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Wykaz skrótów

Akty prawne

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

k.c.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483
z późn. zm.)

Konstytucja RP

ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju
sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.
poz. 427 z późn. zm.)

p.u.s.a.

ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach
pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656
z późn. zm.)

u.e.p.

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pub-
licznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 885
z późn. zm.)

u.f.p.

ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecz-
nej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182
z późn. zm.)

u.p.s.

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

ustawa o FUS

(tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227
z późn. zm.)
ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r.
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u.u.s.r.
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ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.)

u.s.u.s., ustawa
systemowa

Czasopisma i wydawnictwa promulgacyjne

Polityka SpołecznaPol. Sp.

Przegląd Ubezpieczeń SpołecznychPUS

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i SocjologicznyRPEiS

Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i StudiaUwR

Inne

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyj-
nych

CBOSA

Fundusz Emerytur PomostowychFEP

Fundusz Rezerwy DemograficznejFRD

Fundusz Ubezpieczeń SpołecznychFUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia SpołecznegoKRUS, Kasa

Powszechne Towarzystwa EmerytalnePTE

Sąd NajwyższySN

Trybunał KonstytucyjnyTK

Wojewódzki Sąd AdministracyjnyWSA

Zakład Ubezpieczeń SpołecznychZUS
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Wprowadzenie

Obowiązująca w latach 2006–2009 ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych1 wprowadziła (art. 4 ust. 2) podział sektora
finansów publicznych na trzy podsektory: rządowy, samorządowy
i ubezpieczeń społecznych. Do podsektora ubezpieczeń społecznych
zaliczono ZUS, KRUS i zarządzane przez te podmioty fundusze.
Wprawdzie w literaturze wskazuje się, że było to podyktowane dosto-
sowaniem systematyki sektora finansów publicznych do zasad wynika-
jących z ESA 95 (rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia
25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków naro-
dowych i regionalnych we Wspólnocie2)3, jednak można potraktować
to jako swoiste dowartościowanie problematyki finansów ubezpieczeń
społecznych i zwrócenie uwagi na ich ważną rolę w ramach finansów
publicznych.

O ile prawo ubezpieczeń społecznych traktuje się jako odrębny od
prawa finansowego dział prawa4, o tyle niektóre elementy prawa ubez-
pieczeń społecznych zalicza się do prawa finansowego5. Finanse ubez-
pieczeń społecznych są postrzegane jako część finansów publicznych
bądź też jako powiązane z systemem finansów publicznych6, zaś
A. Drwiłło część finansów ubezpieczeń społecznych, tj. finanse ubez-

1 Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
2 Dz. Urz. WE L 310 z 30.11.1996, s. 1–469.
3 Z. Ofiarski, Wyodrębnienie podsektora ubezpieczeń społecznych (w:) E. Ruśkowski

(red.), System prawa finansowego, t. II, Prawo finansowe sektora finansów publicznych,
Warszawa 2010, s. 312.

4 Tak np. C. Kosikowski, Problem odrębności i autonomiczności prawa finansowego
(w:) C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa
2006, s. 87–88.

5 Tak np. A. Borodo, Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Toruń 2010, s. 23;
C. Kosikowski, Problem odrębności i autonomiczności prawa finansowego..., s. 87–88.

6 B. Brzeziński (red.), Prawo finansów publicznych, Toruń 2010, s. 151.
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pieczeń emerytalnych, uważa wręcz za jedną z ważniejszych dziedzin
współczesnych finansów publicznych7.

System finansowy ubezpieczeń społecznych, obejmujący m.in.
dotacje z budżetu państwa stosowane z powodu niewystarczających
wpływów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne8, traktowany jest
jako ta część finansów publicznych, która powinna zostać zreformowa-
na9. C. Kosikowski proponuje, aby dokonać przebudowy konstrukcji
budżetu państwa, polegającej na przyjęciu zamiast ustawy budżetowej
ustawy finansowej, obejmującej oprócz budżetu ogólnego plan przepły-
wów i rozliczeń finansowych ze Wspólnotą Europejską oraz z innymi
podmiotami zewnętrznymi, a także budżet ubezpieczeń społecznych
(powszechnych i rolniczych oraz opartych na odrębnych podstawach)10.

