Teoria państwa dobrobytu

•Ma swoje korzenie w doktrynie ekonomii dobrobytu, która
została opracowana przez uczonych francuskich i
angielskich na początku XX w.
•Doktryna ekonomii dobrobytu stanowi reakcję na
niedostatki doktryny liberalnej
•Jej naczelną zasadą jest zwiększenie roli państwa
•Zasada ekonomii dobrobytu zakłada 3 aspekty
interwencjonizmu państwowego:
•Walkę z cyklicznością gospodarki kapitalistycznej
•Działalność stymulującą wzrost gospodarczy,
•Realizację reform socjalnych – ten aspekt zostaje
rozwinięty w samodzielną doktrynę -> konieczność
rekompensowania strat społecznych

mgr Michał Mazur, Polityka
społeczna w UE

• Istotą państwa dobrobytu jest to, że ingeruje ono w wolną
grę sił rynkowych bezpośrednio, stając się uczestnikiem
tej gry, albo pośrednio, wprowadzając odpowiednie
przepisy prawne.
• Zgodnie z koncepcją państwa dobrobytu prywatna
wytwórczość podejmowana dla zysku jest legalna i
wskazana, ale pracownikom muszą być zapewnione
warunki odpowiadające normom regulującym dziedzinę
spraw socjalnych -> Określone normy służą realizacji
celów państwa dobrobytu ->państwo może również
odpowiednimi przepisami korygować podział dochodu
narodowego
• Punktem wyjścia w działalności państwa dobrobytu jest
ochrona obywateli przed zagrożeniami wynikającymi z
uprzemysłowienia państwa (bezrobocie, pogorszenie sytuacji
życiowej na skutek choroby lub starości, itp.)
• Istnieje przekonanie, że doktryna państwa dobrobytu stanowi
alternatywę, pomiędzy
i socjalizmu
mgrwyborem
Michał Mazur, kapitalizmu
Polityka
społeczna w UE

•

Cele działalności socjalnej państwa:
a) Z punktu widzenia interesów społecznych – eliminacja ubóstwa
b) Z punktu widzenia gospodarki – utrzymanie siły nabywczej
społeczeństwa
c) Z punktu widzenia interesów jednostki – zapewnienie pewności
środków utrzymania w obliczu występowania ryzyk socjalnych
d) W sferze życia politycznego – dążenie do utrzymania społeczneństwa
i systemu kapitalistycznego przy jednoczesnym rozszerzeniu zakresu
swobód obywatelskich i praw politycznych
Cele doktryny państwa dobrobytu:
–
Łagodzenie konfliktów klasowych ->
–
Troska o podtrzymywanie siły nabywczej społeczeństwa,
–
Uznanie wyższości wartości zbiorowych nad współzawodnictwem
jednostek,
–
Przekonanie o niezdolności gospodarki wolnorynkowej do
zaspokojenia najbardziej podstawowych potrzeb jednostki,
–
Uznanie tezy o jedności narodu, realizacja zasady solidaryzmu
społecznego i narodowego
mgr Michał Mazur, Polityka
społeczna w UE

Teoria państwa socjalnego dobrobytu w Wielkiej
Brytanii
•Ubezpieczenia społeczne zostały wprowadzone w Wielkiej
Brytanii za sprawą Lloyda George’a, który w latach 19081915 był ministrem skarbu w rządzie liberałów i który
interesował się ubezpieczeniami społecznymi – projekt
ubezpieczeń społecznych został przyjęty przez Izbę Gmin
w 1911 r.
•Zamysłem ustawodawcy było udzielenie pomocy
finansowej osobom, które nie są w stanie pracować z
powodu choroby, wypadku lub bezrobocia, a także
udzielenie chorym pomocy lekarskiej;
•Ubezpieczenia nie miały charakteru powszechnego –
objęły pracowników w wybranych gałęziach przemysłu,
szczególnie zagrożonych bezrobociem (budownictwo,
przemysł stoczniowy, maszynowy metalurgiczny)
•W 1916 r. ubezpieczenia zostają rozszerzone na przemysł
zbrojeniowy

• W 1920 podniesiono limit dochodów oraz rozszerzono
krąg ubezpieczonych – poza systemem pozostali rolnicy
oraz służba domowa
• W 1925 wprowadzono ubezpieczenia emerytalne, renty
wdowie i sieroce – emerytury przysługiwały po
ukończeniu 65 roku życia i po przepracowaniu co
najmniej 5 lat składkowych->
• W 1942 minister A. Greenwood powołał Komitet
Ubezpieczeń Społecznych i Pokrewnych Świadczeń –
przewodził mu H. Beveridge
• Jego celem miało być zbadanie istniejących schematów
ubezpieczeń społecznych i pokrewnych świadczeń oraz
systemu świadczeń związanych ze skutkami wypadków
przy pracy – w 1942 r. zostaje opublikowany Raport
Beveridge’a ->
• Na podstawie raportu Beveridre’a zostaje stworzony plan
zabezpieczenia społecznego – Plan Beveridge’a

•W konsekwencji przyjęcia w 1943 r. Planu
Beveridge’a w latach 1946-48 przyjęto
następujące ustawy:
•1946 – Ustawa o ubezpieczeniach
społecznych na wypadek chorób
zawodowych i wypadków przy pracy,
–1946 – Ustawa o ubezpieczeniach społecznych,
–1946 – Ustawa o narodowej ochronie zdrowia,
–1948 – Ustawa o narodowej pomocy społecznej

•Podstawowym założeniem Planu była
powszechność ubezpieczeń
społecznych->

• Charakterystyczną zmianą w latach 1959-1979 było
odejście od zasady powszechności systemu
ubezpieczeń społecznych organizowanych przez
państwo;
• Utrzymany został obowiązek ubezpieczeniowy, lecz jego
realizacja mogła następować w ramach systemu
państwowego lub zakładowego,
• Od lat 1959-1961 zaczął się proces różnicowania
wysokości świadczeń ubezpieczeniowych
poszczególnych osób – początkowo dotyczyło to
emerytury, następnie i innych świadczeń
• Pogłębia się relacja między zasiłkami
ubezpieczeniowymi a pomocą społeczną
• Kolejne reformy umacniały rolę pomocy społecznej w
systemie zabezpieczenia społ.

•W latach 1966-68 dokonano reformy administracji zabezpieczenia
społecznego, przekazując ją jednemu ministerstwu;
Teoria państwa dobrobytu zaproponowana przez Beveridge’a była
ostro krytykowana w sferze ekonomicznej, politycznej, społecznej, a
także socjalnej ->
•W związku z głosami krytyki podjęto próby reformy państwa dobrobytu
zaproponowanego przez Beveridge’a
•Krytyka odnosiła się również co do szans ekonomicznego przetrwania
państwa dobrobytu
•Punktem wyjścia w koncepcjach reformy był podział na pracujących,
którym pomoc jest udzielana przez system ulg podatkowych oraz nie
pracujących objętych systemem zasiłków -> zasiłki powinny zapewniać
warunki gorsze niż płaca, zatem niezbędnym elementem jest
gwarancja płacy minimalnej
•W takim klimacie w latach siedemdziesiątych narodziała się koncepcja
Państwa opiekuńczego na miarę możliwości (affordable welfare state)

• Współcześnie na system zabezpieczenia społecznego w
Zjednoczonym Królestwie składają się następujące elementy:
– krajowy system ubezpieczeń, który zapewnia świadczenia
pieniężne w wypadku choroby, bezrobocia, zgonu partnera,
emerytury, itd. Praw do tych świadczeń nabywa się płacąc
składki do krajowego systemu ubezpieczeń;
– krajowa służba zdrowia, która udziela świadczeń medycznych,
stomatologicznych i optycznych i do której mogą normalnie
zwrócić się wszystkie osoby zamieszkujące Wielką Brytanię i
Irlandię Północną;
– zasiłki rodzinne i programy kredytów podatkowych na dzieci,
które dostarczają świadczeń pieniężnych osobom
wychowującym dzieci;
– świadczenia nieskładkowe dla pewnych kategorii osób
niepełnosprawnych lub zasiłek dla opiekunów;
– inne świadczenia obciążające pracodawcę wypłacane
pracownikom posiadającym prawo do urlopu macierzyńskiego,
ojcowskiego lub z tytułu adopcji.
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Pomoc społeczna - Znaczenie pomocy społecznej jest znacznie
większe w krajach, w których ubezpieczenia społeczne nie rozwinęły
się dostatecznie ekspansywnie, a funkcje socjalne państwa w innych
dziedzinach zaspokajania potrzeb są ograniczone. To dotyczy przede
wszystkim krajów anglosaskich (Wielka Brytania).
W modelu brytyjskim, którego podstawą jest technika zaopatrzeniowa
wywodząca się z idei opiekuńczej, pomoc społeczną postrzega się jako
działalność niezwykle istotną, a jej zakres ujmuje się bardzo szeroko.
Encyclopedia of Social Work uznaje za pomoc społeczną „[...] szeroką,
zorganizowaną działalność państwowych i społecznych organizacji,
nastawioną na rozwiązywanie rozpoznanych problemów społecznych,
zapobieganie tym problemom oraz dążenie do zapewnienia dobra jednostki,
grupy i środowiska”.
Podczas gdy model niemiecki ogranicza rolę instytucji pomocy społecznej
do ustalania warunków uprawniających do korzystania z pomocy i
udzielania jej w zakresie i w wysokości określonej odpowiednimi
przepisami, w modelu brytyjskim procedura udzielania pomocy jest bardziej
rozbudowana i zawiera wiele działań o charakterze terapeutycznym,
edukacyjnym i pedagogicznym, w realizacji których główna rola przypada
pracownikowi socjalnemu, który z ramienia instytucji socjalnej odpowiada za
dalsze losy korzystającego z usług społecznych.
Usługi te, z założenia, mają mieć charakter powszechnie dostępnych,
niezależnie od poziomu osiąganych dochodów, świadczone jedynie na
podstawie kryterium potrzeb. Zanika więc tradycyjny, ubogi zasiłkobiorca
pomocy społecznej, a na jego miejsce pojawia się obywatel korzystający jak
wszyscy inni z przysługujących mu praw do pomocy w każdej sytuacji
życiowej.

Model polityki społecznej
w Holandii
• Socjalny system państwa dobrobytu został wprowadzony
w Holandii na początku XX w. za sprawą holenderskiego
premiera Talma,
• W 1901 r. zostaje wprowadzone prawo wypadkowe,
gwarantujące odszkodowanie dla ofiar wypadków przy
pracy, wdów i sierot po ofiarach wypadków śmiertelnych
– obligowało ono do obowiązkowego ubezpieczania
pracowników przez pracodawców
• 1913 r. zostaje wprowadzone prawo o zasiłkach
chorobowych – stanowiło zabezpieczenie przed utratą
środków do życia w przypadku zaistnienia niezdolności
do pracy spowodowanej chorobą;
• 1914 – wprowadzenie systemu rent inwalidzkich

• W okr.międzywojennym zostaje udoskonalona opieka
społeczna w Holandii – 1939 uchwalenie prawa o opiece
nad dziećmi, ustanawiające zasiłki rodzinne
• 1941 wprowadzenie powszechnego systemu opieki
zdrowotnej robotników
• System państwa dobrobytu w Holandii ostatecznie
ukształtował się po II wojnie światowej, głównie za
sprawą rządowej komisji Van Rhijana (1945-47)
• 1947 uchwalenie prawa o ubezpieczeniach społecznych;
• 1949 ustawa o zasiłkach dla bezrobotnych;
• 1957 wprowadzenie powszechnego aktu prawnego
dotyczącego ubezpieczeń emerytalnych
• Podstawą systemu stało się twierdzenie Keynesa, iż
opieka sprawowana przez państwo nad ludźmi biednymi
i upośledzonymi nie jest stratą, ale zabezpiecza ona
przed destabilizacją, sprzyja rozwojowi i nakręcą
koniunkturę

• Lata 70-te XX w. – kryzys państwa dobrobytu – ze
względów finansowych i ideologicznych
• Głównym ciałem doradczym rządu w zakresie świadczeń
socjalnych i ekonomicznych jest Rada SpołecznoEkonomiczna – powst.w 1950 r. – organ opiniodawczy
• Zbiorowe stosunki pracy w Holandii kształtowane są
przez system neokorpopracyjny – opiera się na
współdziałaniu związków zawodowych, organizacji
pracodawców oraz rządu – system ten jest oparty na
consensusie
• Gdy strony nie mogą osiągnąć konsensusu działa
wówczas arbitraż
• Udział wydatków Holandii na zabezpieczenie społeczne
wynosi ponad 26% (średnia UE poniżej 20%)

• Niderlandzki system zabezpieczenia społecznego
obejmuje następujące działy ubezpieczeń
społecznych:
•
•
•
•
•
•

ubezpieczenie zdrowotne i macierzyństwo;
ubezpieczenie od niezdolności do pracy. Nie istnieje specjalny system
ubezpieczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
emerytury;
świadczenia dla osób pozostałych przy życiu – renta wdowia, renta sieroca
ubezpieczenie na wypadek bezrobocia;
zasiłki rodzinne.

• Kto jest ubezpieczony?
• W zasadzie wszyscy pracownicy najemni oraz osoby
prowadzące działalność na własny rachunek są
ubezpieczeni. Jednakże osoby prowadzące działalność
na własny rachunek nie są ubezpieczone na wypadek
bezrobocia oraz nie otrzymują zasiłków chorobowych.

• Ludność czynna zawodowo wynosi w Holandii ok. 40%
• Holenderski rynek pracy charakteryzuje wysoki poziom
specjalizacji i wykształcenia
• Centralną instytucją holenderskiego rynku pracy jest
Biuro Pracy – jest to instytucja państwa, związków
zawodowych i związków pracodawców jednocześnie –
system trójpartnerski
• Ma ono za zadanie znaleźć pracę pracownikowi ale i
znaleźć odpowiedniego pracownika pracodawcy
• Bezrobocie w Holandii -> ok. 3% - forma pomocy –
subsydiowanie zatrudnienia – głównie osobom w wieku
pow.45 r.ż.
• Świadczenia dla bezrobotnych:
– Zasiłek dla bezrobotnych – wys. 70% ostatniego wynagrodzenia
otrz.przez 6 mieś
– Zasiłek rekompensujący przedłużające się bezrobocie –
dostępny dla osób legitymujących się zatrudnieniem na co
najmniej 8 godzin/tyg przez min. 3 lata spośród 5 lat
poprzedzających bezrobocie

• W Holandii prowadzona jest aktywna polityka
równorzędnego traktowania kobiet, mężczyzn i
mniejszości narodowych we wszystkich dziedzinach
życia społ.i zaw.
• Rząd Holenderski kreuje politykę tworzenia lepszych
warunków dla łączenia przez kobietę funkcji rodzinnej i
zawodowej;
• Urlop macierzyński na pierwsze dziecko wynosi 16
tygodni
• Rząd Holenderski podejmuje starania zagwarantowania
takich samych praw rdzennej oraz napływowej ludności
holenderskiej;
• W Holandii występują dwa rodz.płacy minimalnej:
–Płaca minimalna – dla prac.w wieku 23-65 lat,
–Młodzieżowa płaca minimalna – dla pracowników poniżej 23 l. na
odpowiednio niższym poziomie uzależnionym od wieku (22-latek
otrz.80%, zaś 15-latek 30%)
Podatki od najwyższych dochodów nie przekraczają w Holandii
40%, najniższe wynagrodzenie jest aktualizowane 2 razy w roku

• Miejsce pomocy społecznej - w modelu
charakterystycznym dla państw o rozwiniętym systemie
ubezpieczeń społecznych (m.in.Holandia), w których
ponadto prowadzi się wspomagającą gospodarstwa
domowe politykę rodzinną oraz mieszkaniową, a system
edukacji ma wmontowane funkcje socjalne – pomoc
społeczna jako uzupełniający element systemu jest w
efekcie niewielka zarówno zakresowo i znaczeniowo.
Dotyczy to z jednej strony krajów skandynawskich
(Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia), a z drugiej –
kontynentalnej Europy Zachodniej (Republika
Federalna Niemiec, Holandia, Francja, Belgia,
Luksemburg). Możemy wówczas mówić o istnieniu sieci
bezpieczeństwa socjalnego, co oznacza, że dotknięci
ryzykiem socjalnym zawsze znajdą pomoc

Społeczna Gospodarcza Rynkowa w Niemczech
•Jest wytworem intelektualnym niemieckiej szkoły neoliberalnej – narodziła się
w latach 20-tych XX w. na uniwersytecie we Freiburgu
•w centrum programu Społecznej Gospodarki Rynkowej nie znajduje się wolna
gra sił rynkowych jako cel sam w sobie.
•Pierwotną jej koncepcję stworzył W.Eucken i A. Muller-Armack
•SGR to osobliwa synteza gospodarki rynkowej, gwarantująca wszystkim
podmiotom swobodę działania na rynku, z rozbudowanymi jednocześnie
elementami zabezpieczenia społecznego (wyrównania socjalnego zgodnie z
koncepcją Muller-Armacka)
•minister gospodarki Republiki Federalnej Niemiec Ludwig Erhard wprowadza
po II Wojnie Światowej swój kurs gospodarki rynkowej
•Na pierwszych stronach swojego bestsellera „Dobrobyt dla wszystkich”
(„Wohlstand für alle“) z roku 1957 opisał on w podtytule „Motyw przewodni”
(„Der rote Faden“)
•„Punktem wyjścia była chęć ostatecznego przełamania starych
konserwatywnych struktur społecznych poprzez udostępnienie siły nabywczej
szerokim warstwom społeczeństwa.

