o wypadkach: pozwalają one na dokładniejszą ocenę sytuacji, przy czym za
chowano porównywalność danych z lat poprzednich. Wg danych za 1995 r. liczba
osób objętych ubezpieczeniami od nieszczęśliwych wypadków wynosiła 72.063 tys.
i była wyższa od liczby zatrudnionych, łączy się to z tym, że część osób aktywnych
zawodowo jest ubezpieczona parokrotnie z różnych tytułów np. z tytułu pełnionych
społecznie funkcji.
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456.
Die REHABILITATION in der gesetzlichen Unfallversicherung nach
dem SGB VII - zugleich ein Beitrag zur Einordnung des Rechls der gesetzli
chen Unfallversicherung in das Sozialgesetzbuch / D. Dahni // Zent.blati
Soz.versicher. Soz.hilfe IWsorg. - 1997, nr 2, s. 40-41.
Rehabilitacja w ustawowym ubezpieczeniu od wypadków przy pracy wg cz. VII
kodeksu socjalnego - podporządkowanie prawa o ustawowym ubezpieczeniu od wy
padków przy pracy kodeksowi socjalnemu.
Od 01.01.1997 r. obowiązuje ustawa o podporządkowaniu prawa o ustawowym
ubezpieczeniu od wypadków przy pracy kodeksowi socjalnemu. W nowej regulacji
szczególnego znaczenia nabrały zagadnienia prewencji i rehabilitacji. Związki kas
chorobowych i izb lekarskich zobowiązane zostały do określenia w tbmiie umowy
zakresu działań, zmierzających do zapewnienia medycznej pomocy ofiarom wypad
ków i zagwarantowania nadzoru medycznego w zakładach pracy. Kodeks przewiduje
świadczenia dla ubezpieczonych podejmujących po wypadku pracę na nowych, dosto
sowanych do ich możliwości stanowiskach pracy. Zakłady stwarzające takie możliwości
będą również korzystać z dotacji z Federalnego Urzędu Pracy. W zakresie rehabilitacji
społecznej kodeks precyzuje bliżej takie świadczenia, jak pomoc mieszkaniowa, po
moc przy zapewnieniu odpowiedniego środka transportu oraz przy prowadzeniu
gospodarstwa domowego.
‘
SICKNESS benefit in Slovenia / N. Stropnik, 1. Żagar = poz. 439.
M.in. zasiłek w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby zawodowej
lub wypadku przy pracy.
457.
SIMULATING workplace safety policy / T. J. Kniesner, J. D. Leeth.
- Boston : Kluwer Acad., 1995. - 215 s. - Bibliogr. s. 201-210.
Symulacja polityki bezpieczeństwa miejsca pracy.
Omówiono ogólną sytuację w zakresie wypadków i chorób zawodowych w USA,
w tym skalę wydatków, liczbę wypadków zawodowych w latach 1973-92, programy
bhp, system ubezpieczenia pracowników od nieszczęśliwych wypadków, ustawę o
bezpieczeństwie i ochronie zdrowia pracowników z 1970 r. System ochrony zdrowia
pracowników opiera się na systemie ubezpieczeń od skutków wypadków przy pracy
(WC) i na federalnej ustawie o bezpieczeństwie i zdrowiu zawodowym (OSHA), które
są podstawowymi instrumentami polityki federalnej. Wysokie świadczenia dla posz
kodowanych wypłacane z systemu ubezpieczeń WC przyczyniają się do wzrostu licz
by wypadków, podobne efekty wywołuje wysoki poziom plac w przemysłach, w których
występuje wysokie ryzyko wypadkowe. Na tym tle rozważano kierunki zmian prze
pisów OSUA i WC, powinny one zwiększać możliwości dochodzenia przez pracow
ników roszczeń związanych z wypadkami od pracodawców na drodze sądowej. Sy-
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Stern WC powoduje, że pracodawcy zainteresowani poprawą bhp plącą za tych. którzy
lekceważą swoje obowiązki w tym zakresie.
SOCIAL transfers / M. MacFarlan, H. OxIey = poz. 384.
M.in. uprawnienia do korzystania ze świadczeń z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych w krajach OECD.
SUEDE. Assurance maladie et accidents du travail: l’evolution en bref /
H. Svensson, J.-A. Brorsson = poz. 440.
Szwecja. Ubezpieczenie od skutków choroby i wypadków przy pracy.
458.
La VIS1TE de reprise efTectuće par le mćdicin du travail h 1’issue
d’une absence pour maladie ou accident du travail / J. Savatier // Droit Soc.
- 1997, nr 1, s. 3-9.
Powtórna kontrola lekarza pracy przeprowadzana przy końcu absencji z powodu
choroby lub wypadku przy pracy.
Lekarze pracy, spełniając podstawowy obowiązek zapobiegania pogorszenia stanu
zdrowia przy wykonywaniu pracy, powinni interweniować wyprzedzająco. W przy
padku choroby - spowodowanej warunkami pracy lub innymi przyczynami - wskazany
przez chorego jego lekarz ordynuje skuteczne środki i określa czas zwolnienia z pracy
potrzebny do wyleczenia i wypoczynku. W okresie niezdolności do pracy i zawiesze
nia umowy o pracę, zatrudniony nabywa uprawnienia do - liczonego w dniach - odsz
kodowania z funduszu ubezpieczeń chorobowych. Podczas choroby, gdy relacje pra
cownik - pracodawca, wynikające z umowy o pracę zostały czasowo zawieszone, lekarz
pracy nie interweniuje, za to po upływie terminu zwolnienia zobowiązany jest do zba
dania, czy powrót do pracy na zajmowanym stanowisku nie zaszkodzi pracownikowi.
Reguluje to kodeks pracy w artykule określającym tryb powtórnej kontroli lekarskiej
w celu oceny zdolności zainteresowanego do podjęcia dotychczasowego zajęcia. Ko
deks zobowiązuje lekarza pracy do oceny, czy stan zdrowia pracownika kwalifikuje go
do przeniesienia na inne stanowisko. Przepisy powierzające jednemu lekarzowi prowadzącemu, wybranemu przez chorego - decyzję o czasowej niezdolności do pra
cy, a innemu - lekarzowi pracy - ocenę zdolności do powrotu na dotychczasowe stano
wisko, rodzą nieporozumienia na tle relacji: pracownik - pracodawca oraz pracownik
- i jego prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
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5. Świadczenia z tytułu bezrobocia

459. Le DROIT du chómage ou du non-emploi / J.-P. Domereue // Droit
5 o c .-1997, nr 5,5.463-470.
Prawo bezrobocia czy niezatrudnienia.