Brak jest prac o charakterze monograficznym, które w sposób
kompleksowy i szczegółowy przedstawiałyby problematykę relacji po-
między systemem finansowym ubezpieczeń społecznych a budżetem
państwa na płaszczyźnie prawnofinansowej11. Również same finanse
ubezpieczeń społecznych (w tym emerytalnych) nie są przedmiotem
licznych opracowań o charakterze prawnofinansowym. W zasadzie je-
dyne obszerniejsze publikacje to monografie T. Sowińskiego12

i J. Wantoch-Rekowskiego13. Niniejsze opracowanie służy zbadaniu –

7 A. Drwiłło, Słowo wstępne (w:) T. Sowiński, Finanse ubezpieczeń emerytalnych,
Warszawa 2009, s. 13.

8 Składki na ubezpieczenia społeczne zalicza się do danin publicznych niepodatko-
wych – J. Glumińska-Pawlic, Ogólna charakterystyka danin niepodatkowych (w:) L. Etel
(red.), System prawa finansowego, t. III, Prawo daninowe, Warszawa 2010, s. 867.

9 Zob. np. C. Kosikowski, Naprawa finansów publicznych (koncepcja metodologiczna
i proponowane kierunki reform) (w:) J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.),
Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, Lublin 2007, s. 13;
idem, Rzeczywisty i potencjalny (możliwy) wpływ prawa Unii Europejskiej na poprawę
stanu polskiego prawa finansowego (w:) J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc
(red.), Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, Lublin 2009, s. 146.

10 Idem, Naprawa finansów publicznych..., s. 18.
11 Dorobek nauki w zakresie części finansów ubezpieczeń społecznych (tj. finansów

ubezpieczeń emerytalnych) przedstawiono w: T. Sowiński, Dorobek nauki finansów
publicznych w dziedzinie finansów ubezpieczeń emerytalnych – potrzeby i perspektywy
rozwoju (w:) J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Główne wyzwania
i problemy systemu..., s. 214.

12 T. Sowiński, Finanse ubezpieczeń emerytalnych...
13 J. Wantoch-Rekowski, Składki na ubezpieczenie emerytalne. Konstrukcja i charak-

ter prawny, Toruń 2005.
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od strony prawnej – konstrukcji i działania finansów ubezpieczeń
społecznych w Polsce, w tym ich powiązań z budżetem państwa14.

W literaturze prawnofinansowej oczywiście wskazuje się na powią-
zania między finansami ubezpieczeń społecznych (finansami ubezpie-
czenia emerytalnego, finansami FUS) a budżetem państwa. Na istnienie
powiązań z budżetem państwa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
i Otwartych Funduszy Emerytalnych zwraca w swoich pracach uwagę
A. Borodo15. Autor ten wskazuje również na budżetowe znaczenie wa-
loryzacji emerytur i składek16. Na istnienie powiązań systemu finanso-
wego ubezpieczeń społecznych z systemem budżetowym państwa
zwraca uwagę i zagadnienie to analizuje Z. Ofiarski17. Dostrzeżenie
problemu przez przedstawicieli doktryny jest również uzasadnieniem
podjęcia tego zagadnienia w sposób szczegółowy.

Celem pracy jest zbadanie prawnofinansowych powiązań systemu
ubezpieczeń społecznych z budżetem państwa. Problemem jest ustalenie
struktury finansowej systemu ubezpieczeń społecznych oraz tego, czy
ten system może być samodzielny finansowo i czy musi być wspoma-
gany przez budżet państwa.

Główne pytania, na które odpowiedzi mają udzielić analizy prze-
prowadzone w pracy, są następujące:

1. Czy ubezpieczenia społeczne mogą być samowystarczalne finanso-
wo, czy ich powiązania z budżetem państwa są konieczne?

2. Które fundusze należące do systemu ubezpieczeń społecznych są
samowystarczalne?

3. Czy fundusze ubezpieczeń społecznych powinny być prawnie wy-
odrębnione, czy powinny być osobami prawnymi?

14 Nieco inaczej wygląda to na gruncie ekonomicznym – np. w 2004 r. w Toruniu
ukazało się opracowanie B. Kołosowskiej, Skutki finansowe reformy systemu emerytalnego
w Polsce. Z nowszych opracowań warto wskazać na monografię J. Ruteckiej, Zakres redy-
strybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym, Warszawa 2012.