•

•

•

•

•

Społeczna Gospodarka Rynkowa jest tym samym „przedsięwzięciem
państwowym“ i opiera się na założeniu, że dzięki dostatecznemu i
kompleksowemu porządkowi można będzie sterować procesem gospodarczym
w taki sposób, aby skutkował on dla dobra wszystkich w duchu sprawiedliwości.
Zadaniem SGR jest zapewnienie uprzemysłowionej gospodarce o szeroko
rozwiniętym podziale pracy funkcjonującego i godnego człowieka porządku
gospodarczego, który będzie miał trwały charakter“
Zgodnie z tą koncepcją funkcjonowanie rynków nie może być oderwane od
zajmowania się kwestią godnych warunków życia człowieka. Urzeczywistnianie
sprawiedliwości jest zatem stałym celem gospodarki rynkowej.
Postulat sprawiedliwości w SGR nie oznacza egalitaryzmu struktur
dochodowych, lecz dotyczy reguł, w ramach których istnieje konkurencja oraz
uczciwych zasad, które dają każdemu obywatelowi rzeczywistą szansę
uczestnictwa w rynkowej konkurencji
Prekursorzy społecznej gospodarki rynkowej uważali, że problemy społeczne
będzie można rozwiązywać tylko dzięki wzajemnej koordynacji wszystkich
elementów polityki gospodarczej i społecznej. Polityka społeczna nie jest
działaniem korekcyjnym ani też przywieszką do Społecznej Gospodarki
Rynkowej, lecz stanowi równorzędną i integralną część koncepcji. Bez polityki
społecznej nie ma Społecznej Gospodarki Rynkowej.

•

•

•

•
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•

W SGR nie chodzi o miejscową ingerencję w rynek „ze względów
społecznych“, ale o ich kompleksowe i systematyczne powiązanie.
Koordynacja polityki gospodarczej i społecznej na poziomie „reguł gry“, tj.
na poziomie konstytucji gospodarczej, jest decydującym zadaniem przy
wprowadzeniu ładu
centralnym punktem nowoczesnej koncepcji polityki społecznej jest
założenie, iż: polityka społeczna nie jest polityką ani przeciw rynkowi ani dla
rynku, należy ją pojmować jako politykę społeczną z rynkiem, jako politykę
porządku społecznego.
Np. reforma ubezpieczenia pielęgnacyjnego będzie trwała i akceptowana
tylko wtedy, jeżeli poza sprawami finansowania tematem debaty publicznej i
narad politycznych stanie się przede wszystkim wymiar społeczny potrzeby
opieki pielęgnacyjnej w starzejącym się społeczeństwie.
„Polityka społeczna z rynkiem“ wymaga od polityków i opinii publicznej
formułowania takich propozycji rozwiązań, które będą poważną
odpowiedzią na kwestie socjalne społeczeństwa.
Równocześnie należy jednak akceptować zależności ekonomiczne.
Wysoki poziom redystrybucji musi być skonfrontowany z jego długofalowymi
skutkami dla porządku rynków i efektywności konkurencji.

• Istotą polityki społecznej w Niemczech jest ochrona i
dążenie do poprawy sytuacji ekonomicznej i społecznej
jednostek, które znajdują się na granicy lub poniżej
minimum socjalnego
• PS tworzy rozwiązania zapobiegające negatywnym
skutkom ryzyk socjalnych zagrażających egzystencji
jednostki
• Podstawę prawną ingerencji państwa w sferę społeczną
stanowi konstytucyjna zasada państwa socjalnego
• Odpowiedzialność państwa za całokształt polityki
społecznej obejmuje tworzenie federalnego
ustawodawstwa socjalnego, utrzymywanie instytucji
publicznych oraz gromadzenie i podział środków
potrzebnych na realizację ustawowych zobowiązań
socjalnych

• PS w RFN oparta jest na 4 zasadach:
•
•
•
•

Wolności osobistej,
Bezpieczeństwa socjalnego,
Solidarności
Subsydiarności

• Niemcy należą do krajów o wcześnie wykształconym ruchu
związkowym – ich zadaniem jest negocjowanie zbiorowych
ukł.pracy
• Organizacja syst.świadczeń społ. opiera się na zasadzie
zróżnicowania regulacji w stosunku do poszczególnych grup
ludności
• Zabezpieczenie społeczne w RFN podzielone jest według
kryterium zawodowego – odrębne US pracowników
umysłowych, fizycznych i rolników
• Filary siatki bezpieczeństwa socjalnego to ubezpieczenia:
ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie na wypadek utraty
samodzielności, ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie
wypadkowe, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia i opieka
społeczna
• Świadczenia społeczne udzielane są w formie świadczeń
pieniężnych (2/3 świadczeń) oraz rzeczowych (1/3 świadczeń) .

• Ustawowe ubezpieczenie chorobowe prowadzi około 260 kas chorych
(regionalnych kas ubezpieczeń chorobowych (AOK), kas
uzupełniających, kas chorych przedsiębiorstw (BKK), kas chorych
korporacji (IKK), kas chorych dla górników i marynarzy). Kasy chorych
zorganizowane są na poziomie regionalnym (na przykład AOK) lub
krajowym (na przykład większość kas uzupełniających); prawie
wszyscy ubezpieczeni mogą dokonać wyboru kasy – niezależnie od
zawodu czy zatrudniającego ich przedsiębiorstwa - z wyjątkiem jednak
kas dla górników, marynarzy i rolników.
Osoby ubezpieczone
Poza nielicznymi zawodami (jak na przykład urzędnicy służb publicznych,
sędziowie i wojskowi), wszyscy pracownicy podlegają obowiązkowemu
ubezpieczeniu, chyba że ich wynagrodzenie przekracza pułap ustalony
dla obowiązkowego ubezpieczenia. Osoby wykonujące pracę marginalną
przynoszącą wynagrodzenie nieprzekraczające 400 euro miesięcznie są
natomiast zwolnione z obowiązku ubezpieczenia.
•
•
•
•
•

Ponadto następujące kategorie osób obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu chorobowemu:
osoby w trakcie kształcenia się;
bezrobotni otrzymujący zasiłki z agencji zatrudnienia;
studenci, stażyści, artyści, dziennikarze;
emeryci oraz osoby na wcześniejszej emeryturze, pod warunkiem spełniania wymaganych okresów
ubezpieczenia.

Skandynawski model państwa dobrobytu

• Zgodnie z modelem skandynawskim wszyscy
obywatele mają zagwarantowane prawo do
ochrony socjalnej – wszyscy obywatele mają
zapewnione świadczenia na wypadek utraty
dochodów;
• Taką zasadę przyjęto w krajach nordyckich w
końcu lat 30-tych XX w. i obowiązuje ona do
dziś;
• W latach 60-tych przyjęto zasadę, że osoby
wyżej zarabiające po przejściu na emeryturę
otrzymują dodatek do powszechnie
obowiązującego świadczenia emerytalnego;

• Specyfika modelu skandynawskiego polega na tym, że wszystkie
uprawnienia są zakotwiczone w narodowym systemie prawnym, co
pozwala je korygować i uzupełniać w trybie parlamentarnym –
inaczej jest w modelu zachodnioeuropejskim, bo tam prawo do
świadczeń wynika z umów cywilnoprawnych zawieranych pomiędzy
zakładami pracy i związkami zawodowymi, co wyklucza ich
korygowanie i uzupełnianie na mocy decyzji politycznych;
• System opieki zdrowotnej oraz opieki nad dziećmi leży w gestii
służb publicznych;
• Nordyckie państwo dobrobytu bierze na siebie odpowiedzialność za
opiekę nad dzieckiem oraz nad ludźmi starymi, bezradnymi i
opuszczonymi;
• Charakterystyczną cechą socjaldemokratycznego modelu państwa
dobrobytu w Norwegii i Szwecji jest prawo do pracy – jest ono w
krajach nordyckich tak samo ważne, jak prawna ochrona dochodów;
• Dziedziną o zasadniczym znaczeniu jest powszechnie dostępne,
bezpłatne lub nisko płatne nauczanie w publicznych instytucjach
oświatowych, w których poziom nauczania jest na tyle wysoki, że
nie odczuwa się presji na rzecz tworzenia szkolnictwa prywatnego;

• Polityka państwa dobrobytu w ujęciu skandynawskim
stawia sobie za główny cel możliwie najbardziej
sprawiedliwy podział dochodu narodowego, a nie rozwój
gospodarczy,
• Na fakt, iż sprawdził się model państwa dobrobytu w
krajach skandynawskich wskazuje to, iż obecnie państwa
te zajmują czołowe miejsca w światowym rankingu krajów
o najwyższym poziomie dochodu narodowego na
mieszkańca;
• Dystrybucja dochodów w Skandynawii jest znacznie
bardziej wyrównana niż w innych krajach zachodnich, a
przy tym kraje nordyckie tak rozbudowały system
ubezpieczeń społecznych, że zapewnia on jednostce
znacznie większe bezpieczeństwo socjalne niż w
większości wysoko rozwiniętych krajów europejskich;

Cechy charakterystyczne szwedzkiego systemu zabezpieczenia
społecznego
• Szwedzki system zabezpieczenia społecznego charakteryzuje się takimi
cechami jak powszechność i kompleksowość. Cechuje go również
przejrzystość oraz fachowość obsługujących go pracowników socjalnych.
Jest to jednocześnie system wysoce scentralizowany.
• powszechność. Podstawowymi świadczeniami tego systemu objęci są
praktycznie wszyscy mieszkańcy Szwecji. Wszyscy mają bowiem prawo do
takich świadczeń, jak opieka lekarska, renty i emerytury podstawowe,
zasiłki rodzinne, dodatki mieszkaniowe itp. Zasięg podmiotowy tych
świadczeń poszedł bardzo daleko, traktując np. gospodynie domowe jako
pracowników i przyznając im prawo do zasiłków chorobowych.
• kompleksowość. Zwraca uwagę wszechstronność wielu rozwiązań,
niespotykana w żadnym innym kraju. Niektóre z istniejących świadczeń
mają zabezpieczać potrzeby wręcz wyszukane czy rzadko spotykane.
Przykładem mogą być zasiłki dla dzieci, których rodzice się rozwiedli, zasiłki
dla osób zmieniających miejsce zamieszkania dla podjęcia pracy itp.
Szwedzi przewidzieli wiele szczegółowych sytuacji wymagających
zabezpieczenia, o których mieszkańcy innych krajów nawet nie wyobrażają
sobie, że mogą być przedmiotem świadczeń socjalnych.

•

•

przejrzystość i jednoznaczność. Ich przykładem mogą być takie świadczenia o
charakterze powszechnym, jak zasiłki rodzinne czy emerytury podstawowe. Cechy te
są bardzo istotne, bowiem ograniczają do minimum możliwość występowania
nadużyć. Dla sprawnego funkcjonowania tego systemu podstawowe znaczenie ma
dostępność informacji o możliwości uzyskania poszczególnych świadczeń. Służą
temu różnego rodzaju informatory i publikacje szeroko udostępniane
zainteresowanym. Warto podkreślić, że większość z nich ze względu na dużą ilość
imigrantów tłumaczona jest na wiele języków. O sprawności działania tego systemu
świadczy również fakt, że osobom osiągającym wiek emerytalny przesyłane są
specjalne informatory dla zapoznania się z uprawnieniami na jakie mogą liczyć po
przekroczeniu tego wieku. Na uwagę zasługują wysokie kompetencje pracowników
socjalnych, doskonale zorientowanych w istniejących przepisach i zawsze gotowych
do udzielania szczegółowych informacji czy pomocy.
Za kolejną cechę szwedzkiego systemu zabezpieczenia społecznego uznać należy
wysoki stopień jego centralizacji. W wyniku trwającego od wielu lat procesu takiej
centralizacji, olbrzymia większość świadczeń skupiona została w Rejonowych
Urzędach Ubezpieczeń Społecznych. Do kompetencji tych Urzędów należą między
innymi świadczenia pieniężne związane z podeszłym wiekiem, inwalidztwem,
chorobą, utratą żywiciela rodziny itp. Nie oznacza to jednak, że wszystkie
świadczenia znajdują się w gestii wspomnianych Urzędów. Wiele z nich, szczególnie
o charakterze lokalnym bądź branżowym pozostaje poza ich zasięgiem.

Szwedzki powszechny system ubezpieczeń społecznych składa się
z następujących działów:
•
•
•
•
•
•

ubezpieczenie zdrowotne;
ubezpieczenie od wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
świadczenia z tytułu inwalidztwa;
świadczenia z tytułu podeszłego wieku oraz świadczenia dla osób pozostałych przy życiu;
ubezpieczenie na wypadek bezrobocia;
świadczenia rodzinne i ubezpieczenie ochronne dla rodzin.

Składki
• Ubezpieczenie społeczne finansowane jest za pośrednictwem podatków i
składek społecznych. Składki społeczne wpłacane przez pracodawców
pokrywają większość kosztów. Stanowią one ogółem 32,28% podstawy
wynagrodzenia. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek same
opłacają składki wynoszące 30,71% ich dochodów referencyjnych.
• Obywatele są również zobowiązani do płacenia składek na ubezpieczenie
emerytalne. Pracodawca jest zobowiązany do odjęcia tych składek z pensji
i przelania ich na konto urzędu podatkowego. Jeśli dana osoba przystąpiła
do którejś z kas ubezpieczeń na wypadek bezrobocia, również taka osoba
musi sama opłacać składki w tej kasie.
• Dla osób w wieku powyżej 65 lat, składki płacone przez pracodawców
sprowadzone są do niższej stawki.