Agencji Zatrudnienia należy zbadanie, czy pracownicy
tucie
pozbawionych zatrudnienia są faktycznie dyspozycyjni i czy instyzaaWee
bezrobotnych wywiązują się ze swych obowiązków. Odmowa
lenie °''^®oia proponowanej, odpowiadającej kwalifikacjom pracy powoduje skreśi oni
^ 1984 r. wprowadzono dwa systemy: ubezpieczeń dla bezrobotnych
do
skutkującej sukcesywnie; pracownik, który utracił prawo
nośc"^' ^ ^ ubezpieczenia dla bezrobotnych może otrzymać pomoc w try'bie solidaria':nv°'''^'^ Liczne przepisy, sporne procedury, niestabilne intencje wyroków nie służą
J nym uregulowaniom praw wynikających z braku zatrudnienia.
u; 1
JAHRE Arbeitslosenversicherung - ein Grund zum Feiern /
• Adamy, J. Steffen // Soz. Sicherh. - 1997, nr 11, s. 379-384.
Czy 70 lat ubezpieczenia bezrobotnych jest podstawą do świętowania?
Przedstawiono historyczny zarys reform i osiągnięć związanych z ubezpieczeniem
na wypadek utraty pracy.
r
h /
461. Die „NEUE arbeitsiosigkeit filr den Anspruch auf Arbeitslosengeld,
o er - wie schaffl man neue Arbeitsiose?”/ K. Stolzenberg // Arb. Beruf. - 1997,
n'-6,s . 164-167.
^
,
na „nowe bezrobocie z myślą o roszczeniu prawa do zasiłku dla
bezrobotnych, czyli jak dostarczyć nowych bezrobotnych.
_ , *^^®'y’4zujące w RFN od 01.01.1998 r. nowe przepisy - 1 art. kodeksu socjalnego
nó
zasady ubiegania się o zasiłki dla bezrobotnych. Prawo do zasiłku zależy
spe niania 3 waninków: pozostawania bez pracy, zgłoszenia się w Urzędzie Pracy
zasu oczekiwania na świadczenie. Małe dochody uzyskiwane w kilku miejscach
^acy nie są sumowane i ich uzyskiwanie nie powoduje utraty prawa do zasiłku,
ą p iwości dotyczą cech wynagrodzenia, które wplywająna prawo do świadczeń dla
ezro otnych. Osoby pracujące przez 50 dni w roku lub przez 2 miesiące w roku.
iczane jako pracujące w ograniczonym czasie, nie tracą prawa do pobierania zasiłków
rachu k
^®we przepisy stwarzają przywileje dla osób pracujących na własny
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462. POŁOŻENIE bezrabotnych i gosudarstvennaja politika na rynkę (ru
da / T. Ć etvem ina// Vopr. Ckon. - 1997, nr 2, s. 102-113.
Syiuacja bezrobotnych a państwowa polityka na rynku pracy.
Według rosyjskiego ustawodawstwa zasiłek dla bezrobotnych przez pierwsze
miesiące wynosi 7 5 % płacy w ostatnim miejscu pracy, w następnym kwartale 60%,
a pozostałym półroczu 45%, jednak nie może być niższy niż minimum placowe i wyż
szy niż średnia płaca w regionie. Przy końcu 1994 r. poziom średniego świadczenia
dla bezrobotnych wynosił 2,3 płacy minimalnej, ale było to 36% minimum życiowego,
w 1995 r. poziom ten obniżył się do 30%. W ł995 r. świadczenia dla bezrobotnych
wypłacano tylko połowie osób uprawnionych. W regionach o szczególnie wysokiin
bezrobociu bardzo wysoki był udział świadczeń minimalnych; potwierdza to tezę,
poziom bezrobocia określa negatywnie poziom świadczeń dla bezrobotnych. Dochodzą
do tego terenowe trudności finansowe władz lokalnych, które dodatkowo ograniczają
wypłaty dla bezrobotnych, okresy zaległości wypłaty świadczeń wydłużają się nawet
do pół roku.
3

463. UNEMPLOYMENT law // Easl-West Rev. Soc. Policy. - 1996/1997,
vol. 2 , nr 1, s. 1-6 6 .
Przepisy prawa dotyczące bezrobocia.
Przedstawiono przepisy prawne regulujące problemy świadczeń dla bezrobotnych
w Izraelu, Wielkiej Brytanii, Republice Czeskiej i Danii. Bezrobocie w Izraelu zależne
było od koniunktury gospodarczej i nasilenia imigracji; w 1992 r. kształtowało się na
poziomie 11%; obecnie funkcjonuje system ubezpieczenia na wypadek bezrobocia
(Ul), któiy obejmuje ogól pracujących od 18 do 65 roku życia. Świadczenia przysługują
osobom, które chcą pracować, wolno odrzucić propozycję pracy o ile jej miejsce jest
oddalone ponad 60 km od miejsca zamieszkania; osoby które same wypowiedziały
pracę nabywają prawo do świadczenia dopiero po 2 miesiącach. Świadczenie kształtuje
się w granicach 50-80% poprzednich zarobków i przysługuje przez okres 138-175 dni,
w zależności od różnych czynników. Znaczna część bezrobotnych (39%) ma prawo do
dodatkowych świadczeń socjalnych wyrównujących dochody. W celu wspieraniu za
trudnienia ograniczono poziom składek ubezpieczeniowych opłacanych przez praco
dawcę z 10,1% do 2,4%, a brakujące Instytutowi Ubezpieczeń kwoty refunduje się z
budżetu. W Wielkiej Brytanii dąży się do stopniowego ograniczania przepisów
regulujących rynek pracy, ograniczania bezrobocia poprzez subsydiowanie zatrudnie
nia i programy szkoleniowe. W Republice Czeskiej osoby poszukujące pracy mają
prawo do zasiłków przez okres 12 miesięcy. W Danii osoby pracujące na własny ra
chunek korzystają ze świadczeń socjalnych w przypadku bezrobocia, mają do nich
prawo niezależnie od opłacanych składek; wynika to z powszechnego prawa obywate
li duńskich do pomocy społecznej.
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464.
„REFORM” der Arbeitslosenversicherung? Yorschldge des Sachverstandigenrates im Jahresgutachten 1996/97 / S. Sell U Soz. Sicherh. - 1997,
nr 6, s. 215-221.
„Reforma” ubezpieczenia od bezrobocia? Propozycje rady ekspertów w eksperty
zie 1996/97.