15 A. Borodo, Prawo budżetowe, Warszawa 2008, s. 125–128; idem, Prawno-budże-
towe płaszczyzny polskiego systemu emerytalnego (w:) A. Borodo (red.), Zagadnienia
prawne i ekonomiczne systemu emerytalnego, Toruń 2004, s. 10–14, 18–21.

16 Idem, Prawo budżetowe..., s. 128–129; idem, Prawno-budżetowe płaszczyzny pol-
skiego systemu..., s. 21–25.

17 Z. Ofiarski, Powiązania systemu finansowego ubezpieczeń społecznych z systemem
budżetowym państwa (w:) C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo
finansowe..., s. 774–777; Z. Ofiarski, Związki systemu finansowego ubezpieczeń społecznych
z budżetem państwa i niektórymi funduszami celowymi (w:) E. Ruśkowski (red.), System
prawa finansowego, t. II..., s. 341–346.
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4. Czy finanse ubezpieczeń społecznych powinny funkcjonować obok
czy w ramach budżetu państwa?

5. Na jakich płaszczyznach państwo obecnie angażuje środki z budżetu
państwa w sferze ubezpieczeń społecznych?

6. Jakie rodzaje dotacji kierowane są z budżetu państwa do systemu
finansowego ubezpieczeń społecznych?
Praca składa się z wprowadzenia, jedenastu rozdziałów i zakończe-

nia.
Rozdziały I i II mają charakter wprowadzający. W rozdziale I zo-

stało przedstawione pojęcie „zabezpieczenie społeczne” i jego umiejsco-
wienie w ramach polityki społecznej. Wskazano na elementy składowe
zabezpieczenia społecznego oraz jego uregulowanie w Konstytucji RP
z 1997 r. oraz w regulacjach konstytucyjnych z okresu II RP i konstytu-
cjach wybranych państw europejskich. Przedstawiono także kontekst
unijny i międzynarodowy prawa zabezpieczenia społecznego. Z kolei
rozdział II poświęcony został elementom składowym zabezpieczenia
społecznego, tj. ubezpieczeniu społecznemu, zaopatrzeniu społecznemu
i pomocy społecznej z perspektywy organizacji i finansowania.

Rozdział III przedstawia pojęcie, konstrukcję prawną i rozwój
systemu finansowego ubezpieczeń społecznych. Najważniejszym ele-
mentem tego systemu, z punktu widzenia społecznego i finansowego,
jest system ubezpieczenia emerytalnego, który obecnie funkcjonuje na
trzech płaszczyznach (segmentach, filarach). Obok tego badano elemen-
ty ubezpieczeń: rentowych, chorobowego i wypadkowego.

Z kolei w rozdziale IV przeanalizowano zadania i regulacje w za-
kresie gospodarki finansowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS
– państwowa osoba prawna – w sferze organizacyjnej systemu finanso-
wego ubezpieczeń społecznych pełni dominującą rolę. Bez Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych funkcjonowanie funduszy, gromadzenie
składek i wypłacanie świadczeń nie byłoby możliwe.

Prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych fundusze
systemu ubezpieczeń społecznych są badane w dwóch kolejnych roz-
działach. I tak, w rozdziale V dokonano analizy konstrukcji, charakteru
prawnego oraz przychodów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych. Badano, czy przycho-
dy składkowe FUS są wystarczające w stosunku do wydatków tego
funduszu oraz analizowano przyczyny finansowego zaangażowania
środków finansowych budżetu państwa w system ubezpieczeń społecz-
nych.
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W rozdziale VI opisany jest Fundusz Rezerwy Demograficznej,
będący funduszem rezerwowym dla finansów ubezpieczenia emerytal-
nego. Fundusz ten nie jest oryginalnym pomysłem polskiego systemu
finansowego ubezpieczeń społecznych.

W rozdziale VII autor analizuje regulacje prawne wprowadzające
gwarancje państwa (Skarbu Państwa) w sferze ubezpieczeń społecznych,
które powodować mogą potrzebę kierowania dotacji z budżetu państwa
do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Gwarancje państwa wynikają
przede wszystkim z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia
1997 r.18 oraz przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o syste-
mie ubezpieczeń społecznych19 i ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych20.