• Powszechny system ubezpieczeń społecznych jest obowiązkowy.
Wyjątek stanowi ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
• Ubezpieczenia społeczne składają się z ubezpieczenia uzależnionego
od miejsca zamieszkania i przewidującego gwarantowany poziom
świadczeń oraz z ubezpieczenia opartego na pracy, pokrywającego
utratę zarobków. Obejmują one wszystkie osoby mieszkające lub
pracujące w Szwecji.
• Nie ma żadnego okresu karencji odnośnie do praw do świadczeń z
tytułu ubezpieczenia. Jednakże, aby skorzystać z niektórych
świadczeń, należy wypełnić pewne warunki. Niektóre warunki
dotyczące okresów ubezpieczenia stosowane są dla ubezpieczenia
ochronnego dla rodzin i ubezpieczenia na wypadek bezrobocia Jeśli
chodzi o świadczenia z tytułu inwalidztwa, świadczenia z tytułu
podeszłego wieku oraz dla osób pozostałych przy życiu, nabycie praw
jest poddane pewnemu okresowi zamieszkania lub zależy od
wysokości dochodów z tytułu pracy

Główne formy świadczeń socjalnych
• Świadczenia zaspokajające dodatkową bądź nadzwyczajną potrzebę zasiłki rodzinne, dodatki mieszkaniowe, opiekę lekarską i zniżki przy zakupie
lekarstw, świadczenia związane z rehabilitacją inwalidów, ze zmianą miejsca
zamieszkania dla podjęcia pracy itp. Oceniając wysokość tych świadczeń,
można je porównać z rozmiarem potrzeb jakie mają zaspokajać.
• Dla części tych potrzeb, takich jak opieka lekarska czy rehabilitacja, szwedzki
system zabezpieczenia społecznego zapewnia niemal pełne pokrycie. Za ważną
potrzebę uznano w Szwecji posiadanie przez każdą rodzinę mieszkania.
Zaspokajaniu tych potrzeb służyć mają między innymi dodatki mieszkaniowe,
które są na tyle wysokie, że np. emerytom wystarczają na pełne pokrycie
czynszu za mieszkanie o umiarkowanym standardzie, zaś osobom pracującym
znaczną część takiego czynszu. Niemal w całości świadczenia takie pokrywają
koszty przeprowadzki, jeśli jej celem jest podjęcie pracy.
• Inaczej należy traktować zasiłki rodzinne. Nie pokrywają one kosztów
utrzymania dziecka, ale i nie formułuje się takich wobec nich wymagań. Ich
głównym celem jest przeciwdziałanie nadmiernemu zróżnicowaniu standardu
życia poszczególnych rodzin wynikającemu z różnej ilości posiadanych dzieci.
Są one wzmacniane przez inne świadczenia zmierzające w tym samym
kierunku np. dodatki mieszkaniowe, których wysokość jest uzależniona od ilości
dzieci w rodzinie czy inne tego rodzaju świadczenia. Sprawia to, że zasiłki
rodzinne razem z innymi tego rodzaju świadczeniami stanowić mogą znaczącą
pozycję.

Świadczenia zapewniające minimum kosztów utrzymania
• Zadaniem tej grupy świadczeń jest zabezpieczenie egzystencji obywateli na
minimalnym poziomie. Należą do nich renty i emerytury podstawowe powiększone o
ewentualne dodatki oraz świadczenia pomocy społecznej. Pierwsze z nich mają na
celu zapewnienie podstawowego standardu życia. Poziom świadczeń pomocy
społecznej jest stosunkowo niski, wystarcza bowiem jedynie na pokrycie
elementarnych potrzeb.
Świadczenia dla zrekompensowania utraconych dochodów
• Ta grupa świadczeń służy rekompensowaniu dochodów, które z różnych względów
nie mogą być uzyskane. Są to przede wszystkim renty i emerytury dodatkowe, renty i
emerytury zawodowe, zasiłki chorobowe, zasiłki dla bezrobotnych itp. Zasadniczy
postulat jaki się przed nimi stawia to taki, żeby wysokość świadczeń z tego tytułu była
możliwie bliska utraconym dochodom, ale od nich niższa. Świadczenia te powinny
być niższe tak ze względu na nieponoszenie pewnych kosztów związanych z
aktywnością zawodową (np. kosztów dojazdów do pracy), jak i na potrzebę
motywowania pracowników do podejmowania pracy. Generalnie poziom tych
świadczeń jest jednak stosunkowo wysoki.
• Świadczenia tej grupy mają charakter ubezpieczeń społecznych, podczas gdy dwa
poprzednie rodzaje świadczeń oparte zostały na zasadzie zaopatrzeniowej (jedynie
pomoc społeczna ma charakter opiekuńczy).
• Charakteryzując szwedzki system zabezpieczenia społecznego należy dodać, że
wysokość tych świadczeń podlega indeksacji, a więc jest niezależna od
występującego w danym okresie poziomu inflacji. System ten jest korzystny np. dla
rencistów i emerytów, ponieważ sprawia, że ich dochody mogą rosnąć szybciej niż
aktualnych pracowników. Tego rodzaju sytuacja występuje w okresie recesji. Inne
świadczenia, np. dodatki rodzinne, są zwiększane w takim tempie, ażeby zachować
swój udział w średniej płacy.

• Kasy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia, które obejmują różne
domeny działalności (zawody, sektory itp.) zarządzają ubezpieczeniem
na wypadek bezrobocia. Ubezpieczenie obejmuje zarówno
pracowników najemnych, jak osoby prowadzące działalność na własny
rachunek. Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest w formie kwoty
bazowej lub zasiłku uzależnionego od dochodów.
• Zasiłek dla bezrobotnych uzależniony od dochodów jest wypłacany
osobom, które dobrowolnie przystąpiły do kasy ubezpieczeń na
wypadek bezrobocia lub do uzupełniającej kasy ubezpieczeń na
wypadek bezrobocia (kasa ALFA).
• Aby mieć prawo do zasiłku uzależnionego od dochodów, należy:
• (i) należeć, od dwunastu miesięcy, do kasy ubezpieczeń na wypadek
bezrobocia (warunek przystąpienia);
• (ii) wykonywać, w referencyjnym okresie dwunastu miesięcy
bezpośrednio poprzedzających bezrobocie, płatną pracę przez co
najmniej sześć miesięcy w wymiarze co najmniej 70 godzin w miesiącu
kalendarzowym lub płatną pracę przez co najmniej 450 godzin w
czasie nieprzerwanego okresu sześciu miesięcy kalendarzowych w
wymiarze co najmniej 45 godzin na każdy z tych miesięcy (warunek
działalności).

Opieka zdrowotna
• Przez opiekę zdrowotną rozumie się na ogół leczenie udzielane przez lekarzy, leczenie
szpitalne, rehabilitację i wszystkie inne działania lecznicze, opiekę stomatologiczną oraz
leki.
• W Szwecji zorganizowano regionalny system opieki zdrowotnej, który w większej części
jest niezależny od ubezpieczeń społecznych. Każda rada generalna jest zobowiązana
do zapewnienia wszystkim osobom zamieszkującym w departamencie opieki zdrowotnej
odpowiedniej jakości.
• Rady generalne są odpowiedzialne za większość opieki zdrowotnej, ale istnieją również
lekarze prywatni, którzy zawarli umowy z radami generalnymi. Szwedzkie gminy są
odpowiedzialne za pewną część opieki medycznej, wynikającą z ustawodawstwa
szwedzkiego dotyczącego opieki medycznej i ochrony zdrowia. Chodzi tu głównie o
opiekę udzielaną w domach opieki osobom w podeszłym wieku, które z racji ich stanu
zdrowia, wymagają opieki medycznej.
• Rady generalne finansują opiekę dzięki podatkom płaconym przez osoby zamieszkałe w
regionie i w pewnej mierze również dzięki subwencjom państwowym oraz należnościom
wnoszonym przez pacjentów.

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
• zasiłek chorobowy;
• opieka zdrowotna;
• readaptacja;
• zasiłek mający na celu zapobieganie szkodom;
• renta;
• zasiłek z tytułu zgonu.

Etapy Integracji Europejskiej
Przebieg procesu integracji europejskiej
można zamknąć w kilku etapach:
1. strefa wolnego handlu
2. unia celna
3. wspólny rynek
4. unia gospodarcza
5. pełna (choć z pewnymi modyfikacjami) integracja gospodarcza
• Niektóre etapy procesu integracyjnego połączono w jedną całość
(np. utworzenie strefy wolnego handlu i unii celnej), inne –
wzbogacono (np. unię gospodarczą poszerzono o unię walutową).
• Generalnie, Europa zmierza w kierunku ścisłej integracji
gospodarczej, w połączeniu z przynajmniej częściową integracją
polityczną (w sferze polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony
oraz w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych).

Proces integracji europejskiej

• Tragiczne doświadczenia II wojny światowej sprawiły, iż proces unifikacji
kontynentu europejskiego był jedynym skutecznym środkiem
przeciwdziałania konfliktom zbrojnym. W tym czasie i kontekście pojawiła się
myśl stworzenia struktury, która umożliwiłaby kierowanie przemysłem
węglowym w Europie. Wybór tego właśnie sektora gospodarki nie był
przypadkowy: kontrola nad bazą surowcową przemysłu ciężkiego stawała
się niejednokrotnie zaczynem konfliktów zbrojnych w Europie.
• W maju 1948 roku został zwołany w Hadze Kongres Europejski, który
zgromadził około 800 najwybitniejszych polityków, ekonomistów i
przedstawicieli życia kulturalnego Europy Zachodniej. Kongres wezwał
państwa, by przekazały atrybuty swej suwerenności na ponadpaństwowe
struktury w celu utworzenia zjednoczonej i demokratycznej Europy. Nie
przesądzono jednak, czy zjednoczona Europa miałaby mieć formę państwa
federacyjnego czy konfederacyjnego.

Powstanie Rady Europy
• 5 maja 1949 r. podpisano w Londynie traktat, na
mocy którego powstała Rada Europy - główny
efekt Kongresu Europejskiego. Rada Europy
była pierwszym przedsięwzięciem
instytucjonalnym, które w przyszłości miało
doprowadzić do jakiejś formy ponadnarodowego
rządu Europy. W praktyce jej działania i zadania
były dużo skromniejsze. Wpłynęła ona istotnie
na umocnienie demokracji w państwach
zachodnich, a nie na zacieśnienie realnych więzi
ekonomicznych.

Plan Marshalla
• 5 czerwca 1947 roku Sekretarz Stanu USA George Marshall
wezwał rządy państw europejskich do opracowania wspólnego
programu gospodarczego w celu odbudowy pozycji i potencjału
starego kontynentu. Istotą oferty amerykańskiej były dwie sprawy:
zapewnienie Europie środków finansowych, towarów i urządzeń
przemysłowych
oraz
uruchomienie
ścisłej
współpracy
ekonomicznej między państwami kontynentu. Z pomocy miały
skorzystać wszystkie kraje, jedynym warunkiem było stwierdzenie,
że program powinien być wspólny dla Europy, ustalony przez kilka,
jeśli nie wszystkie narody europejskie.
• Na skutek nacisków Związku Radzieckiego, kraje Europy
Środkowej i Wschodniej (które początkowo pozytywnie odniosły
się do oferty amerykańskiej) odmówiły wzięcia udziału w
konferencji paryskiej w lipcu 1947 roku, w trakcie której miano
dopracować szczegóły wykorzystania pomocy amerykańskiej w
ramach planu Marshalla

• Ideę integracji rozwinął francuski polityk Jean Monnet (1888-1979),
były wysoki urzędnik działającej w okresie międzywojennym Ligi
Narodów. Świadomy niedoskonałości tej organizacji, wiedział, że po
II wojnie światowej współpraca europejska powinna opierać się na
strukturze organów nie podlegających władzy poszczególnych
rządów. Zainspirowany tymi poglądami francuski minister spraw
zagranicznych Robert Schuman ogłosił 9 maja 1950 roku deklarację,
która stała się podstawą Planu Schumana, uchodzącego za oficjalny
początek historii Wspólnot Europejskich.
• Długoterminowymi celami Planu Schumana miały być: stworzenie
międzynarodowego mechanizmu kontroli nad przemysłem
zachodnioniemieckim oraz zapobieżenie wykorzystaniu przemysłu
ciężkiego do ponownego wyścigu zbrojeń, a w konsekwencji
eliminacja gospodarczych przesłanek wojny pomiędzy Francją i
Niemcami, stworzenie podstaw rozwoju gospodarczego państw
zniszczonych w czasie II wojny światowej.
• Plan zawierał propozycję ścisłej współpracy i koordynacji produkcji
węgla i stali we Francji i RFN oraz współpracy w tym zakresie z
innymi państwami zachodnioeuropejskimi.

• Plan Schumana poparły USA, Wielka Brytania,
RFN i Włochy, przyjęły go również kraje
Beneluksu. Ponieważ plan nie dotyczył Stanów
Zjednoczonych, Wielka Brytania nie zamierzała
angażować
się
w
jego
realizację
najistotniejsze okazały się stanowiska Francji i
RFN.
• Rokowania przedstawicieli sześciu państw
rozpoczęły się w Paryżu w czerwcu 1950 roku,
a zakończone zostały podpisaniem 18 kwietnia
1951 roku traktatu powołującego do życia
Wspólnotę. Traktat EWWiS wszedł w życie
25 lipca 1952 roku.

Traktaty Rzymskie
• Pozytywne efekty EWWiS skłoniły państwa Szóstki do podjęcia
dyskusji nad rozszerzeniem zakresu sektorów objętych ścisłą
współpracą. W Mesynie w dniach 1-2 czerwca 1955 r. ministrowie
spraw zagranicznych państw EWWiS powołali komisję pod
przewodnictwem szefa dyplomacji Belgii, Paul-Henri Spaaka, którego
zadaniem było zbadanie możliwości utworzenia wspólnego rynku.
Raport przygotowany przez tę komisję stał się podstawą Traktatu
Rzymskiego podpisanego 25 marca 1957 r., ustanawiającego EWG
• Równocześnie podpisano odrębny traktat ustanawiający Euratom
TRAKTAT O FUZJI
• Równolegle do traktatów rzymskich podpisano konwencję o wspólnych
instytucjach, której celem stało się stworzenie jednego systemu
organów dla trzech Wspólnot Europejskich. Proces ten przebiegał
jednak bardzo opornie. Jedynie Europejskie Zgromadzenie
Parlamentarne i Trybunał Sprawiedliwości od razu stały się
instytucjami wspólnotowymi. Sytuację zmienił dopiero traktat o fuzji z 8
kwietnia 1965 r. Na jego mocy Rada Ministrów i Komisja Wspólnot
Europejskich miały służyć wszystkim trzem Wspólnotom. Europejskie
Zgromadzenie Parlamentarne przemianowano ponadto na Parlament
Europejski. Utworzono też Komitet Stałych Przedstawicieli Rządowych
(Committee of Permanent Representatives - COREPER). Traktat
wszedł w życie z dniem 1 lipca 1967 r.