W opublikowanym opracowaniu niezależnej rady ekspertów gospodarczych,
oceniających co roku rozwój gospodarczy Niemiec, wskazuje się na potrzebę reform
ubezpieczenia emerytalnego, chorobowego i od bezrobocia. Główną przesłanką
zgłoszonych propozycji jest przekonanie o niebezpieczeństwach płynących z nazbyt
wysokiego poziomu zabezpieczenia socjalnego. W konsekwencji istnieje obawa, że
finansowanie świadczeń społecznych przy malejącej dynamice rozwoju gospodarcze
go, rosnącym bezrobociu oraz wydłużającym się czasie trwania życia napotka na trudną
do pokonania barierę. Wysoki poziom świadczeń socjalnych może niekorzystnie
wpływać na poziom motywacji do pracy. Rada ekspertów postuluje by wzmocnić zasadę
ekwiwalentności ochrony socjalnej w stosunku do wnoszonych składek. Wzmocnie
niu powinna ulec rola własnej inicjatywy i odpowiedzialności za sytuację materialną.
Komentatorzy podnosząjednak, że ubezpieczenie od bezrobocia - w przeciwieństwie
do emerytalnego i chorobowego - charakteryzuje się małą możliwością precyzyjnego
skalkulowania ryzyka. W tej sytuacji zasada ścisłego związku między łączną wysokością
opłaconej składki, a rozmiarem świadczenia wydaje się dyskusyjna. Finansowanie
świadczeń dla bezrobotnych powinno służyć realizacji funkcji polityki rynku pracy.
Rada proponuje podział ubezpieczenia emerytalnego na gwarantowane przez państ
wo, obejmujące wszystkich pracobiorców świadczenie minimalne oraz dobrowolne
ubezpieczenie dodatkowe. Świadczenie minimalne miałoby przy tym wysokość mniejszą
niż obecnie wypłacana pomoc dla bezrobotnych (świadczenie udzielane po upływie
okresu wypłaty zasiłku dla bezrobotnych) i odpowiednie świadczenia pomocy
społecznej.
SOCIAL transfers/ M. MacFarlan, H. Oxley = poz. 384.
M.in. uprawnienia do korzystania ze świadczeń z tytułu bezrobocia w krajach
OECD.
465.
LTNEMPLOYMENT insurance: measuring who receives it/S . Wandfier, T. Stengle // Mon. Labor Rev. - 1997, nr 7, s. 15-24, tab.
Ubezpieczenia od bezrobocia: mierzenie kto korzysta w USA.
Co miesiąc prawie 1/3 ogólnej liczby osób uznawanych za bezrobotne stanowią
osoby ubiegające się o przyznanie zasiłków. Ich udział w całym bezrobociu jest ob
liczany różnymi metodami, różne są też źródła danych o zjawiskach związanych z
bezrobociem. Wskaźniki udziału bezrobotnych ubiegających się o zasiłki są wykorzy
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stywane w pracach analitycznych, w polityce społecznej, w programach ubezpiecze
niowych. Dane te pozwalają m.in. na planowanie działalności instytucji ubezpiecze
niowych. Badania pozwalają na identyfikację rodzajów działalności powodującej bez
robocie i postępowanie mające na celu pozbawianie uprawnienia do świadczeń tych
osób, które nie spełniają warunków ubezpieczeniowych. Omówiono mierniki bezro
bocia wywierające wpływ na dane o tym zjawisku: liczba tygodni w których
przysługiwało świadczenie, liczba zgłoszonych wniosków o świadczenia podstawowe
i dodatkowe; mierniki wpływające na wykazywaną wielkość bezrobocia ogółem. Ana
liza wskazała na potrzebę zastosowania nowych mierników przystosowanych do zasad
istniejących w amerykańskich programach ubezpieczeń na wypadek bezrobocia.
466. LTNEMPLOYMENT Insurance in the United States : analisis o f policy issues / ed. Ch. J. 0 ’Leary, S. A. Wandner ; W.E. Upjohn Institute for Employment Research. - Kalamazoo : W. E. Upjohn Inst., 1997. - 760 s. - Tabele.
Ubezpieczenie na wy»padek bezrobocia w USA; analiza rozwiązań.
System federalnych ubezpieczeń na wypadek bezrobocia w USA (Ul) służy różnym
celom, zastępuje utracone przez pracownika dochody z pracy, zapobiega rozpraszaniu
się wykwalifikowanych pracowników, którzy utracili przejściowo pracę w wyniku
zwolnień grupowych, zapobiega załamaniu się standardów zatrudnienia w okresie zlej
koniunktury gospodarczej. Ubezpieczenie Ul ma charakter socjalny, państwowy, od
grywa istotną rolę w gospodarce. Od 1970 r. wprowadzane były rozwiązania, mające
skłonić bezrobotnych do poszukiwania i podejmowania pracy. Przedstawiono zakres
obowiązywania systemu, liczbę osób korzystających ze świadczeń w łatach 1950-1990
i ubiegających się o nie. Osoby objęte systemem Ul nabywają prawo do świadczeń po
spełnieniu określonych warunków. Jednym z podstawowych obowiązków osoby
korzystającej ze świadczeń jest poszukiwanie stosownej pracy. Wysokość świadczeń
zależy głównie od poziomu zarobków i od poziomu ryzyka związanego z bezrobo
ciem. System Ul wiąże się z innymi systemami i programami zabezpieczenia
społecznego i całą polityką społeczną. Stanowe systemy Ul korzystają ze wsparcia
federalnego. Porównano amerykańskie ubezpieczenie Ul z systemami krajów grupy
G-7 i innych krajów (Meksyk, Australia). Przedstawiono rozwój i osiągnięcia, z per
spektywy amerykańskich zasiłków dla bezrobotnych, systemów kanadyjskiego, fran
cuskiego, niemieckiego, włoskiego, japońskiego i brytyjskiego.
467. VINGT annees d ćvolution de la politique menóe en Belgique dans le
domaine de I assurance chómage / L. Lathouwer // Rev. Delge Secur. Soc. 1997, nr 3/4, s. 793-858.
Dwadzieścia lat rozwoju belgijskiej polityki ubezpieczenia bezrobocia.
W Belgii, kraju o w'ysokim standardzie opiekuńczym, w ostatnim dwudziestoleciu
dały znać o sobie tendencje do osłabienia funkcji ubezpieczeń i ograniczenia ich zak
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resu. funkcjonalnego poszerzenia ubezpieczeń bezrobotnych, odciążenia pracujących
od obowiązku finansowania bezrobotnych. Zasiłki dla bezrobotnych pozostają pro
porcjonalne do utraconych zarobków przy zachowaniu limitów' placowych służących
jako baza do ich obliczania. Stawki kompensacyjne dla wyższych urzędników są mniej
korzystne w porównaniu z innymi państwami. Od końca lat 80-ych różnymi sposoba
mi wprowadzano ograniczenia zasiłków dla bezrobotnych, nałożono sankcje na bez
robotnych z własnej woli i na posługujących się klamliw'ymi wybiegami. Utrudnio
no dostęp do systemu ubezpieczeń przez wydłużenie wymaganego stażu pracy:
dla młodszych roczników' do 35 roku życia 10-18 miesięcy, dla starszych (37-49 lat)
27 miesięcy, dla ludzi po 50 roku - 36 miesięcy. Do lat siedemdziesiątych pracodawcy
i pracownicy ponosili odpowiedzialność za finansowanie ubezpieczeń. Od 1971 r..
gdy wprowadzono system zasiłków proporcjonalnych do wynagrodzenia w miejsce
ryczałtu, ubezpieczenie było finansowane w 8 8 % ze składek, a resztę pokrywano
z subwencji państwowych.

V. UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
GRUP POZAPRACOWNICZYCH
468. APLIKA c IA sustav socialneho zabezpećenia na zamestnane osoby,
samostatne zarobkovo cinne osoby a clenov ich rodin / E. Janikova / Pr. Soc.
Polu. - 1997, nr3, s. 20-21.
Stosowanie systemu zabezpieczenia społecznego wobec zatrudnionych oraz osób
prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą i członków ich rodzin.
Zaprezentowano spis podstawowych ustaw' i przepisów' wykonawczych okreś
lających poszczególne systemy i subsystemy zabezpieczenia społecznego, a także zakres
stosowania niektóry'ch umów międzynarodowych. Przepisy ubezpieczeń emerytalno-ren
towych i ubezpieczenia chorobowego omów'iono z punktu widzenia klasyfikacji zakresu
podmiotowego (pracownicy, spółdzielcy. wojskow'i. inwalidzi, pracownicy sezonowi,
osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą, współpracujące i in.) oraz
zakresu rzeczowego (zasiłki chorobowe, na opiekę nad choo m członkiem rodziny, wy 
równawcze świadczenia w okresie ciąży i macierzyństwa, pomoc pieniężna w czasie
macierzyństwa, zasiłek po urodzeniu dziecka zasiłek pogrzebowy ).
469. Der AUSSCHLUB von der Krankenversicherungspnicht bel hauptberuflich selbstSndiger ErwerbstStigkeit / J. P. Erdmann //Zenl.blatiSoz.versich.
Soz.hilfe. Versorg. - 1997, nr 10, s. 300-305.
Wyłączenie z obowiązku ubezpieczenia chorobowego podstawowego zawodu przy
samodzielnej działalności zarobkow'ej.
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Przedstawiono ustawodawstwo dotyczące ochrony zdrowia oraz zamierzenia refor
my, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązkowych ubezpieczeń przy samodzielnej
działalności zarobkowej. W kodeksie socjalnym pojęcie pracy niezależnej nie zostało
jednoznacznie zdefiniowane. W orzecznictwie federalnego sądu socjalnego samodziel
na działalność rozumiana jest jako podejmowanie lyzyka, prowadzenie przedsięwzięć
na własny rachunek i własnymi siłami, całość prac wykonywana jest w dowolnym usta
lonym zakresie. O tym czy praca jest wykonywana samodzielnie decyduje przewaga
określonych cech, jedną z nich mogą być wytyczne o ograniczeniu w zatrudnieniu pra
cowników. Wskazówką dla oceny samodzielności może być również prawo podatkowe.
BEITRAGE und BezugsgróBen in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung fur das Jahr 1998 / H. Schneider = poz. 355.
M.in. składki w systemie ubezpieczenia samodzielnych artystów i dziennikarzy,
praktykantów i osób odbywających szkolenie zawodowe, na ubezpieczenia samo
dzielnie zatrudnionych pomocy domowych.
470.
BESCHAFTIGUNG im Haushalt: Steuer- und soziaWersicherungsrechtliche Anderungen / H. Marburger // Zent.blatt Soz.versicher. Soz.hilfe
Versorg. - 1997, nr 5, s. 129-133.
Zatrudnienie w gospodarstwie domowym: zmiany w świetle prawa podatkowego
i prawa o ubezpieczeniach społecznych.
Ustawa z 20.12.1996 r. wprowadziła zmiany w systemie podatkowym i ubezpie
czeniach społecznych w 1997 r. Podniesiona została o połowę granica wydatków
związanych z zatrudnieniem w gospodarstwie domowym, uprawniająca do odliczenia
od podatku dochodowego. Warunkiem skorzystania z ulgi jest obecność w gospodar
stwie domowym co najmniej dwojga dzieci w wieku do 10 lat lub - w przypadku
rodziny niepełnej - co najmniej jednego dziecka w tym wieku. Do korzystania z ulgi
uprawnia również obecność w gospodarstwie osoby trwale wymagającej opieki. Zwol
nienie podatkowe nie obejmuje tych pracodawców, którzy w swoim gospodarstwie
zatrudniają osoby otrzymujące miesięcznie mniej niż 610 DM (we wschodniej części
520 DM). Jeżeli wynagrodzenie osoby wykonującej prace w gospodarstwie domowym
nie przekracza 1500 DM miesięcznie, pracodawca ma prawo do skorzystania z uprosz
czonego postępowania przy wypełnianiu obowiązku ubezpieczeniowego. Wynika to z
ustalenia, w myśl którego przy wynagrodzeniu sięgającym tej wysokości łączną składkę
w ubezpieczeniu społecznym opłaca pracodawca. Składka ta podlega odliczeniu od
podatku dochodowego pracodawcy.
HARMONISATION des regimes des travailleurs, des independants et des
fonctionnaires/J. Langendonck, A. Gieselinck, B. Leroi = poz. 339.
Ujednolicenie systemów dla pracowników najemnych, pracujących na wlasa;, rachu
nek oraz urzędników państwowych.
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INTEGRACJA europejska w wymiarze socjalnym / K. Miśko-Iwanek =
poz. 340.
M.in. zabezpieczenie społeczne osób samodzielnie zarobkujących i członków ich
rodzin zmieniających miejsce pobytu w granicach Wspólnoty.

VI. UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ROLNIKÓW
MEIST aus mehreren Quellen / D. Klebula, P. Semrau = poz. 441.
M.in. dane o świadczeniach dla rolników.
4 7 1.
UBEZPIECZENIA społeczne w rolnictwie Niemiec i Polski / B. Tryfan. B. van Deenen, J. Okuniewski; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju
Wsi i Rolnictwa. - Warszawa : IRWiR, 1997. - 160 s.