•

5 grudnia 1978 r. stworzono Europejski System Walutowy, który zaczął
działać 13 marca 1979 r.
• Uzgodniono też, że Parlament Europejski powinien być wybierany w
bezpośrednich wyborach powszechnych
Jednolity Akt Europejski
• Jednolity Akt Europejski (JAE) z 1987 r. jest umową międzynarodową
zawartą w ramach Wspólnot Europejskich. Akt ten:
• Nadał kształt organizacyjny Europejskiej Współpracy Politycznej, będącej
formą współpracy państw członkowskich Unii od roku 1970. Odtąd
Wspólnoty Europejskie i Europejska Współpraca Polityczna miały
zachowywać odrębność organizacyjną względem siebie, wspólnie jednak
podejmować kroki do urzeczywistnienia Unii
• Ustanowił Radę Europejską, formalizując w ten sposób odbywające się od
dłuższego czasu konferencje szefów państw
• W istotny sposób rozwinął i pogłębił dziedziny prawa instytucjonalnego i
materialnego Wspólnot. Wzmocnił pozycję Parlamentu Europejskiego
(dopiero wtedy wprowadzono tę nazwę do traktatów), poprzez
wprowadzenie postępowania współpracy w zakresie stanowienia prawa.
Przewidział także powołanie Sądu Pierwszej Instancji UE.
• W sferze prawa materialnego postanowił o ustanowieniu do 31 grudnia 1992
"rynku wewnętrznego" - czyli strefy o wolnym przepływie towarów, usług,
osób i kapitału - co nastąpiło 1 stycznia 1993
• Akt ten był pierwszym po wielu latach znaczącym krokiem w kierunku
integracji europejskiej. W lutym 1987 r. ratyfikowały go wszystkie wówczas
należące do Wspólnot kraje, oprócz Włoch, Grecji i Danii, które przyjęły go w
drugim terminie. Akt ten wszedł ostatecznie w życie w lipcu 1987.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Jednolity Akt Europejski stanowi najbardziej istotny dokument prawny o
charakterze konstytucyjnym od czasu powołania Wspólnot. Znaczący jest
fakt, że już w artykule 1 dokumentu, jego sygnatariusze dają wyraz swej
zdecydowanej woli przekształcania całości łączących ich stosunków w
Unię Europejską. Jednolity Akt Europejski daje ponadto wyraz ideologii
leżącej u podstaw systemów politycznych państw członkowskich. Deklaruje
on:
poszanowanie zasad demokratycznych w stosunkach krajowych
przestrzeganie prawa
poszanowanie praw człowieka
konieczność utrzymania pokoju na arenie międzynarodowej
zapewnienie bezpieczeństwa w Europie
zapewnienie wzajemnej solidarności w wyrażaniu wspólnych interesów oraz
niezależności w ich obronie
Ponadto, na podstawie Jednolitego Aktu Europejskiego został rozwinięty i
zmodyfikowany system prawa Wspólnot poprzez:
zwiększenie uprawnień Parlamentu Europejskiego wskutek wprowadzenia
wymogu współdziałania Parlamentu z Radą Ministrów (ówczesna Rada Unii
Europejskiej) przy określonych zagadnieniach
poszerzenie katalogu spraw podlegających głosowaniu przy zastosowaniu
kwalifikowanej większości głosów w Radzie Ministrów
stworzenie podstaw prawnych dla działania Rady Europejskiej, Europejskiej
Współpracy Politycznej oraz Sądu Pierwszej Instancji (utworzonego 1
stycznia 1989 roku)
rozwinięcie materialnych kompetencji Wspólnot w celu osiągnięcia
wspólnego rynku wewnętrznego do końca 1992 roku oraz wzmocnienia
współpracy w zakresie kształtowania Unii Gospodarczej i Walutowej

Powstanie Unii Europejskiej
• Fundamentalne znaczenie dla całego procesu
integracji europejskiej miał Traktat o Unii
Europejskiej podpisany 7 lutego 1992 roku w
Maastricht). Traktat ustanawiał Unię Europejska,
opartą na Wspólnotach Europejskich,
uzupełnioną o nowe polityki wspólnotowe (tzw. I
filar). TUE stworzył też dwie nowe dziedziny
współpracy: II filar (Wspólną Politykę
Zagraniczną i Bezpieczeństwa) oraz III filar
(współpracę w zakresie wymiaru sprawiedliwości
i spraw wewnętrznych).

• W 1997 roku zawarto Traktat
Amsterdamski
• W lipcu 1997 r. przewodniczący Komisji
Europejskiej, J. Santer przedstawił
Agendę 2000. Dokument ten zawierał
10 opinii o wnioskach krajów Europy
Środkowej i Wschodniej o członkostwo
w UE oraz propozycje modyfikacji
wspólnej polityki rolnej i regionalnej UE
i budżetu UE, uwzględniające wydatki
na rozszerzenie w okresie 2000-2006

Kalendarium istotnych wydarzeń w
procesie konstytuowania się UE
14 V 1947 – podpisanie przez Belgię
i Holandię oraz Luksemburg konwencji
o Unii Celnej
IV 1948 – utworzenie Organizacji Europejskiej Współpracy
Gospodarczej skupiającej 16 państw (realizacja planu Marshalla)

5 V 1949 – Utworzenie Rady Europy, 4 IV – utworzenie NATO
9 V 1950 – przedstawienie planu powołania do życia
ponadnarodowego ugrupowania gospodarczego przez francuskiego
ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana

18 IV 1951 – 6 państw europejskich zawiera w Paryżu Traktat o
EWWiS. Są to: Niemcy, Francja, Włochy, Belgia, Holandia i
Luksemburg
25 VII 1952 – wejście w życie traktatu o EWWiS
1955 – powstanie „planu Beyena” – dotyczącego powstania w Europie
regionalnej wspólnoty ekonomicznej
25 III 1957 – podpisanie przez państwa tworzące EWWiS Traktatów
Rzymskich o utworzeniu EWG i EUROATOMU
1 I 1958 – wejście w życie Traktatów Rzymskich
8 IV 1965 – utworzenie jednej Rady i jednej Komisji dla trzech Wspólnot
Europejskich (na mocy Traktatu o Fuzji)
1 VII 1967 – wejście w życie Traktatu Fuzyjnego

1 I 1973 – przystąpienie Danii, Irlandii, Wielkiej
Brytanii do Wspólnot Europejskich
1 I 1981 – przystąpienie Grecji do Wspólnot
Europejskich
1 I 1986 - przystąpienie Portugalii i Hiszpanii do
Wspólnot Europejskich

17 II 1986 – podpisanie Jednolitego Aktu
Europejskiego przez państwa członkowskie z
wyjątkiem Włoch, Grecji i Danii

28 II 1986 – podpisanie JAE przez pozostałe trzy państwa: Włochy,
Grecja Dania
1 VII 1987 – wejście w życie Jednolitego Aktu Europejskiego

7 II 1992 – podpisanie Traktatu o Unii Europejskiej w Maastricht
1 XI 1993 – wejście w życie Traktatu z Maastricht
1 I 1995 – wstąpienie do Unii Europejskiej Austrii, Finlandii i
Szwecji
2.10.1997 – podpisanie Traktatu Amsterdamskiego
31.03.1998 – rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z pierwszą grupą
kandydatów do UE
26.02.2001 – podpisanie Traktatu Nicejskiego

Etapy rozszerzenia Unii Europejskiej
• Członkami założycielami wszystkich trzech Wspólnot było sześć państw
zachodnioeuropejskich: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy
i Włochy. Pozostałe państwa przystąpiły do WE, Euratomu i EWWiS na
podstawie dyspozycji art. 237 traktatu rzymskiego o WE z 1957 roku.
1951
18 kwietnia powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali na mocy
Traktatu Paryskiego, podpisanego na 50 lat (termin upłynął 23 lipca
2002 r.). Celem tej organizacji było istnienie wspólnego rynku surowców
i produktów przemysłu węglowego i stalowego państw członkowskich:
Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, Niemiec i Włoch.
1957
25 marca powstały: Europejska Wspólnota Energii Atomowej
(EURATOM) oraz Europejska Wspólnota Gospodarcza, na mocy
Traktatu Rzymskiego; traktat został zawarty na czas nieograniczony;
głównym celem EURATOMU było pokojowe wykorzystanie energii
jądrowej. EWG zmieniło nazwę na Wspólnotę Europejską.

•

1973 - pierwsze rozszerzenie
1 stycznia wszedł w życie traktat o przystapieniu do WE nowych członków: Danii, Irlandii i Wielkiej
Brytanii.
Norwegowie wypowiadają się w referendum przeciw przyłączeniu ich kraju do WE.
Kalendarium:
•
31 lipca 1961 – Irlandia składa wniosek o członkostwo
•
9 sierpnia 1961 – Wielka Brytania składa wniosek o członkostwo
•
10 sierpnia 1961 – Dania składa wniosek o członkostwo
•
30 kwietnia 1962 – Norwegia składa wniosek o członkostwo
•
30 czerwca 1970 – rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych
•
1963 – veto Francji wbec wniosku Wielkiej Brytanii
•
1963 – negocjacje ze wszystkimi państwami kandydującymi zostaja zawieszone
•
grudzień 1969 – konferencja szefów państw i rządów krajów członkowskich EWG w Hadze –
wyrażono warunkową zgodę na wznowienie rokowań z Wielka Brytanią
•
1970 – wznowienie negocjacji ze wszystkimi państwami kandydującymi
•
22 stycznia 1972 – podpisanie Traktatu Akcesyjnego Danii, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Irlandii
•
1 stycznia 1973 – traktaty wchodzą w życie (prócz Norwegii – negatywny wynik referendum)
•
1 stycznia 1978 – kończy się pięcioletni okres przejściowy dla nowych państw członkowskich
1981 - drugie rozszerzenie
1 stycznia, na mocy układu podpisanego 28 maja 1979 r. Grecja została kolejnym państwem
członkowskim WE.
•
•
•

Kalendarium:
12 czerwca 1975 - Grecja składa wniosek o członkowstwo
27 lipca1976 – początek negocjacji akcesyjnych
28 maja 1979 – podpisanie Traktatu Akcesyjnego

1986 - trzecie rozszerzenie
1 stycznia Hiszpania i Portugalia stały się pełnoprawnymi członkami WE.

Kalendarium:
• 28 marca 1977 – Portugalia składa wniosek o członkostwo
• 28 lipca 1977 – Hiszpania składa wniosek o członkostwo
• 6 czerwca 1978 – Portugalia rozpoczyna negocjacje
• 5 lutego 1979 – Hiszpania rozpoczyna negocjacje
• 12 czerwca 1985 – podpisanie traktatów akcesyjnych w Madrycie i Lizbonie
• 1 stycznia 1986 – traktaty wchodzą w życie
1990
Po upadku Muru Berlińskiego, zjednoczone Niemcy dostosowują zasady swojego
członkostwa do zwiększonej o wschodnie landy liczby mieszkańców.
1995 - czwarte rozszerzenie
1 stycznia Austria, Finlandia i Szwecja stały się członkami UE.
Społeczeństwo Norwegii większością 52,8 % wypowiedziało się przeciwko akcesji z
UE.
•
•
•
•
•
•
•

Kalendarium:
17 lipca 1989 – Austria składa wniosek o członkostwo
1 lipca 1991 – Szwecja składa wniosek o członkostwo
18 marca 1992 – Finlandia składa wniosek o członkostwo
25 listopada 1992 – Norwegia składa wniosek o członkostwo
1993 – rozpoczynaja się negocjacje akcesyjne ze wszystkimi panstwami
kandydujacymi
24 czerwca 1994 – podpisanie Traktatu Akcesyjnego Austrii, Finlandii i Szwecji
1 stycznia 1995– traktaty wchodzą w życie (prócz Norwegii – negatywny wynik
referendum)

2004 - piąte rozszerzenie
1 maja Cypr, Czechy, Estonia, Litwa Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia,
Węgry stały się pełnoprawnymi członkami UE.
Grupa Luksemburska Grupa 5+1 - pierwsza grupa państw EŚiW, która rozpoczęła
negocjacje akcesyjne w wyniku decyzji Rady Europejskiej obradującej w
Luksemburgu w grudniu 1997 r.
Kraje te rozpoczęły negocjacje w marcu 1998 r., a zakończyły w grudniu 2002 r.:
• Polska
• Czechy
• Węgry
• Estonia
• Słowenia
• Cypr
Grupa Helsińska - to sześć państw negocjujących członkostwo w Unii Europejskiej w
drugiej turze po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji podczas szczytu Rady
Europejskiej w Helsinkach w grudniu 1999 r.
•
•
•
•
•
•
•

Państwa te rozpoczęły negocjacje w czerwcu 2000 r.:
Bułgaria
Litwa
Łotwa
Rumunia
Słowacja
Malta
Litwa, Łotwa, Słowacja i Malta zakończyły negocjacje w grudniu 2002 r.

2007 - szóste rozszerzenie
1 stycznia 2007 r. Bułgaria i Rumunia
Na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych UE 14 grudnia 2004 r. Bułgaria i
Rumunia zamknęły formalnie negocjacje akcesyjne.
Unia nadzorowałą przygotowania Bułgarii do akcesji, łącznie ze
zobowiązaniami w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
Monitorowanie postępów odbywało się za pomocą raportów, które Komisja
Europejska publikowała co roku, aż do przystąpienia Bułgarii do UE. W ciągu
trzech lat od uzyskania członkostwa przez ten kraj, Unia ma prawo do
zastosowania specjalnych klauzul bezpieczeństwa w przypadku problemów
ze stosowaniem przez Bułgarię prawa wspólnotowego.
Klauzule bezpieczeństwa mogą być zastosowane również wobec Rumunii,
jeśli tylko wystąpią tam poważne problemy, przede wszystkim w dziedzinie
sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i konkurencji. Rumunia musiała
również wyrazić zgodę na klauzulę bezpieczeństwa, której nie zastosowano
jeszcze nigdy wobec żadnego kraju kandydującego. Klauzula ta
przewidywała, że w przypadku poważnych wątpliwości dotyczących
dostosowania prawa w wymienionych dziedzinach, państwa członkowskie
Unii Europejskiej mogły zdecydować w 2006 r., kwalifikowaną większością
głosów, o ewentualnym przesunięciu daty przystąpienia Rumunii na 1
stycznia 2008 r., czyli rok później, niż ustalona data.

Geneza powstania Rady Europy
I Rada Europy - podstawowe informacje
• Rada Europy jest międzynarodową organizacją, siedzibą której jest
Strasburg. Główną rolą Rady Europy jest praca na rzecz umacniania
demokracji, praw człowieka i przestrzegania przepisów prawa. Rada Europy
jest również zaangażowana w umacnianie dziedzictwa kulturowego Europy
ze szczególnym uwzględnieniem dorobku poszczególnych państw.
• Ponadto, Rada Europy odgrywa ważną rolę jako forum, przed którym
rozważa się wiele rozmaitych tematów takich jak: problemy socjalne,
nietolerancja, integracja imigrantów, zagrożenie życia prywatnego przez
nowoczesne technologie, bioetyczne eksperymenty, zagrożenie
narkotykowe, działalność przestępczą.