Zarys historii ubezpieczeń społecznych w rolnictwie. Ubezpieczenia zdrowotne
ludności rolniczej i wiejskiej w Polsce w latach 1945-1996. ubezpieczenia emerjlalno-rentowe. Systemy zabezpieczenia społecznego ludności rolniczej w Niemczech.
Różnice systemu emerytur rolniczych w Polsce i w Niemczech, ubezpieczenia choro
bowe i macierzyńskie.

VII. ROZWIĄZANIA UZUPEŁNIAJĄCE
1. Renty zakładowe
472. GRANICE emerytur / H. Tobolska // Prawo Gospod. - 1997, nr 3 1 :
20.11 Europa nr 6, s. 8.
Dyskusja nt. utrzymania prawa do tzw. emerytury zakładowej bez względu na po
dejmowanie pracy w innym kraju Unii Europejskiej.
473. BETRIEBLICHE AItersversorgung, Besteuerung und Kapitalmarkt /
Ch. Spengel, F. Schmidt. - Baden-Baden: Nomos Verl.-Ges., 1997. - 291 s. Bibliogr. s. 271-288.
System zakładowego zaopatrzenia na starość, opodatkowanie i rynek kapita
łowy.
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Przeprowadzono badanie porównawcze aby ocenić warunki łunkcjonowania
zakładowego systemu emerytalnego, jako drugiej kolumny systemu zabezpieczenia ma
terialnego osób starszych w RFN, Francji, Wielkiej Bo^anii, Holandii i USA. W przeci
wieństwie do RFN, w pozostałych krajach przeważająca część środków gromadzonych
przy udziale zakładu pracy na poczet zabezpieczenia na starość przekazywana jest do
funduszy emerytalnych, które inwestują te pieniądze na rynku kapitałowym. W Niemc
zech obserwuje się powolny spadek liczby przedsiębiorstw oferujących nowym pracow
nikom dodatkowe świadczenia emerytalne. Wiąże się to przynajmniej częściowo z wy
sokimi kosztami pracy w RFN i obsługą zakładowego funduszu emerytalnego. Duże
znaczenie funduszy emerytalnych w innych krajach wynika z mniejszej roli społecznego
ubezpieczenia emeiytalnego. W krajach anglosaskich fundusze emerytalne lokują więks
zość swojego majątku w akejach, korzystają ze znacznych ułatwień podatkowych, do
których z kolei nie mają prawa fundusze w RFN, czy Holandii. Niezależnie od obecnej
tendencji ograniczania liczby nowych pracowników obejmowanych świadczeniami
zakładowymi, przyszłość zabezpieczenia materialnego na starość wydaje się być związana
nie tylko z ubezpieczeniem społecznym, ale i z systemem zakładowym lub funduszami,
w których składka współfinansowana jest przez pracodawcę.
474.
BETRIEBLICHE Altersversorgung in der Untemehmensspaltung; der
individuelle Schutz von unmittelbaren Yersorgungszusagen in einer neuen
Sukzessionsform / T. Masing. - Berlin; Berlin Verl., 1997. - 287 s. - Bibliogr.
s. 261-287.
Zakładowe zaopatrzenie na starość w przypadku podziału przedsiębiorstwa; indywi
dualna ochrona przed bezpośrednimi obietnicami zaopatrzenia w nowej formie sukcesji.
Z możliwością podziału przedsiębiorstwa na nowe, o odmiennej od dotychczaso
wej formie prawnej, wiążą się kwestie ciąglośei zobowiązań pracodawcy wobec pra
cowników dotyczące świadczeń w ramach zakładowego systemu zaopatrzenia na sta
rość. System ten stanowi drugą z trzech istniejących w RFN kolumn zabezpieczenia
emerytalnego. W 1994 r. w zachodniej części Niemiec na ponad 680 tys. zarejestrowa
nych przedsiębiorstw w około 220 tys. istniały zakładowe systemy zaopatrzenia dla
emerytowanych pracowników. Zawartą najczęściej w umowie o pracę lub aneksie do
niej obietnicę dodatkowego świadczenia na starość otrzymało około 7,7 min pracow
ników. W grupie przedsiębiorstw gwarantujących świadczenia zakładowe znajdują się
niemal wszystkie zatrudniające co najmniej 5000 pracowników. Przeciętna renta
zakładowa wynosiła w 1990 r. 330 DM miesięcznie, ale nowo przyznana sięgała już
570 DM. Przyjęte rozwiązania zmierzają do zobowiązania pracodawców w zakładach
powstałych w następstwie podziału do kontynuacji umów zawartych z pracownikami
przed zmianą formy prawnej. Treść nowej umowy powinna zostać skonsultowana przed
decyzją o podziale przedsiębiorstwa z pracownikami. Jeżeli przejęcie zobowiązań przez
nowy zakład nie jest możliwe, zaopatrzenie na starość powinno być zagwarantowane
przez przynajmniej jeden zakład powstały w wyniku podziału. Nowo powstały zakład
pracy powinien przejąć tę część zgromadzonego w wyniku opłacania składek kapitału,
która pochodzi od pracowników zatrudnionych obecnie w nowym miejscu.
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475. [HOW IBM reengineered its benefits center into a National HR Service Center] // Compens. Benef. Rev. - 1997, nr 2, s. 3-63, tab.
Wjaki sposób IBM przekonstruowała swój ośrodek działalności socjalnej w krajową
służbę obsługi zasobów pracy.
Zeszyt zawiera informacje o powstawaniu systemu zasad etyki w działalności
związanej z zabezpieczeniem społecznym załogi, o zasadach chroniących pracowników
przed utratą korzyści socjalnych w przypadku zmian własnościowych firmy, o pro
blemach uprawnień socjalnych w firmach ponadnarodowych, o zbieraniu przez firmy
informacji o zmianach w dziedzinie świadczeń socjalnych na świecie.
MEIST aus mehreren Quellen / D. Klebula, R Semrau = poz. 411.
M.in. korzystanie z rent wypłacanych przez system ubezpieczeń zakładowych.
476. PENSIONS and training/ S. Dorsey, D. A. Macpherson// Ind. Relat.
- 1997, vol. 36, nr 1, s. 81-96, tab.
Emerytury a szkolenie.
Pracodawcy, ekonomiści i politycy w USA uważają, że istnieją zależności pomiędzy
poziomem spodziewanych emerytur i możliwością ich wcześniejszego przyznawania,
a decyzjami pozostawania w pracy lub przechodzenia na wcześniejszą emeryturę; mają
one znaczenie szczególnie w przypadku pracowników, którzy często zmieniali pracę.
Zakładowe systemy emerytalne wspierane przez pracodawców mogą przynieść
zakładom konkretne korzyści, gdyż sprzyjają wzrostowi wydajności i powodują osz
czędności nakładów na szkolenie pracowników. Wyniki badań potwierdzają, iż po
ziom spodziewanych emerytur z systemu zakładowego wpływa w istotny sposób na
zainteresowanie pracowników szkoleniami, ale mają znaczenie także inne czynniki,
takie jak poziom plac, uzwiązkowienie, wielkość firmy i in. Badania nie potwierdziły
hipotezy, że istniejąca w niektórych systemach zakładowych możliwość wcześniejsze
go przechodzenia na emeryturę zachęca pracowników do podnoszenia kwalifikacji
i zwiększania wydajności.
477. [RENAISSANCE der betrieblichen Altersversorgung?] // Personal. 1997, nr 5, s. 228-243.
Odrodzenie zakładowych systemów ubezpieczeń na starość?
Każdy z trzech filarów, na których opiera się niemiecki system zabezpieczenia
starości jest zagrożony wskutek wprowadzenia do nich nie przewidzianych wcześniej
ryzyk, które powodują wzrost wypłat z tytułu świadczeń, obniżenie wpływów z powo
du rosnącego bezrobocia, wydłużania życia, wcześniejszego przechodzenia na emery
turę i rentę z powodu utraty zdolności do pracy. Zakładowe systemy emerytalne są
obecnie źle oceniane zwłaszcza przez przedsiębiorców, gdyż o ich funkcjonowaniu
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decydują czynniki zewnętrzne (prawodawcy, orzecznictwo sądowe), które powodują,
że systemy te przestały być elastyczne. Rosnące znaczenie systemu dobrowolnych
ubezpieczeń na życie obejmuje w coraz większym stopniu ryzyka przed którymi miały
chronić ubezpieczenia zakładowe, obecnie zagrożone systemem podatkowym. Na tym
tle rozważano możliwość przystosowania systemów zakładowych do nowych zadań,
zapewnienia pracownikom dodatkowej materialnej zachęty, wzmocnienia ich odpowie
dzialności za własną przyszłość, zwiększenia świadczeń. Przedsiębiorstwa ubezpie
czające swoich pracowników powinny korzystać z ulg podatkowych. Przedstawiono
działania podjęte przez Ministerstwo Finansów, mające zwiększyć atrakcyjność ubez
pieczeń zakładowych; ich istotą jest umożliwienie angażowania środków fundu
szów ubezpieczeniowych dla celów inwestycyjnych, połączenie efektów inwestycji ze
wzrostem funduszy. Rozważano problemy finansowo-księgowe gromadzenia fundu
szy emerytalnych objętych bilansem przedsiębiorstwa i realnej ich wyceny.
478.
The ROLE o f pension schemes in recruitment and motivation: same
survey evidence / N. G. Terry, P. J. White // Empl. Relat. - 1997, voI. 19, nr 2,
s. 160-175.
Rola systemu emerytalnego w rekrutacji i motywacji: wyniki badań.
Rozważano problemy funkcjonowania ubezpieczeń społecznych w Wielkiej Bryta
nii i celów którym powinny służyć, także poglądy menedżerów na rolę i znaczenie
zakładowego systemu emerytalnego w prowadzonej polityce kadrowej i płacowej. Starano
się wyjaśnić wjakim stopniu możliwe jest przyjęcie strategii, która umożliwiłaby wpro
wadzenie i właściwe funkcjonowanie w przedsiębiorstwie systemu emerytalnego.
479.
WHAT can in employer do to influence the cost of the workers’ compensation program? / S. Lattanzio/ / Cow/?er75. Benef. Rev. - 1997, nr 3, s. 20-30,
tab. wykr.
W jaki sposób pracodawca może wpływać na koszty programu ubezpieczeń pra
cowniczych.
Pracodawcy pragną mieć wpływ na poziom kosztów programów ubezpieczeń pra
cowniczych. Od 1984 r. rosną koszty tych programów w przemyśle przetwórczym
USA. a tylko w nielicznych stanach nastąpił ich spadek. Na poziom tych kosztów
wpły'wają ustawy określające wysokość świadczeń powypadkowych na rzecz ubez
pieczonych. Ubezpieczający i ubezpieczony mogą kwestionować wysokość szkody
oraz rodzaj i wysokość odszkodowania. Na poziom świadczeń, a zatem i kosztów,
może wpływać lokalizacja zakładu i instytucji ubezpieczeniowej, średnie zarobki, liczba
wypadków, maksymalny okres wypłacania świadczeń i wysokość odpraw pośmiert
nych. Składki ubezpieczeniowe są zróżnicowane, a ubezpieczający może wybierając
instytucję ubezpieczeniową wpływać na koszty, na treść deklaracji ubezpieczeniowych.
Systemy ubezpieczeniowe stosują różnego rodzaju premie i ulgi dla ubezpieczających.
Instytucja ubezpieczeniowa może limitować wysokość wypłat, wprowadzać do urno
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wy ubezpieczeniowej klauzule rzutujące na wysokość składki i świadczeń. Stwarza to
możliwość wyboru opcji wpłacania składek przez pracownika i wyboru metod
zarządzania systemem. Na koszty ubezpieczeń wpływa także system podatkowy
pozwalający ubezpieczającym pracodawcom na wywieranie wpływu na poziom kosz
tów ubezpieczeniowych.

2. Ubezpieczenia prywatne, dodatkowe

BEITRAGE und BezugsgroBen In der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung Ptlr das Jahr 1997 / H. Schneider = poz. 354.
M.in. wysokość dochodu z pracy pozwalająca na prywatne ubezpieczenia.
BEITRAGE und BezugsgroBen in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung fur das Jahr 1998 / H. Schneider = poz. 355.
M.in. możliwość prywatnego ubezpieczenia.
480.
La CONFORMITE ń la Constitution de la loi instituant les fonds de
pension / X. Prćtot // Droit Soc. - 1997, nr 5, s. 476-481.
Zgodność z Konstytucją prawa ustanawiającego fundusze emerytalne.
Przepisy z 1997 r. powołujące fundusze emerytalne, dotyczące głównie pracowni
ków sektora prywatnego, tworzą dodatkowe fundusze oszczędnościowe na zasadach
kapitalizacji. Powstanie funduszy emerytalnych wymaga podpisania planu oszczęd
ności przeznaczonych dla pracowników przez jednego lub grupę pracodawców; ugoda
może mieć formę jednostronnej decyzji pracodawcy stwierdzającej wkład każdego pra
cownika. Utworzenie funduszy emerytalnych, przy istnieniu ubezpieczeń społecznych
i uzupełniających systemów emerytalnych, spowodowało pewne kontrowersje; łago
dząc kryzys systemu ubezpieczeń społecznych, zmniejsza się jednocześnie dopływ fun
duszy' do tego systemu przez wykorzystanie przysługujących zwołnień fiskałnych i socjałnych.