Geneza powstania Rady Europy
• Rada Europy została powołana do życia przez 10 krajów po zakończeniu II
Wojny Światowej z momentem zatwierdzenia statutu w Londynie 5 maja 1949
roku. Przez 40 lat istnienia Rada Europy była instytucją skupiającą jedynie
kraje Europy Zachodniej. Po przemianach w krajach utożsamianych z
niedemokratycznymi rządami liczba krajów członkowskich wzrosła z 23 do 41
członków.
• Od roku 1989 Rada Europy współpracuje z wszystkimi krajami, w których
działające rządy zostały wybrane w demokratycznych wyborach. Wzrastająca
rola Rady Europy została zauważona podczas spotkania w Wiedniu w
październiku 1993 roku, kiedy przedstawiciele krajów członkowskich
uświadomili sobie jak ważne dla bezpieczeństwa i stabilizacji Europy jest
przestrzeganie podstawowych zasad demokracji, praw człowieka i przepisów
prawa. Kolejne spotkanie w Strasburgu jeszcze dokładniej wyznaczyło
płaszczyzny współpracy europejskiej, która od tamtej pory miała dotyczyć
prawie 800 milionów Europejczyków. Piecza nad sprawami socjalnymi oraz
bezpieczeństwem obywatelskim miała stać się teraz wiodącymi
tematami, wokół których ma się koncentrować działalność Rady Europy.
Innym ważnym tematem jak ochrona i wspieranie praw człowieka stało się
wzmacnianie procesu demokratyzacji życia z uwzględnieniem
najważniejszych kulturowych i edukacyjnych zadań jakie stoją przed
Europą w dniu dzisiejszym

• Rada Europy była pierwszą organizacją założoną w Europie po II
Wojnie Światowej, ale od tego momentu w jej otoczeniu pojawiło się
kilka innych instytucji, których działalność ma charakter
komplementarny i nie przeszkadza, ale wzmacnia i uzupełnia się
wzajemnie. Najbardziej znaczącymi organizacjami, z którymi
współpracuje Rada Europy jest Unia Europejska i Organizacja
Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej.
• Rada Europy i Unia Europejska mają wiele wspólnego jednak z
założenia są odrębnymi, niezależnymi instytucjami, mimo że wszyscy
członkowie krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej mają swych
przedstawicieli w Radzie Europy.
• Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej (OBWE)
(www.osce.org) tworzona jest przez przedstawicieli krajów
tworzących Radę Europy wraz z USA, Kanadą oraz niektórymi
republikami azjatyckimi, które do niedawna wchodziły w skład byłego
Związku Radzieckiego. Główna rola OBWE to przede wszystkim
techniki dyplomacji w obliczu rozmaitych wydarzeń a także inne
działania związane z prawidłowym funkcjonowaniem
demokracji.

Struktura Rady Europy:
Komitet Ministrów ( The Committee of Ministers ).
• Składa się z ministrów spraw zagranicznych 41 krajów członkowskich
Rady Europy. Spotykają się oni dwa razy do roku ("ordinary sessions")
a także organizują spotkania nieformalne. Każdy z krajów
przewodniczy temu organowi przez 6 miesięcy a zmiany odbywają się
cyklicznie według kolejności alfabetycznej.
• The Ministers Deputies spotykają się przynajmniej raz w miesiącu.
Formułują oni plan działania Rady Europy oraz przyjmują jej budżet,
który dzisiaj wynosi około 1,4 mld franków francuskich lub 250 mln
Euro. Oni też podejmuja decyzje jakie działania powinny być
poczynione w odniesieniu do propozycji the Parliamentary Assembly i
the Congress of Local and Regional Authorities oraz ministerialnych
konferencji, które Rada Europy regularnie organizuje.

Zgromadzenie Parlamentarne ( The Parliamentary Assembly )`
• Składa się z 291 członków i takiej samej liczby zastępców członków
z parlamentów krajów członkowskich. Każdy skład delegacji
powinien odzwierciedlać sytuacje panującą w parlamencie kraju
macierzystego. The Parliamentary Assembly zbiera się na czterech
sesjach plenarnych w ciągu roku. Debaty koncentrują się na szeroko
pojętych tematach związanych przede wszystkim ze sprawami
socjalnymi i ich rekomendacją do the Committee of Ministers.
• The Parliamentary Assembly ma również specjalny status
pozwalający na pełnienie funkcji reprezentacyjnej w parlamentach
krajów, które aspirują do członkostwa w Radzie Europy.
Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy ( The Congress
of Local and Regional Authorities of Europe )
• Podobnie jak The Parliamentary Assembly również składa się z 286
przedstawicieli oraz 291 zastępców ("substitutes"). Jej struktura to 2
odrębne izby, w których reprezentowane są: w jednej - lokalne
władze a w drugiej regiony. Główna rolą tego ciała jest umacnianie
demokratycznych instytucji na szczeblu lokalnym i w szczególności
pomoc w tworzeniu nowych przejawów życia demokratycznego.

Geneza i rozwój wspólnotowej polityki społecznej

Do najważniejszych czynników
rozwojowych wspólnotowej polityki
społecznej zalicza się uwarunkowania
krajowe, związane z sytuacją społeczną,
gospodarczą i polityczną w państwach
członkowskich, a także czynniki związane z
samą logiką i dynamiką procesu integracji
europejskiej, mechanizmami
instytucjonalnymi i aktywnością organów
wspólnotowych w tej dziedzinie

Fazy powstawania wspólnotowej
polityki społecznej
1.
2.
3.
4.

Początki – 1957 – 1973,
Ożywienie i stagnacja – 1974 – 1984,
Przełom koncepcyjny – 1985 – 1997,
Nowe podejście – po 1997

Początki – 1957 – 1973,
W pierwszych latach istnienia EWG ps nie była przedmiotem
szczególnego zainteresowania i bliższej współpracy:
Powody:
•
Socjalne zapisy Traktatu Rzymskiego traktowały rolę tych
zapisów drugoplanowo – wtórna wobec celów ekonomicznych
integracji,
•
Na ich mocy usuwano społeczne bariery w swobodnym
przepływie pracowników
•
Francja podejmowała w tym zakresie starania –motywy
ekonomiczne – przeciwdziałanie dumpingowi socjalnemu –
obawy przed konkurencją głównie niemiecką,
•
W TR. Rzymskim znalazł się zapis o harmonizacji systemów
socjalnych, ale był on ogólnikowy i pozbawiony mechanizmów
implementacyjnych
•
pierwotną szóstkę państw założycielskich charakteryzował
podobny model PS – kontynentalny lub korporacyjny – późniejsze
rozszerzenia wspólnoty przyniosły większą różnorodność
•
Działający od 1960 r. Europejski Fundusz Społeczny dysponował
ograniczonymi środkami finansowymi co ograniczało jego
możliwości interwencyjne,
1.
•

• Za zwiastun późniejszych zmian w tym względzie można uznać
wystąpienie kanclerza RFN W. Brandta na spotkaniu szefów państw
i rządów w Paryżu w 1972 r.,
• Wówczas postulował, aby politykę społeczną włączyć do działań
wspólnotowych na równi z polityką gospodarczą. W wystąpieniu tym
po raz pierwszy pojawił się także termin Europejskiej Unii Socjalnej.
Jego autor stwierdzał: .[. ] równolegle obok rozbudowywania unii
gospodarczej i pieniężnej należy postawić pierwszy krok w kierunku
unii socjalnej. Milionom europejskich pracowników należy nareszcie
oznajmić, że nie chodzi tylko o Europę Interesu, ale także o Europę
pracujących ludzi i ich jakości życia [.]..
• Apel Wili Brandta nie uzyskał wówczas poparcia ze strony
pozostałych członków Wspólnoty
• Pewne postulaty lepszej koordynacji socjalnej zostały umieszczone
w rozporządzeniach EWG nr 1408/71 oraz 547/72. Oba zawierały
zapis o działaniach, które Wspólnota powinna podjąć w celu
zwalczania dyskryminacji i wyobcowania takich grup ludności, jak
bezrobotni, niepełnosprawni, mniejszości narodowe, imigranci,
bezdomni.
• Zapisy te miały jednak charakter deklaratywny.

Ożywienie i stagnacja – 1974 – 1984

• Połowa lat 70. przebiegała pod znakiem recesji
gospodarczej wywołanej szokiem naftowym z 1973 r. i
kryzysem paliwowym, które spowodowały narastanie
problemów społecznych w państwach EWG, a zwłaszcza
gwałtowny wzrost bezrobocia.
• Odpowiedzią było większe zaangażowanie Wspólnoty w
sferze społecznej.
• W roku 1974 Rada Ministrów EWG uchwaliła pierwszy
Program Akcji Socjalnej, wytyczający główne kierunki
wspólnotowej polityki społecznej:
1) pełnego i lepszego zatrudnienia;
2) poprawy, wyrównywania oraz humanizacji warunków
życia i pracy;
3) zwiększenia udziału partnerów społecznych w
ekonomicznych i politycznych decyzjach EWG, a
pracowników w decyzjach podejmowanych na szczeblu
przedsiębiorstw.

• W programie określono pakiet konkretnych
przedsięwzięć, które służyć miały osiągnięciu
wymienionych celów, przewidując ich stopniowe,
wieloetapowe wcielanie w życie. Choć
wszystkich celów nie udało się zrealizować,
okres ten oceniany jest jako znaczące ożywienie
działalności EWG na polu społecznym
• Wkrótce po podjęciu decyzji o wprowadzeniu
Programu Akcji Socjalnej Rada EWG podjęła
decyzję w sprawie programu projektów i badań
pilotażowych w celu zwalczania ubóstwa.
Inicjatywa ta wynikała z konstatacji, że trwanie
ubóstwa jest sprzeczne z głównym celem
Wspólnoty, mianowicie harmonijnym rozwojem
działalności gospodarczej, trwałą i
zrównoważoną ekspansją, przyspieszonym
podnoszeniem poziomu życia.

• W efekcie tego programu nastąpiło znaczące ożywienie
działalności EWG na polu społecznym – normotwórczej i
operacyjnej,
• Rosnąć zaczęły wydatki z EFS na finansowanie
projektów;
• Aby „odciążyć” EFS od działań bezpośrednio nie
związanych z problematyką socjalną w 1975 r. powołano
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
• Druga połowa lat 70. czasami nazywana jest złotą erą
harmonizacji ze względu na to że w okresie tym przyjęto
wiele wspólnotowych dyrektyw odnoszących się do
takich kwestii, jak: równouprawnienie kobiet i mężczyzn,
bezpieczeństwo i higiena pracy, zwolnienia grupowe itp.
• Wiele inicjatyw ustawodawczych pochodzących już z
początku lat 80. nie doczekało się pomyślnej realizacji, a
to głównie za sprawą radykalnej zmiany kursu
politycznego w kierunku neoliberalizmu.
• Najsilniejszy opór wobec wspólnotowych regulacji w
sferze społecznej prezentowała Wielka Brytania,
rządzona od 1979 r. przez konserwatywną premier
Margaret Thatcher.

• Efektem było ograniczenie działań zmierzających do
budowy wspólnotowej polityki społecznej, co skutkowało
m.in.wstrzymaniem działań służących eliminacji
ubóstwa, zapoczątkowanych przez program z lat 19751981
• Mimo tych oporów udało się przeforsować niektóre
propozycje legislacyjne – dot. BHP
• Koniec tego okresu cechował się wyraźną stagnacją –
większość państw członkowskich obawiała się, że
postęp w tej dziedzinie obniży ich konkurencyjność na
rynku międzynarodowym.
• Brakowało przejrzystej wizji i nowych pomysłów –
wyrazem tego był kolejny Program Działań Społecznych
z 1984 r., który został oceniony przez zewnętrznych
obserwatorów jako mało ambitny;
• Rada Ministrów była zgodna co do tego, iż działalność
EWG w takich dziedzinach jak m.in. zabezpieczenie
społeczne czy polityka rodzinna powinna być bardziej
aktywna niż dotychczas, jednak podkreślano zarazem,
że rozszerzenie kompetencji KE w podobnych zakresach
powinno być ostrożne;

Przełom koncepcyjny – 1985 – 1997
• Przełom koncepcyjny w podejściu do sfery społecznej Wspólnoty
pojawia się w połowie lat 80. wraz z nowym, francuskim,
socjalistycznym przewodniczącym Komisji Europejskiej - Jacques
Delors kładł nacisk na stworzenie przez Wspólnoty dużego rynku
wewnętrznego.
• Uważał, że nie będzie to możliwe bez wypracowania i ochrony
zuniwersalizowanych praw socjalnych. Świadomy tego, że
ujednolicanie ustawodawstwa społecznego pod szyldem budowy
unii socjalnej będzie napotykało sprzeciw państw członkowskich,
zaproponował w miejsce unifikacji budowę spójności w postaci
europejskiej przestrzeni społecznej
• Wyrazem przejścia do bardziej zaawansowanego etapu integracji
europejskie było podpisanie w 1986 r. tzw. Jednolitego Aktu
Europejskiego, który m.in. odnosił się do szeregu spraw
społecznych. Wprowadzono zapisy dotyczące rozwoju
europejskich rokowań zbiorowych jako instytucji
ponadnarodowego dialogu społecznego oraz o potrzebie
umacniania spójności, czyli redukowania dysproporcji
ekonomicznych i społecznych, przez lepszą koordynację działań
funduszy strukturalnych.
• Analizując Program Jednolitego Rynku, można stwierdzić, że
podobnie jak w okresie tworzenia EWG zwracano przede
wszystkim uwagę na aspekt gospodarczy procesów integracyjnych.

•

•
•

W latach 80.pominięcie społecznego wymiaru integracji europejskiej nie
było już możliwe kilku powodów. Należą do nich doświadczenia kryzysu
lat 70., który powodował narastanie problemów społecznych, również
charakterze ponadnarodowym; włączenie do Wspólnot nowych państw
(Grecji, Hiszpanii i Portugalii), o znacznie niższym poziomie rozwoju
społeczno-ekonomicznego od dotychczasowych członków oraz liczne
grono zwolenników, wśród których istotną rolê odegrało europejskie
zrzeszenie związków zawodowych.
Tworzenie instytucjonalnych i ekonomicznych podstaw wspólnego rynku
spowodowało, że coraz trudniej było wyłączać kwestie społeczne z
działań wspólnotowych.
W roku 1988 zdecydowano o przygotowaniu osobnego dokumentu
politycznego, uzupełniającego Jednolity Akt Europejski o aspekt
społeczny. Wskutek oporu ze strony premier M. Thatcher nie został on
przyjęty na szczycie przywódców państw EWG w połowie 1989 r. w
Madrycie, a dopiero w grudniu tego roku w Strasburgu został
sygnowany przez 11 pañstw, wszystkich z wyjątkiem Wielkiej Brytanii.
Dokumentowi nazwanemu Kartą Podstawowych Praw Społecznych
Pracowników, bądź nieformalnie Wspólnotową Kartą Społeczną,
towarzyszył Program Akcji Socjalnej, obejmujący 47 różnych zadań i
inicjatyw na poziomie wspólnotowym, związanych głównie z finalizacją
jednolitego rynku europejskiego

•
•

•
•

•

•

W okresie 1985-1988 realizowano Drugi Program Walki z Ubóstwem, zainicjowany
decyzją Rady z 1984 r. w sprawie konkretnych działań Wspólnoty
Na program przeznaczono początkowo 25 mln ECU, jednak w 1986 r. budżet został
powiększony o 4 mln ECU w związku z rozszerzeniem Wspólnoty o Hiszpanię i
Portugalię. Program miał na celu wspieranie i finansowanie różnego rodzaju
instrumentów badania poprzez działanie, które zakładały udział osób ubogich, a
także rozpowszechnianie i wymianę wiedzy na temat ubóstwa, koordynację i ocenę
środków służących jego eliminacji, transfer innowacyjnych podejść oraz regularne
zbieranie i rozpowszechnianie porównywalnych danych na temat tego zjawiska przez
państwa członkowskie.
W ramach programu zrealizowano ponad 100 akcji i projektów dotyczących m.in.
rodzin niepełnych, długotrwale bezrobotnych oraz młodzieży pozostającej bez pracy,
imigrantów drugiej generacji, uchodźców i repatriantów, bezdomnych oraz osób
starszych. W ramach programu nastąpiło także zaangażowanie Eurostatu w zadanie
opracowania wskaźników ubóstwa, m.in. przez dyskusje z krajowymi urzędami
statystycznymi i wykorzystywanie badań budżetów gospodarstw domowych
Pod koniec realizacji Drugiego Programu Walki z Ubóstwem, we wrześniu 1989 r.,
Rada Ministrów Spraw Socjalnych podjęła decyzję w sprawie zwalczania wykluczenia
społecznego, która poprzedzona była decyzją z lipca tego roku o wspólnotowych
programach działania w sprawie ekonomicznej socjalnej integracji grup społecznych
poszkodowanych pod względem socjalnym i ekonomicznym.
Jest to informacja o tyle istotna, iż sygnalizuje zmiany nomenklaturze pewnych
kwestii społecznych stosowanej w dokumentach wspólnotowych. Coraz częściej
bowiem od tego momentu w miejsce wcześniej stosowanego pojęcia ubóstwa używa
się terminu wykluczenia czy marginalizacji społecznej (social exclusion), które jest
pojęciem szerszym i pojemniejszym.