DEMOGRAPHIC pressures and fhe changing political economy of pensi
on ław / P. Kliempes, W. S. Damstó = poz. 322.
M.in. wpływ sytuacji demograficznej na powstawanie prywatnych systemów eme
rytalnych.
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481. DRIYING down health care costs : strategies and Solutions. - New
York : Aspen, 1996. - 539 s. : wykr. - Tabele.
Obniżanie kosztów opieki zdrowotnej; strategie i rozwiązania.
Zaprezentowano koncepcje rachunków oszczędnościowych, na których w USA są
gromadzone środki na opiekę zdrowotną, modele administrowania, reformę ustawy
o funduszach emerytalno-rentowych, politykę ubezpieczeniową prowadzoną w celu
zmniejszenia liczby osób pozostających bez polisy ubezpieczeniowej. Zamieszczono
dane ilustrujące wielkości i strukturę wypłaconych w 1994 r. zasiłków na opiekę
zdrowotną. Scharakteryzowano rodzaje kosztów opieki zdrowotnej: zasiłki z tytułu
niezdolności do pracy, koszty rekonwalescencji wynikające z przebytych chorób zawo
dowych, leczenia i lekarstw. Omówiono zjawisko reasekuracji ubezpieczeniowej: spo
soby pomiarów i oceny ryzyka ubezpieczeniowego, doradztwa ubezpieczeniowego.
HEALTH insurance reform legislation / R. Di Simone = poz. 432.
M.in. prywatne ubezpieczenia zdrowotne.
482. JEDNOLITY lynek ubezpieczeniowy w ramach Unii Europejskiej :
zasady funkcjonowania i kierunki rozwoju / L. Oręziak ; Szkoła Główna Hand
lowa. - Warszawa ; Of. Wydaw. SGH, 1997. - 92 s. - Tabele. - Bibliogr. s. 90-92.
M.in. wydatki ludności na ubezpieczenia dodatkowe w sektorze prywatnym..
KRANKENYERSICHERUNG in Europa. Die wettbewerbliche Stellung
der Kranken- und Pflegeversicherungstrager im Bereich der freiwilligen Yersicherung / S. Sahmer = poz. 370.
M.in. regulacje ubezpieczenia prywatnego.
MEIST aus mehreren Quellen / D. Klebula, P. Semrau = poz. 44L
M.in. świadczenia emerytalne z tytułu ubezpieczeń dodatkowych.
The PENSION time bomb in Europę / D. Taverne = poz. 374.
M.in. wspieranie ubezpieczeń społecznych przez prywatne systemy.
483. PRIYATE pension policies in industrialized countries : a comparative
analisis / J. Turner, N. Watanabe. - Kalamazoo ; W. E. Upjohn Inst., 1995. 169 s.
Polityka prywatnych emerytur w krajach uprzemysłowionych: analiza porównawcza.
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Coraz częściej władze europejskich krajów uprzemysłowionych opowiadają się
za rozwijaniem i umacnianiem prywatnych systemów emerytalnych. Równolegle do
rosnącego poparcia dla rynkowych systemów ubezpieczeniowych ma bowiem miejsce
wzrost obciążeń systemu świadczeń społecznych finansowanych lub współfinansowa
nych ze środków publicznych. Na styku tych dwóch nurtów, decydujących w sposób
zasadniczy o kierunkach rozwoju systemów emerytalnych, pojawia się coraz częściej
problem budowy zaufania do prywatnych funduszy emerytalnych, potrzeba ich umac
niania w zakresie realnej wartości gwarantowanych świadczeń i wypłacalności. Publi
kacja jest zapisem dyskusji między autorami nt. najistotniejszych problemów
związanych z umacnianiem i sposobami zarządzania prywatnymi instytucjami ubez
pieczeń emerytalnych. Pokazano jak wybrane kraje zachodnie (RFN, Wielka Brytania,
USA, Szwecja, Chile, Japonia) rozwiązują problemy budowy zaufania do prywatnych
ubezpieczeń emerytalnych, jak kształtują się właściwe relacje między składkami
i wysokością świadczeń, zastosowanie w prywatnych ubezpieczeniach systemu „payas-you-go” (w Japonii i Wielkiej Brytanii), relacje między funkcjonowaniem i kie
runkami rozwiązań stosowanych w prywatnych ubezpieczeniach emerytalnych a ryn
kiem pracy, różnorodne możliwości tworzenia prywatnych funduszy emerytalnych oraz
metody zarządzania nimi.
484.
PRIYATE social welfare expenditures 1972-94 // Soc. Secur. Buli. 1997, nr l,s . 54-60.
Prywatne wydatki na ubezpieczenie społeczne.
W USA istnieje wiele programów uzupełniających państwową opiekę socjalną. Są
one ukierunkowane na ochronę zdrowia i opiekę zdrowotną, poradnictwo rodzinne,
opiekę nad dziećmi i członkami rodzin, pomoc w przypadku wydatków losowych,
opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, pomoc mieszkaniową, świadczenia mające
zapewnić rodzinom i osobom odpowiednich dochodów uzupełniających różne świad
czenia wypłacane przez państwo. Wydatki prywatne przeznaczone na te cele łącznie
wzrosły z 7,7% PNB w ł972 r. do ł3,3% w 1994 r., a ostatnio o dałsze 5,4%. Wzrost
ten byt szybszy niż w przypadku podobnych wydatków publicznych. Analizowano
wydatki w latach 1972-1994 ponoszone przez pracodawców w związku z ubezpiecze
niami pracowników uzależnionymi od płac, grupowymi ubezpieczeniami na życie
i grupowymi ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz z innych tytułów.
485.
PODPATRYWANIE Szwedów. 1999: emeryt kapitalista/W. Zagawa
11 Trybuna. - 1997, nr 250 : 25-26.10, s. 14-15.
486.
PR0FESS10NAL’NAJA pensionnaja sistema rabotnikov elektroenergetiki / O. Britvin // Celov. Tr. - 1997, nr 9, s. 9-11, wykr.
System emerytalny pracowników energetyki.
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Rosyjskie duże zakłady energetyczne i związek zawodowy clektroenergctyków
utworzyły w 1994 r. zawodowy (niepaństwowy) fundusz emerytalny, którego 13 filii
obejmuje cały kraj. Należy do niego 140 tys. spośród 700 tys. pracowników tej branży.
Od 1996 r. fundusz wypłaca świadczenia uzupełniające emerytowanym energetykom.
Omówiono zasady funkcjonowania tego systemu emerytalnych ubezpieczeń dodat
kowych, zasady finansowe jego funkcjonowanie oraz oczekiwane skutki działania fun
duszu, jako stałego elementu w reformowanym systemie ubezpieczeń emerytalnych.
487.
RZECZ dla polityków i ekonomistów / B. Żukowska // Nowe Życie
Gospod. - 1997, nr 46, s. 18-19.
Fundusze emerytalne w krajach zachodnich.
La SECURITE sociale ó 1’aube du XXIe siecle = poz. 332.
Z treści: Schneider J.-A.; Les conventions collectives instaurant un rógime complćmentaire de retraite.
488.
UNTERSCHIEDLICHE Krankenversicherungssysteme / F. Straub U
Personal. - 1997, nr 2, s. 78-84, tab.
Różnorodne systemy ubezpieczenia chorobowego.
Decyzja o wyborze kasy ubezpieczenia chorobowego jest szczególnie trudna dla
osób, których dochody umożliwiają wybór między kasami ustawowymi a ubezpiecze
niem prywatnym. W przeciwieństwie do ubezpieczenia ustawowego, ubezpieczony
pr>'watnie najpierw sam ponosi koszty usług medycznych i zakupu lekarstw, a następ
nie otrzymuje - zależnie od wariantu ubezpieczenia - zwrot całości lub części ponie
sionych kosztów. W RFN działają 32 duże firmy prywatnego ubezpieczenia chorobo
wego skupione w dwóch związkach kas ubezpieczenia prywatnego. Oferta tych firm
różni się nie tylko wysokością składki, ale i okresem likwidacji roszczenia, zakresem
przedmiotowym ubezpieczenia (koszty leczenia, koszty pobytu i leczenia w szpitalu,
zasiłek chorobowy, ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą) oraz konsekwen
cjami rozwiązania umowy ubezpieczeniowej. Wysokość składki w ubezpieczeniu pry
watnym zależna jest nie od wysokości wynagrodzenia, ale od wieku w momencie
przystąpienia do ubezpieczenia, pici, ogólnego stanu zdrowia i wybranej taryfy ubez
pieczenia. W przypadku długotrwałej choroby kasy prywatne albo nie zwalniają ubez
pieczonego z obowiązku opłacania pełnej składki, albo wyrażając zgodę na przerwę w
opłacaniu składki, traktują ten okres jako nieskładkowy, co może mieć wpływ np. na
określenie wieku nabycia uprawnień emerytalnych. Analiza najważniejszych różnic
w zakresie świadczeń z ubezpieczenia ustawowego i prywatnego prowadzi do wnios
ku. że w prz>’padku świadczeń związanych bezpośrednio z leczeniem ambulatoryjnym
i stacjonarnym świadczenia firm prywatnych mają większy zasięg i są generalnie wyż
sze. Firmy prywatne nie udzielają natomiast świadczeń związanych z chorobą osoby
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po/oiiająccj na uir/>maniu (/a^^lck chorobowy Jla osob> sprawującej opiekę), m silku macierzNńskicgo i /asilku w związku ze śmiercią członka rodzin) osoby ubez
pieczonej.
YEARBOOK of Polish Labour Law and Social Policy /ed. A. Świątkowski
= poz. 392.
Z treści; Cocąuyt W.: Complemeniary pension schemes: an inlegrating part of our
social security Systems? The Italian case. - Greve B.i Voluntary pension schemes in
Denmark.
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Zakrzewska-Szczepańska Krystyna
33, 212
Zalewski Tomasz omów. 319
Zawadzki Michał 274
Zieliński Tadeusz 127,266
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Zrałek Maria 316
Zubert Bronisław Wenanty red. 348
Żeleźnik Tadeusz tł. 330
Żemojda Michał 85, 167, 213, 220
Żochowski Ryszard Jacek 312

Żukowska Bogda 487
Żukowska Jolanta zob. StrusińskaŻukowska J.
Żukowski Maciej 299, 425
Żukowski Tomasz 318
Źurawińska Joanna 196
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IN D E K S K R A JÓ W I R E G IO N Ó W

Australia 357, 466
Austria 322, 348
Belgia 346, 362, 377, 438, 450, 467
Bułgaria 393
Chile 328, 483
Czechy 332, 386, 463
Dania 392,401,438,463
Europa Środkowa i Wschodnia 332, 392, 407
Federacja Rosyjska 356, 375, 376, 379, 391, 392, 410, 413, 414, 416, 435,
452, 454, 462, 486
Finlandia 388, 438
Francja 339, 347, 359, 364, 378, 398, 401, 404, 430, 438, 458, 459, 466, 480
Hiszpania 323, 373, 404, 438
Holandia 322, 339, 341, 357, 412
Irlandia 401
Islandia 401
Izrael 463
Japonia 396, 400, 401, 438, 466, 483
Kanada 322, 348, 357, 438, 466
Luksemburg 339
Łotwa 263
Meksyk 466
Mołdawia 380
Norwegia 401, 438
Nowa Zelandia 401, 438
OECD 322, 384, 399, 401, 415, 438, 322
Polska 1-320, 345, 348, 392, 421, 425, 471
Portugalia 401
RFN 11, 13, 16, 325, 327, 337, 339, 448-350, 353-355, 357, 360, 367-371,
381-383, 385, 387, 389, 390, 392, 394, 395, 397, 402-405, 411, 417, 420,
423, 425, 426, 429, 431, 433, 434, 436, 441, 443-449, 451,455, 456, 460,
461, 464, 466, 469-471, 473, 474, 483, 488
Słowacja 468
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Słowenia 439
Szwajcaria 332, 401
Szwecja 329, 404, 408, 421, 424, 428, 440, 442, 483, 485
Unia Europejska 321, 335, 336, 338, 340, 342-345, 351, 374, 382, 392, 425,
4 3 4 ,4 5 3 ,4 7 2 ,4 8 2
USA 322, 348, 357, 418, 419, 427, 428, 432, 437, 457, 465, 466, 475, 476,
479, 481,483,484
Węgry 348, 421
Wielka Brytania 322, 357, 406, 421, 425, 438, 463, 466, 478, 483
Włochy 330, 365, 392, 401, 421, 438, 466
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WYKAZ HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH

Fundusze emerytalne / ubezpieczenia dodatkow e................................
Renty inw alidzkie.......................................................................................
Świadczenia dla kombatantów.................................................................
Świadczenia pielęgnacyjne ...................................................................
Świadczenia rehabilitacyjne.....................................................................
Ubezpieczenia ...........................................................................................
Waloryzacja św iadczeń............................................................................
Wcześniejsze em erytury...........................................................................
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14,101
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43
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