• W grudniu 1991 na szczycie przywódców państw EWG
w Maastricht uzgodniono Układ w sprawie Unii
Europejskiej – podpisany w lutym 1992;
• Otworzył on kolejną fazę w zacieśnianiu integracji
zachodnioeuropejskiej;
• Problematyka polityki społecznej należała do najbardziej
kontrowersyjnych kwestii jakie dyskutowano w toku
procesu negocjacyjnego nad traktatem – sprawy prawa
pracy, warunków pracy, BHP, konsultacji pracowniczych
– Holandia przedstawiła projekt z którym nie zgadzała
się Wlk. Brytania …
• W związku z brakiem kompromisu powstaje
„Porozumienie w sprawie polityki społecznej”, które
podpisało 11 państw – wszyscy członkowie EWG oprócz
Wlk. Brytanii

• Ustalono, że większością głosów Rada Ministrów
Wspólnoty będzie rozstrzygała kwestie związane z
warunkami pracy i BHP, informowaniem i
konsultowaniem pracowników, równouprawnieniem
kobiet i mężczyzn w miejscu pracy oraz integracją osób
wykluczonych z rynku pracy,
• Decyzje dotyczące zabezpieczenia społecznego i
ochrony socjalnej, praw osób zwolnionych z pracy,
reprezentacji i zbiorowej ochrony interesów pracowników
i pracodawców oraz warunków zatrudnienia robotników
migrantów z krajów trzecich będą podejmowane na
zasadzie consensusu ;
• Na mocy Porozumienia wzrosnąć też miało znaczenie
europejskich federacji pracodawców i związków
zawodowych;

• Zdystansowanie się Brytyjczyków spowodowało, iż powszechne
zobowiązania traktatowe na tym polu w wyniku układu z Maastricht
nie zostały zmienione;
• Przedstawiciele Zjednoczonego Królestwa uczestniczyli w
posiedzeniach zespołów dotyczących prac nad sprawami
zabezpieczenia społecznego, ale nie uczestniczyli oni w
posiedzeniach, adresowanych wyłącznie do sygnatariuszy
Porozumienia;
• Brak udziału w głosowaniach oznaczał jednoczeście, że Wlk.
Brytania nie musiała wprowadzać u siebie wypracowanych w
wyniku głosowań ustaleń;
• Rząd brytyjski kontestował w tym okresie wspólnotowe prawo
socjlne, czego wyrazem była skarga wniesiona w 1996 r. do
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na niektóre zapisy
Dyrektywy 93/104/EWG w sprawie organizacji czasu pracy;
• Brytyjski opór zakończył się wraz z przejęciem w 1997 r. rządów
przez Partię Pracy – utorowało to drogę do przyłączenia się Wlk.
Brytanii do Wspólnotowej Karty Społecznej

• W konsekwencji przystąpienia Wlk.Brytanii do
Wspólnotowej Karty Społecznej wiele w przyjętych
wcześniej zapisów prawa zostało włączonych do
nowego Traktatu Amsterdamskiego, podpisanego w
lutym 1997;
• Znalazł się w nim nie tylko rozbudowany rozdział
dotyczący polityki społecznej, jak i nowe rozdziały
poświęcone zatrudnieniu, ochronie zdrowia, ochronie
środowiska, ochronie konsumenta;
• W związku z tym wiele rozwiązań z sferze socjalnych
zostało zapisane na poziomie traktatowym;
• W listopadzie 1997 r. została wypracowana Europejska
Strategia Zatrudnienia.
• W omawianym okresie poparcie zachodnioeuropejskiej
opinii publicznej dla istotnego rozszerzania kompetencji
organów wspólnoty w sprawach socjalnych był skromny

• Biała Księga na temat przyszłości europejskiej polityki
społecznej opisuje, że celem UE nie jest „totalna
harmonizacja” polityk społecznych ale rozłożona w
czasie ich konwergencja poprzez uzgadnianie
wspólnych celów;
• Dokument ten stwierdza, iż nie jest potrzebny „szeroki
program nowych propozycji legislacyjnych” bowiem
„Solidna podstawa” europejskiego ustawodawstwa
socjalnego została już stworzona.
• Nowe podejście do wspólnotowej polityki społecznej
odwrotnie do tego okresu, będzie podejściem
przeciwnym odgórnej i prawnie wymuszonej
harmonizacji – będzie bardziej pragmatyczne,
zdecentralizowane i inspirowane zasadą subsydiarności

Okres po 1997 r.
•

•
•
•
•
•
•
•

Okres po 1997 r. nazywany jest nowym podejściem – przy zastosowaniu nowej
metody otwartej koordynacji;
Pod koniec lat 90-tych w 13 spośród 15 państw Unii Europejskiej rządy sprawowały
lub współrządziły ugrupowania socjaldemokratyczne, co musiało mieć przełożenie na
wspólnotową politykę społeczną;
W 1998 r. ogłoszono średniookresowy Program Działań Społecznych obejmujący
lata 1998 – 2000. Na rynku pracy zarysowały się zjawiska, które wymagały
wzmożenia działań;
Należały do nich: wysokie bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz zmiany
w środowisku pracy. Program zakładał następujące kierunki działań:
1. tworzenie miejsc pracy, podnoszenie kwalifikacji, zwiększenie mobilności siły
roboczej;
2. skuteczną adaptację do zmieniającego się środowiska pracy (unowocześnienie
form organizacji pracy, przyspieszenie restrukturyzacji firm, wykorzystanie szans
jakie stwarza społeczeństwo informacyjne, podnoszenie poziomu BHP);
3. tworzenie społeczeństwa skonsolidowanego opartego na solidarności i równości,
gwarantującego wysoki standard życia i zdrowia.

• Kolejnym istotnym dokumentem wyznaczajcym cele wspólnotowej
polityki społecznej była Europejska Agenda Społeczna, przyjęta
na posiedzeniu Rady Europejskiej w Nicei w 2000 r.
• Obejmowała plan działa do 2005 r.
• Główne cele określone w Agendzie to:
• · osiągnięcie pełnego zatrudnienia;
• · rozwiązanie problemu starzenia się społeczeństw;
• · wzmocnienie społecznej spójności;
• · wzrost społecznego znaczenia procesu globalizacji.
Cele te realizowane będą poprzez realizację zadań, spośród których
sześć miało znaczenie priorytetowe:
1. stworzenie dużej liczby wysokiej jakości miejsc pracy;
2. osiągnięcie równowagi pomiędzy elastycznością rynku pracy a
bezpieczeństwem socjalnym pracowników;
3. zwalczanie ubóstwa, wszelkich form wykluczenia społecznego oraz
dyskryminacji;
4. unowocześnienie systemów ochrony socjalnej (emerytalnego,
ochrony zdrowia);
5. wzmocnienie polityki społecznej w kontekście rozszerzenia i
stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej.

Strategia Lizbońska
• Omawiając proces ewolucji wspólnotowej polityki społecznej
nie można pominąć procesu lizbońskiego,
• Zmierza on do umocnienia i modernizacji europejskiego
modelu społecznego;
• SL łączy ekonomiczne i społeczne cele Unii Europejskiej.
• SL została przyjęta na posiedzeniu Rady Europejskiej w marcu
2000 r. w Lizbonie.
• Strategia Lizbońska uznaje za strategiczny cel UE stworzenie
do 2010 r. najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej, opartej na
wiedzy gospodarki na świecie,
• Taka gospodarka ma być zdolna do trwałego wzrostu,
• Rozwijająca się i oparta na wiedzy gospodarka zapewniała
coraz więcej lepszych miejsc pracy oraz większą spójność
społeczną

Wartości socjalne w Unii Europejskiej
•
•
•
•
•
•

godność
wolność
równość
solidarność
sprawiedliwość
subsydiarność

Modele polityki społecznej
Modele polityki społecznej wg Mirosława
Księżopolskiego (oparł swoją
klasyfikację na podstawie klasyfikacji R.
Titmuss, Furnissa i Tilton oraz EspingAndersen

1.Marginalny (rezydualny) model pol. społ.
– realizacja polityki społecznej jest
przedsięwzięciem ubocznym (na małą
skalę). Potrzeby obywateli są zaspokajane
przez rynek prywatny i rodzinę, a nie
państwo. Istotna jest rola NGO’s. Gdy
mechanizmy te zawodzą może wkroczyć
polityka społeczna, ale jako rozwiązania
doraźne. Realizowany np. w USA i W.
Bryt.

• 2. Motywacyjny (korporacyjny) model pol. społ.
– polityka społeczna ma szerszy zakres.
Dopuszcza się większą ingerencję państwa, z
tym, że polityka społeczna powinna wspierać
rozwój gospodarczy, stanowić dodatek do
gospodarki, służyć rozwojowi gospodarki. Model
ten koncentruje się na ludziach pracujących
(udział człowieka w społecznym podziale pracy).
Szczególna rola instrumentów polityki
społecznej dotyczy rozwiązań
ubezpieczeniowych. Funkcjonowanie tego
modelu jest kształtowane przez lojalność
klasową i grupową. Słowo „korporacyjny”
pokazuje, że wysokość przyznawanych
świadczeń zależy od przynależności
korporacyjnych (zawodowych). Realizowany np.
w Niemczech, Francji, Belgii.

3. Instytucjonalno-redystrybucyjny model pol.
społ. – polityka społeczna uważana jest za
integralną instytucję w ramach danego
społeczeństwa. Gwarantuje powszechny dostęp
do świadczeń i usług, opierając się głównie na
kryterium potrzeb. Instytucje publiczne są
odpowiedzialne za dobrobyt jednostki, a nie sama
jednostka czy korporacja. W modelu tym zakłada
się pełnienie przez politykę społeczną funkcji
redystrybucji dochodów. Redystrybucja – przez
rozbudowany system podatkowy, jest konieczna
by zasilać rozbudowaną sferę instytucji
publicznych. System podatkowy ma prowadzić do
redystrybucji dochodów. Realizowany jest w
krajach skandynawskich: Dania, Norwegia,
Szwecja.

• W ostatnich latach sukces gospodarczy odniosły
kraje dalekiego wschodu. Wywodzi się od nich
model konfucjański.
• Konfucjański model pol. społ. – ważna jest tu
wolność gospodarcza a mniej ważna wolność
jednostki. Ważna jest przynależność do
wspólnoty oraz prawa i obowiązki, jakie z tej
przynależności wynikają. Potrzeby socjalne są
zaspokajane na wyższym poziomie przez te
wspólnoty (np. zakład pracy, wspólnota
terytorialna, rodzina). Stopień partycypacji
państwa jest niewielki.
• Śródziemnomorski model pol. społ. – istotna
jest rola wspólnot terytorialnych i organizacji
kościelnych. Występuje w krajach południowej
Europy.

Modele polityki społecznej
wg T. Szumlicza
1.Interwencji społecznej – w modelu tym
polityka społeczna koncentruje się na
usuwaniu negatywnych zjawisk i
rozładowania napięć społecznych –
kategoria – luka socjalna,
niezaspokojenie podstawowych potrzeb.

2. Antycypacji społecznej – dominują działania
uprzedzające pojawienie się sytuacji
negatywnych (głównie ubezpieczenia społeczne,
świadczenia zaopatrzeniowe i opiekuńcze) –
kategoria – ryzyka socjalne.
• Ryzyko socjalne – pojęcie charakterystyczne
dla ubezpieczeń. Dla samej jednostki ryzyko
nieokreślone, ale w dużej skali możliwe do
określenia. Dlatego powstają fundusze na
ewentualne ryzyko socjalne (dysponują środkami
zbieranymi w postaci składek).

3. Dystrybucji społecznej – kształtuje się
dostęp do dóbr i usług z uwzględnieniem
preferencji społecznych – kategoria –
konsumpcja społeczna.
• Charakterystyczny dla polityki
koncentrującej się na produkcji usług
socjalnych.

4.Integracji społecznej – jest tu świadome
kierowanie, utrwalanie czynników
integrujących, jak i eliminowanie bądź
neutralizowanie czynników
dezintegrujących wybrane społeczności –
kategoria – struktura społeczna.

Typy modeli polityki społecznej
w krajach UE
Typ
Silne

Liberalne
Wlk.
Brytania

Miesza- Irlandia
ne
Słabe

Hiszpania
Portugalia

Redystrybucyjne
Dania
Finlandia
Holandia
Szwecja
Francja
Italia

Motywacyjne
Niemcy

Belgia

Luksemburg
Austria
Grecja

Źródło: Prof. dr hab. Piotr Błędowski, Polityka społeczna Unii Europejskiej

Instrumenty polityki społecznej w UE

Rada Europejska
Rada Europejska to określenie stosowane w odniesieniu
do regularnych spotkań głów lub premierów państw
członkowskich Unii Europejskiej. Od 1974 roku, Rada
Europejska spotyka się co najmniej 4 razy do roku. W
posiedzeniach bierze także udział Przewodniczący
Komisji Europejskiej, z racji pełnionej funkcji. Celem tych
spotkań jest pobudzanie rozwoju Unii Europejskiej oraz
wytyczanie jego głównych kierunków politycznych.
Wynikiem każdego szczytu Rady Europejskiej
są konkluzje

Rada Unii Europejskiej
• Rada jest głównym organem decyzyjnym Unii Europejskiej.
Podobnie jak Parlament Europejski, Radę powołały do życia
traktaty założycielskie w latach pięćdziesiątych XX w. Rada
reprezentuje państwa członkowskie. W jej posiedzeniach
uczestniczy po jednym ministrze z każdego kraju Unii.
• To, który minister uczestniczy w danym spotkaniu, zależy od
poruszanej na nim tematyki. Jeżeli na przykład Rada debatuje nad
sprawami związanymi z ochroną środowiska, w posiedzeniu biorą
udział ministrowie środowiska wszystkich państw UE, a radę tę
nazywa się „Radą ds. Środowiska”. Jeśli polityki społecznej –
Ministrowie Polityki Społecznej
• Stosunkami Unii z resztą świata zajmuje się „Rada ds. Ogólnych i
Stosunków Zewnętrznych”. Ta konfiguracja Rady ma jednak
znacznie szerszy zakres odpowiedzialności, obejmujący
zagadnienia ogólnej polityki Unii. Dlatego też w jej posiedzeniach
uczestniczy minister lub sekretarz stanu wyznaczony przez rząd
danego kraju.

Łącznie istnieje dziewięć możliwych konfiguracji
Rady.
•Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych
•Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN)
•Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych (JHA)
•Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej,
Zdrowia i Polityki dotyczącej Konsumentów
•Rada ds. Konkurencyjności
•Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii
•Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
•Rada ds. Środowiska
•Rada ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury

Każdy minister zasiadający w radzie jest
upoważniony do podejmowania
zobowiązań w imieniu swojego rządu.
Innymi słowy, podpis takiego ministra jest
równoznaczny z podpisem całego rządu.
Ponadto każdy minister w Radzie
odpowiada przed parlamentem swojego
kraju oraz przed reprezentowanymi
przezeń obywatelami. To właśnie stanowi
umocowanie demokratyczne decyzji Rady.

Zadania Rady UE
•

•
•
•
•
•

Przyjmuje europejskie akty prawne – w wielu obszarach polityki
wspólnie z Parlamentem Europejskim.
Koordynuje kierunki polityki gospodarczej i społecznej w krajach
członkowskich.
Zawiera umowy międzynarodowe między UE a innymi krajami lub
organizacjami międzynarodowymi.
Przyjmuje budżet UE – wspólnie z Parlamentem Europejskim.
Określa kierunki Wspólnej Polityki Zagranicznej i
Bezpieczeństwa,opierając się na wytycznych ustalonych przez
Radę Europejską.
Koordynuje współpracę między krajowymi sądami i organami
policji w sprawach karnych

Parlament Europejski
• Parlament Europejski (PE), reprezentuje interesy obywateli
Unii, przez których jest bezpośrednio wybierany. Historia
Parlamentu sięga lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku i
zapisów w traktatach założycielskich. Od 1979 roku jego
posłowie są wybierani w wyborach bezpośrednich przez
obywateli, których reprezentują.
• Wybory do parlamentu odbywają się raz na pięć lat. Każdy
obywatel Europy ma czynne i bierne prawo wyborcze,
niezależnie od miejsca zamieszkania w UE. Dlatego też
Parlament jest wyrazicielem demokratycznej woli obywateli
Unii (która liczy ich już blisko 500 milionów), dbając o ich
interesy w dialogu z pozostałymi instytucjami Unii.
• Ostatnie wybory do PE miały miejsce w czerwcu 2004 r.
Obecny skład zgromadzenia liczy 785 członków ze
wszystkich 27 krajów UE. Blisko jedna trzecia z nich to
kobiety. Zasadniczo liczba posłów do Parlamentu
Europejskiego następnej kadencji (2009-2014) nie powinna
przekroczyć 736. Ze względu na fakt, że Rumunia i Bułgaria
przystąpiły do Unii Europejskiej podczas kadencji Parlamentu
2004-2009, aktualna maksymalna liczba posłów 723 została
tymczasowo zwiększona.

• Posłowie nie zasiadają w Parlamencie
Europejskim według kraju pochodzenia,
lecz według przynależności do jednego z
siedmiu ogólnoeuropejskich ugrupowań
politycznych. Posłowie reprezentują cały
wachlarz poglądów na temat integracji
europejskiej, od skrajnego federalizmu po
otwarty eurosceptycyzm.
• Hans-Gert Pöttering, wybrany na
Przewodniczącego Parlamentu
Europejskiego w 2007 r., ma pełnić tę
funkcję aż do nowych wyborów w 2009 r.

• Parlament Europejski ma trzy siedziby: w
Brukseli (Belgia), w Luksemburgu oraz w
Strasburgu (Francja).
• Luksemburg jest siedzibą administracji
Parlamentu (jego Sekretariatu
Generalnego). Posiedzenia całego
Parlamentu, zwane sesjami plenarnymi,
odbywają się w Strasburgu, a czasem w
Brukseli. Komisje parlamentarne spotykają
się natomiast w Brukseli.

Zadania Parlamentu

•

•

•

Przyjmuje akty prawa europejskiego – w wielu
obszarach polityki wspólnie z Radą. Fakt, że
członkowie Parlamentu są wybierani bezpośrednio
przez obywateli, jest jednym z czynników
gwarantujących demokratyczne umocowanie prawa
europejskiego.
Parlament sprawuje nadzór demokratyczny nad
pozostałymi instytucjami UE, w szczególności nad
Komisją. Do jego kompetencji należy zatwierdzanie lub
odrzucanie kandydatur komisarzy. Parlament
dysponuje też prawem odwołania Komisji na
podstawie wotum nieufności
Kompetencje budżetowe. Parlament sprawuje pieczę
nad budżetem UE.Wraz z Radą przyjmuje on budżet
UE, a zatem wywiera wpływ na wydatki Unii.
Zwieńczeniem procedury budżetowej jest całkowite
przyjęcie lub odrzucenie budżetu przez Parlament.

Organizacja prac Parlamentu

• Przygotowanie do sesji plenarnej Zajmują się
tym posłowie z poszczególnych komisji
parlamentarnych, specjalizujących się w
konkretnych dziedzinach działalności UE.
Zagadnienia, które będą przedmiotem debaty
w czasie sesji, podlegają również dyskusji w
ramach ugrupowań politycznych.
• Sesja plenarna Sesje plenarne odbywają się
zwykle w Strasburgu (jeden tydzień w miesiącu),
a czasami w Brukseli (sesje dwudniowe).
Podczas sesji Parlament debatuje nad
wnioskami legislacyjnymi i głosuje do nich
poprawki przed podjęciem ostatecznej decyzji
co do całego aktu.

Komisja Europejska
• Komisja jest niezależna od rządów krajowych. Jej
zadaniem jest reprezentowanie i ochrona wspólnych
interesów całej Unii Europejskiej. Komisja przygotowuje
wnioski dotyczące nowych aktów prawa europejskiego,
które następnie przedkłada do zatwierdzenia
Parlamentowi i Radzie.
• Jest również organem wykonawczym Unii – a więc
odpowiada za wprowadzanie w życie decyzji Parlamentu
i Rady. Oznacza to zarządzanie bieżącymi sprawami Unii
Europejskiej, wdrażanie jej polityk, prowadzenie jej
programów i dysponowanie jej środkami finansowymi.
• Podobnie jak Parlament Europejski i Radę, Komisję
powołały do życia traktaty założycielskie UE w latach
pięćdziesiątych XX w.

• Komisja ponosi odpowiedzialność polityczną przed
Parlamentem, który ma prawo odwołania całej Komisji
poprzez przyjęcie wotum nieufności. Poszczególni
członkowie Komisji muszą natomiast złożyć rezygnację
na wniosek jej przewodniczącego, o ile pozostali
komisarze wyrażają zgodę.
• Komisja uczestniczy we wszystkich sesjach Parlamentu,
gdzie jej zadaniem jest wyjaśnianie i uzasadnianie
swoich działań. Komisja odpowiada również regularnie
na ustne i pisemne pytania poselskie.
• Oficjalną siedzibą Komisji jest Bruksela (w Belgii),
posiada ona swoje biura także w Luksemburgu, ma
reprezentacje we wszystkich krajach UE oraz
przedstawicielstwa w licznych stolicach na całym
świecie.

Zadania Komisji

Komisja Europejska pełni cztery podstawowe
funkcje:
• przedkłada Parlamentowi i Radzie do
zatwierdzenia wnioski legislacyjne,
• zarządza i wdraża unijne polityki oraz budżet
UE,
• egzekwuje stosowanie prawa europejskiego –
wspólnie z Trybunałem Sprawiedliwości,
• reprezentuje Unię Europejską na arenie
międzynarodowej, na przykład negocjując
umowy między UE a innymi krajami

• Komisja spotyka się raz w tygodniu, zwykle w środę, w
Brukseli. Każdy punkt porządku obrad prezentowany jest
przez komisarza odpowiedzialnego za dany obszar
polityki, zaś decyzja w danej sprawie podejmowana jest
wspólnie przez cały zespół.
• Urzędnicy Komisji pracują w departamentach zwanych
„dyrekcjami generalnymi” (DG) (m.in. Dyrektoriat
Generalny ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych) oraz
„służbami”. Każda z DG odpowiada za konkretny obszar
polityki i jest kierowana przez dyrektora generalnego,
który odpowiada przed jednym z Komisarzy.
Koordynację prac poszczególnych departamentów
zapewnia Sekretariat Generalny, który zajmuje się
również obsługą cotygodniowych posiedzeń Komisji.
Sekretariatem kieruje sekretarz generalny,
odpowiedzialny bezpośrednio przed przewodniczącym
Komisji.

Trybunał Sprawiedliwości
•
•

•

•

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (częściej zwany
"Trybunałem") utworzono na mocy Traktatu EWWiS w 1952 r. Jego
siedzibą jest Luksemburg.
Zadaniem Trybunału jest zapewnienie jednolitej interpretacji i stosowania
prawa europejskiego we wszystkich krajach Unii – tak by prawo było
jednakowe dla wszystkich. Trybunał zapewnia na przykład, aby sądy
krajowe nie wydawały rozbieżnych wyroków w podobnych sprawach.
Trybunał czuwa również nad tym, by wszystkie państwa członkowskie i
instytucje unijne wypełniały nałożone na nie zobowiązania prawne. Trybunał
jest uprawniony do rozstrzygania sporów prawnych między państwami
członkowskimi, instytucjami UE, osobami prawnymi i fizycznymi.
W skład Trybunału wchodzi po jednym sędzi z każdego państwa
członkowskiego, dzięki czemu reprezentowane są w nim krajowe systemy
prawne wszystkich 27 krajów Unii. Tym niemniej, ze względów
praktycznych, Trybunał rzadko zasiada w pełnym składzie.Zazwyczaj
zasiada jako „Wielka Izba” złożona z 13 sędziów lub jako izby liczące po
pięciu lub trzech sędziów.

• W celu wsparcia Trybunału Sprawiedliwości w
rozpatrywaniu dużej liczby spraw do niego
wnoszonych, jak również dla zapewnienia
obywatelom lepszej ochrony prawnej, w 1988 r.
powołano Sąd Pierwszej Instancji. Sąd ten
(działający przy Trybunale Sprawiedliwości)
odpowiada za wydawanie orzeczeń w
określonych rodzajach spraw, zwłaszcza
wnoszonych przez osoby fizyczne, firmy oraz
niektóre organizacje, jak również spraw
związanych z prawem konkurencji. Zasiada w
nim po jednym sędzi z każdego kraju Unii.

Zadania Trybunału
•

•
•
•
•

odesłania prejudycjalne - Jeżeli sąd krajowy
ma jakiekolwiek wątpliwości co do wykładni lub
stosowania aktu prawa europejskiego, może
on – a czasami nawet jest zobowiązany –
zwrócić się o poradę do Trybunału
Sprawiedliwości. Porada ta jest udzielana w
formie „orzeczenia w trybie prejudycjalnym”.
skargi na uchybienie zobowiązaniom,
skargi o unieważnienie,
skargi na zaniechanie działania,
powództwa o odszkodowanie.

Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny
• Powołany Traktatem Rzymskim w 1957 roku, Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny (EKES) jest organem doradczym
reprezentującym pracodawców, związki zawodowe, rolników,
konsumentów oraz pozostałe grupy interesu, które razem tworzą
"zorganizowane społeczeństwo obywatelskie". Komitet przedstawia
ich opinie i broni ich interesów w debatach politycznych z Komisją,
Radą i Parlamentem Europejskim.
• EKES jest zatem pomostem między Unią a jej obywatelami,
przyczyniającą się do uczestnictwa, aktywniejszego włączenia, a
tym samym dalszej demokratyzacji życia społeczności Europy.
• Komitet jest nieodzownym uczestnikiem procesów decyzyjnych UE.
Konsultacji z nim wymagają wszystkie decyzje dotyczące polityki
gospodarczej i społecznej. Z własnej inicjatywy lub na wniosek innej
instytucji UE, Komitet może też wydawać opinie w innych kwestiach.
• EKES liczy 344 członków (21 z Polski), przy czym liczba członków z
poszczególnych krajów w przybliżeniu odzwierciedla ich liczbę
ludności.

Zadania EKES
• doradza Radzie, Komisji i Parlamentowi
Europejskiemu - na ich wniosek lub z własnej
inicjatywy,
• zachęca społeczeństwo obywatelskie do
większego zaangażowania w kształtowanie
polityki UE,
• wspiera rolę społeczeństwa obywatelskiego w
krajach poza Unią i pomaga w tworzeniu w nich
struktur doradczych

Komitet ds. Zatrudnienia
Na mocy Traktatu Amsterdamskiego, w styczniu
2000 r. stworzony został Komitet ds.
Zatrudnienia (Employment Committee), który
zastąpił istniejący wcześniej Komitet ds.
Zatrudnienia i Rynku Pracy (Employment and
the Labour Market Committee).
W skład Komitetu ds. Zatrudnienia wchodzą po
dwie osoby z każdego państwa członkowskiego i
z Komisji Europejskiej. Komitet ma charakter
doradczy, a jego głównym zadaniem jest
dbałość o koordynację polityki zatrudnienia
państw członkowskich WE.

Komitet ds. Ochrony Socjalnej
• Powstał w 2000 r. na mocy art. 144 TWE
• Zadania Komitetu obejmują:
• a) śledzenie sytuacji społecznej i rozwoju ochrony
socjalnej w Państwach Członkowskich
• i w Unii,
• b) wspieranie wymiany informacji, doświadczeń i
dobrych praktyk między Państwami
• Członkowskimi oraz z Komisją,
• c) opracowywanie sprawozdań, formułowanie opinii lub
podejmowanie innych prac w ramach
• swoich uprawnień, na żądanie Rady lub Komisji, lub z
własnej inicjatywy
• W wypełnianiu swojego mandatu Komitet nawiązuje
odpowiednie kontakty z partnerami
• społecznymi.
• Każde Państwo Członkowskie i Komisja mianują po
dwóch członków Komitetu.

Komitet Regionów
• Powołany na mocy Traktatu o Unii Europejskiej
w 1994 roku, Komitet Regionów (KR) jest
organem doradczym składającym się z
przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych w
krajach członkowskich. Konsultacji z Komitetem
wymagają wszelkie decyzje UE związane z
zagadnieniami takimi jak polityka regionalna,
środowisko, edukacja i transport - wszystkie one
dotyczą bowiem władz lokalnych i regionalnych.
• Komitet Regionów liczy 344 członków

Zadania Komitetu Regionów
• Zadaniem Komitetu Regionów jest wyrażanie poglądów
na temat aktów prawnych UE z perspektywy lokalnej i
regionalnej. Komitet czyni to poprzez wydawanie opinii
dotyczących wniosków legislacyjnych Komisji.
• Komisja i Rada mają obowiązek konsultacji z Komitetem
Regionów zagadnień mających bezpośrednie znaczenie
dla władz lokalnych i regionalnych. Mogą jednak również
zwracać się o jego opinię w dowolnej sprawie. Ze swojej
strony, Komitet może też z własnej inicjatywy wydawać
opinie i przedstawiać je Komisji, Radzie i Parlamentowi.

Organizacja prac Komitetu
• Członkowie Komitetu przypisani są do
wyspecjalizowanych komisji, których zadaniem jest
przygotowywanie sesji plenarnych. W Komitecie działa
sześć takich komisji:
• Komisja ds. Polityki Spójności Regionalnej (COTER)
• Komisja ds. Polityki Gospodarczej i Społecznej (ECOS)
• Komisja ds. Zrównoważonego Rozwoju (DEVE)
• Komisja ds. Kultury i Edukacji (EDUC)
• Komisja ds. Konstytucyjnych i Sprawowania Rządów w
Europie (CONST)
• Komisja ds. Stosunków Zewnętrznych (RELEX)

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia
Zawodowego (Cedefop)

• Ustanowione w 1975 roku, jest agencją
unijną, która pomaga promować i rozwijać
edukację oraz kształcenie zawodowe w
Unii Europejskiej (UE). Początkowo z
siedzibą w Berlinie, Cedefop był jedną z
pierwszych specjalistycznych i
zdecentralizowanych agencji, którą
założono. W 1995 roku główna siedziba
Cedefop została przeniesiona do Salonik,
podczas gdy w Brukseli pozostawiono
biuro łącznikowe.

Główne zadania Cedefop
• Cedefop funkcjonuje w celu promowania
na terytorium rozszerzonej UE działań
unijnych dotyczących kształcenia przez
całe życie. Czyni to poprzez dostarczanie
informacji i analizowanie systemów,
strategii, badań i praktyk z zakresu
edukacji i szkoleń zawodowych.

Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)

• Wymieniając doświadczenia w zakresie kształcenia i
szkolenia zawodowego między regionami i kulturami,
Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) pomaga
rozwijać umiejętności, promując tym samym lepsze
warunki życiowe i aktywne obywatelstwo w
demokratycznych społeczeństwach szanujących prawa
człowieka i różnorodność kulturową. Jako ośrodek
wiedzy, ETF przyczynia się do stałego rozwoju
społeczno-ekonomicznego, umożliwiając trzydziestu
krajom sąsiadującym z UE reformowanie ich systemów
kształcenia i szkolenia zawodowego, głównie za
pośrednictwem programów Wspólnoty Europejskiej
Phare, CARDS, Tacis i MEDA. ETF pomaga także
Komisji Europejskiej w realizacji programu Tempus.
• ETF obecnie współpracuje z trzydziestoma krajami
partnerskimi na trzech kontynentach, w tym z krajami
kandydującymi, Europą Południowo-Wschodnią, Europą
Wschodnią, Azją Środkową i regionem
śródziemnomorskim

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków
Życia i Pracy (EUROFOUND)

• Fundacja jest organem unijnym, który
został ustanowiony w 1975 roku w celu
przyczynienia się do opracowania i
zapewnienia lepszych warunków życia i
pracy w Europie. Fundacja dostarcza
rządom, pracodawcom, związkom
zawodowym oraz Komisji Europejskiej
odpowiedzi, wiedzy i porad na podstawie
niezależnych i porównywalnych badań.

Zadania EUROFOUND
Fundacja skupia swoją działalność na trzech głównych
dziedzinach specjalistycznych, kładąc szczególny nacisk
na następujące zagadnienia:
• warunki pracy: obejmujące organizację pracy,
zagadnienia związane z czasem pracy w miejscu pracy,
elastyczność, monitorowanie zmian warunków pracy;
• warunki życia: zagadnienia, które wpływają na
codzienne życie obywateli Europy, w tym równowaga
pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym,
zagwarantowanie publicznej pomocy społecznej oraz
promowanie włączenia w rynek pracy;
• dialog społeczny: zmiany zachodzące w miejscu pracy
oraz restrukturyzacja, udział pracowników w
podejmowaniu decyzji, europeizacja dialogu
społecznego.

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i
Narkomanii (EMCDDA)
• Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
(EMCDDA) jest głównym ośrodkiem informacyjnym w zakresie
problemu narkotyków w UE. Zadaniem Centrum jest gromadzenie,
analiza i upowszechnianie obiektywnych, rzetelnych i
porównywalnych informacji na temat narkotyków i narkomanii
oraz, poprzez te działania, dostarczanie swoim odbiorcom
wiarygodnego i udokumentowanego obrazu zjawiska
narkomanii na poziomie europejskim.
• Do odbiorców Centrum należą politycy, którzy posługują się tymi
informacjami, aby wesprzeć proces opracowywania spójnych
strategii krajowych i wspólnotowych odnośnie do narkotyków i
narkomanii. W grupie odbiorców znajdują się również fachowcy i
naukowcy pracujący nad zjawiskiem narkomanii oraz, w szerszym
zakresie, europejskie media i opinia publiczna.
•
• Jednym z głównych elementów działań Centrum jest podejmowanie
starań mających na celu zwiększenie porównywalności informacji o
narkotykach i narkomanii w Europie oraz wypracowanie metod i
narzędzi koniecznych do osiągnięcia tego celu. W rezultacie
dotychczasowych działań państwa mogą obecnie stwierdzić, jak
wypadają na tle innych krajów europejskich, oraz przeanalizować
wspólne problemy i cele

Europejski Ośrodek Monitorowania
Rasizmu i Ksenofobii (EUMC)
• Ma za zadanie zbieranie i analizowanie
informacji dotyczących zachowań wrogich
wobec imigrantów i marginalizowanych
grup społeczeństwa,
• Prowadzi badania naukowe, publikuje
dokumenty oraz przygotowuje opinie na
potrzeby WE oraz państw członkowskich

Prawodawstwo europejskie w dziedzinie
społecznej
Międzynarodowe akty prawne obowiązujące w Unii
Europejskiej:

•Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
•Europejska Konwencja Praw Człowieka,
•Europejska Karta Społeczna,
•Pakty Praw Człowieka,
•Konwencja o Prawach Dziecka,
•Konwencje i Zalecenia Międzynarodowej
Organizacji Pracy.

Wspólnotowe akty prawa
pierwotnego
• Traktat o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali,
• Traktat o Europejskiej Wspólnocie Energii
Atomowej,
• Traktat o Europejskiej Wspólnocie
Gospodarczej,
• Jednolity Akt Europejski,
• Karta Podstawowych Praw Socjalnych
Pracowników,
• Traktat o Unii Europejskiej,
• Traktat Amsterdamski.

Wspólnotowe Akty Prawa
Wtórnego
•
•
•
•
•

Rozporządzenia
Dyrektywy,
Decyzje,
Opinie,
Zalecenia

Podczas stanowienia prawa w instytucjach
wspólnotowych obowiązują zasady:
•Skuteczności,
•Subsydiarności,
•Supremacji,
W celu przyjęcia aktu wspólnotowego
z obszaru polityki społecznej w UE mają
zastosowanie dwie główne procedury:
•Uzgodnienia lub współdecydowania,
•Współpracy

Programy socjalne UE
•
•
•
•
•

Socjalny program działania na lata 1975-1980,
Socjalny program działania na lata 1984-1989,
Socjalny program działania na lata 1990-1991,
Socjalny program działania na lata 1992-1993,
Socjalny program działania na lata 1993-1995,
– Zielona Księga Europejskiej Polityki Społecznej,
– Biała Księga Europejskiej Polityki Społecznej,

• Socjalny program działania na lata 1995-1997,
• Socjalny program działania na lata 1998-2000,
• Socjalny program działania na lata 2000-2005,

Problemy do rozwiązania
w polskim systemie
zabezpieczenia społecznego
Wg G. Uścińskiej

Systemowe
Parametryczne
Krajowe systemy muszą zmierzyć się ze:
– zmianami demograficznymi i
starzeniem się ludności,
– zmianami w strukturze rodziny,
– ograniczeniami finansowymi.

Finansowanie– czy i w jakiej
perspektywie czasowej jest możliwe
obniżenie składek
z zachowaniem minimalnego
(przeciętnego) poziomu ochrony, w tym
wysokości świadczeń

Organizacja systemu – nowe
wyzwania, zadania instytucji
ubezpieczeniowych.
Standardy międzynarodowe

Świadczenia zdrowotne
- ustalenie komu, kiedy i na jakich
zasadach
przysługują
świadczenia
zdrowotne
- dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne

Świadczenia chorobowe pieniężne
- udział pracodawców w finansowaniu
tych świadczeń

Świadczenia macierzyńskie
- zakres ochrony dla kobiet nie objętych
ubezpieczeniem

Świadczenia rodzinne
- racjonalizacja wydatków

• Świadczenia inwalidzkie

• - skoordynowanie z systemem
emerytalnym (dotychczasowe renty
opierają się na korzystniejszych
zasadach wymiaru)

Świadczenia emerytalne
- świdaczenia pomostowe
- regulacje dotyczące zasad i instytucji
wypłacających emerytury z II filaru
- koncepcja minimalnej emerytury
- wiek emerytalny

Renty z tytułu śmierci żywiciela
- renty rodzinne: dotychczasowe zasady
są bardziej liberalne niż standardy w
nowym systemie
- renty tylko od emerytur w I filarze

Świadczenia z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych
- Dobrowolne ubezpieczenie wypadkowe

Świadczenia w razie bezrobocia
- koncepcja ochrony,
- świadczenia i ich wysokość

Główne problemy zabezpieczenia społecznego w UE:
(wg P. Błędowskiego)

• Pogorszenie relacji między liczbą
opłacających składki a korzystających ze
świadczeń
• Wpływ demograficznego starzenia się
społeczeństwa na pojawianie się nowych
ryzyk społecznych (niesamodzielność) i
potrzebę reakcji (np. społeczne
ubezpieczenie pielęgnacyjne)

Główne problemy zabezpieczenia
społecznego w UE:
• Wzrost zapotrzebowania na świadczenia
społeczne w formie niepieniężnej
(zwłaszcza usługi), dotychczas często
realizowane w ramach rodziny
• Osłabienie funkcji socjalnych rodziny jako
czynnik zwiększający zakres zadań
systemu zabezpieczenia społecznego

Główne problemy zabezpieczenia
społecznego w UE:
• Zwiększenie wydatków na świadczenia
społeczne musi pociągnąć za sobą podniesienie
składek ubezpieczenia społecznego i podatków.
Konsekwencja tego będzie wzrost kosztów
pracy i osłabienie zdolności konkurencyjnej
gospodarki.
• Zadanie zapewnienia bezpieczeństwa
socjalnego staje się coraz bardziej domeną
państwa i samorządu terytorialnego, podczas
gdy dawniej obligowało głównie instytucję
państwa

Główne problemy zabezpieczenia
społecznego w UE:
• Obok podmiotów administracji publicznej
w systemie zabezpieczenia społecznego
coraz większą rolę odgrywają podmioty
prywatne. Dotyczy to szczególnie
ubezpieczenia emerytalnego (w Polsce –
III filar ubezpieczenia emerytalnego).
• Konsekwencja wprowadzanych zmian jest
wzrastające obciążenie finansowe
obywateli.

Główne problemy zabezpieczenia
społecznego w UE:
• Wzrost znaczenia autoasekuracji w systemie
zabezpieczenia społecznego jest traktowany
jako jedyna droga zapewniająca stabilność i
efektywność systemu.
• W przyszłości zapewne dojdzie do dalszego
ograniczania roli państwa jako podmiotu
zabezpieczenia społecznego na rzecz wzrostu
roli samych obywateli oraz do zwiększenia
znaczenia systemu ubezpieczenia społecznego
z racji coraz większej roli typowych ryzyk
społecznych w zakresie zadań zabezpieczenia
społecznego.

Koordynacja polityki społecznej w UE – koordynacja
systemów zabezpieczenia społecznego

Co to jest koordynacja systemów
zabezpieczenia społecznego w Unii
Europejskiej?
•Przepisy o wspólnotowej koordynacji nie powstały
po to, aby zastąpić różne krajowe systemy
ubezpieczeń jednym wspólnym systemem
europejskim. Każde państwo członkowskie
zachowało prawo do decydowania o tym, kto jest
objęty jego systemem ubezpieczeń, jakie składki
trzeba do tego systemu wpłacić, jakie świadczenia
będą z niego przyznawane i na jakich warunkach.

Koordynacja systemów
zabezpieczenia społecznego
w UE

• Przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego zawierają
reguły, dzięki którym osoby podejmujące
pracę równocześnie lub kolejno w kilku
państwach członkowskich, unikają
negatywnych następstw podlegania
systemom zabezpieczenia społecznego
różnych państw.

Podstawa prawna koordynacji
systemów zabezpieczenia
społecznego
• Przepisy dotyczące koordynacji zawarte są w dwóch podstawowych
aktach prawnych:
• - Rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971
r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w
stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących
działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin
przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE Nr L 149 z
dnia 5 lipca 1971 r. z późn. zm.)
• - Rozporządzeniu Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w
sprawie wykonywania Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w
sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w
stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących
działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin
przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE Nr L 74 z dnia
27 marca 1972 r. z późn. zm.).

• Przepisy dotyczące kszp zapewniają równe
traktowanie każdego obywatela Unii i dają
prawo do opieki lekarskiej, świadczeń
chorobowych, rodzinnych, emerytur czy rent.
• Wskazują również, w którym kraju osoba
pracująca lub prowadząca działalność za
granicą podlega ubezpieczeniom społecznym.
• Dzięki koordynacji szp każdy obywatel UE
posiada gwarancję, że świadczenia nabyte w
jednym państwie, np. emerytura będą
wypłacane, także jeśli osoba uprawniona
przeniesie się do innego państwa.

• Przepisy o koordynacji mają wartość
nadrzędną nad przepisami krajowymi
państw Unii Europejskiej. Dotyczą one
tylko osób, które przemieszczają się w
obrębie Unii. Nie obejmują natomiast tych,
którzy całą karierę zawodową spędzili w
jednym kraju.

Zasady koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego w Unii Europejskiej

1) równego traktowania – zasada ta
zabezpiecza osoby przemieszczające się
przed jakąkolwiek dyskryminacją
bezpośrednią lub pośrednią przy stosowaniu
przepisów z zakresu zabezpieczenia
społecznego,

2) jedności stosowanego ustawodawstwa
– zasad ta zabezpiecza przed sytuacją, w
której osoba wykonująca pracę w jednym
lub kilku państwach nie jest objęta
zabezpieczeniem społecznym w żadnym z
nich, lub jest nim objęta w kilku państwach
jednocześnie,

3) zachowania praw nabytych oraz w
trakcie nabywania – zasada ta zapewnia,
że świadczenia przyznane w jednym z
państw UE są przekazywane osobie
uprawnionej niezależnie od jej miejsca
zamieszkania,

4) sumowania okresów ubezpieczenia –
zasada ta umożliwia uwzględnianie
okresów ubezpieczenia, lub innych
równorzędnych okresów, przebytych w
kilku państwach UE przy ustalaniu prawa
do świadczeń z zabezpieczenia
społecznego.

Gdzie zasady koordynacji obowiązują?
• w państwach członkowskich Unii Europejskiej: Austrii, Belgii,
Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Danii (z wyjątkiem Grenlandii i
Wysp Faro), Estonii, Finlandii, we Francji (także na obszarze
Reunion, Martyniki, Gwadelupy i Gujany Francuskiej), Grecji,
Hiszpanii, Irlandii, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, Malcie, w
Niemczech, Holandii, Polsce, Portugalii (w tym na Maderze i
Azorach), Rumunii, na Słowacji, w Słowenii, Szwecji, na Węgrzech,
we Włoszech, w Wielkiej Brytanii (na Gibraltarze, nie obowiązują
natomiast na Wyspie Man i Wyspach Normandzkich),
• w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandii,
Lichtensteinie i Norwegii , na podstawie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym,
• w Szwajcarii, na podstawie umowy UE – Szwajcaria o swobodnym
przepływie osób.

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego mają pierwszeństwo przed
wewnętrznymi przepisami państw
członkowskich UE. Oznacza to, że w
przypadku kolizji przepisów krajowych z
przepisami wspólnotowymi pierwszeństwo mają
zawsze te ostatnie. Przepisy o koordynacji
zawarte zostały w rozporządzeniach.
Obowiązują zatem w całości i są stosowane
bezpośrednio we wszystkich państwach nimi
objętych. Państwa te nie mogą stosować tych
przepisów wybiórczo.

Jakie świadczenia podlegają koordynacji?
Świadczenia, których dotyczy wspólnotowa koordynacja to:
• emerytury,
• renty inwalidzkie,
• renty rodzinne,
• świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych,
• świadczenia rodzinne,
• świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa,
• świadczenia dla osób bezrobotnych,
• świadczenia zdrowotne, w tym opieka medyczna ,
• zasiłki pogrzebowe.

Polityki szczegółowe w UE
Polityka demograficzna

Polityki szczegółowe w UE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Polityka rodzinna
Polityka wobec ludzi starych
Polityka wobec osób niepełnosprawnych
Polityka zatrudnienia
Polityka edukacyjna
Polityka kształcenia zawodowego
Polityka równości szans
Polityka migracyjna
Polityka ochrony zdrowia
Polityka przeciwdziałania ubóstwu
Zabezpieczenie społeczne
Polityka przeciwdziałania patologiom