Rozdział VIII poświęcony został problematyce dotacji z budżetu
państwa, z którego do systemu finansowego ubezpieczeń społecznych
przekazuje się kilka rodzajów dotacji. Badano, jakie regulacje prawne
są podstawą funkcjonowania poszczególnych typów dotacji. Wyodręb-
nienie i nazwanie dotacji możliwe jest w oparciu o przepisy ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych i regulacje corocznych ustaw
budżetowych. Dotacje te nie są szczegółowo wskazane i określone
w ustawie o finansach publicznych21.

W rozdziale IX analizowano konsekwencje prawnofinansowe dla
budżetu państwa związane z istnieniem i funkcjonowaniem Otwartych
Funduszy Emerytalnych utworzonych w 1999 r. Część składki emery-
talnej, która przekazywana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
do Otwartych Funduszy Emerytalnych, nie zasila Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, co skutkuje zwiększeniem niedoboru w FUS. Zważywszy
na fakt, że w latach 1999–2012 Zakład Ubezpieczeń Społecznych prze-
kazał do Otwartych Funduszy Emerytalnych ponad 180 mld zł, które
mogłyby być przeznaczone na wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych (gdyby nie istniał II filar), należy przyznać, że jest to jeden
z głównych powodów konieczności finansowego zaangażowania środ-
ków z budżetu państwa w sferę finansową ubezpieczeń społecznych.

Rozdział X poświęcony został waloryzacji w systemie ubezpieczeń
społecznych (składek, świadczeń i kapitału początkowego) i źródłom

18 Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
19 Tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.
20 Tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.
21 Tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.
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jej finansowania. O ile waloryzacja świadczeń wywołuje natychmiast
skutki finansowe (zwiększając kwotę wydatków z FUS), o tyle walory-
zacja kapitału początkowego i zewidencjonowanych składek (emerytal-
nych) skutkuje tylko zwiększeniem zapisanych na koncie ubezpieczo-
nego kwot, które w przyszłości zostaną wykorzystane do wyliczenia
świadczenia. Realne koszty waloryzacji zostają więc odłożone w czasie.

W ostatnim rozdziale autor przedstawia i analizuje regulacje
prawne dotyczące rolniczego ubezpieczenia społecznego i wydatków
z budżetu państwa na rzecz tego ubezpieczenia. Bada przychody i wy-
datki funduszy administrowanych (zarządzanych) przez Kasę Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego i dotacje z budżetu państwa do systemu
ubezpieczenia społecznego rolników.

W niniejszym opracowaniu stosowana jest głównie analiza dogma-
tycznoprawna. W niektórych fragmentach wskazano odniesienia do
rozwiązań przyjętych w innych krajach. Wykorzystano dane empirycz-
nych opracowane na podstawie informacji Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych i danych wynikających z ustaw budżetowych. Uzupełniająco
(m.in. przy opisie regulacji z okresu II RP) została także wykorzystana
metoda historycznoprawna.

W opracowaniu wykorzystano regulacje prawne, literaturę przed-
miotu (głównie z zakresu prawa finansowego i ubezpieczeń społecz-
nych), orzecznictwo (zwłaszcza Trybunału Konstytucyjnego i Sądu
Najwyższego dotyczące ubezpieczeń społecznych i jego finansowania)
oraz dane empiryczne (zwłaszcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).
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Zabezpieczenie społeczne – pojęcie i ogólna

charakterystyka prawna

1. Polityka społeczna a zabezpieczenie społeczne

W literaturze wskazuje się, że zabezpieczenie społeczne jest jednym
z obszarów polityki społecznej (wraz z polityką rynku pracy, opieką
zdrowotną, opieką społeczną i edukacją)22, która przez długi okres na
terenie Europy była traktowana jako uzupełnienie polityki gospodar-
czej23.

A. Rajkiewicz zwraca uwagę, że z terminem „polityka społeczna”
spotykamy się niemal codziennie, a niekiedy nawet kilka razy dziennie.
Pisze i mówi się o tej polityce najczęściej wtedy, kiedy rozpoczynają się
debaty o reformie ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia czy zasił-
ków dla bezrobotnych. Wiąże się z nią pomoc społeczną, sytuację go-
spodarstw domowych, kwestie pomyślności czy niepomyślności życia
rodzinnego, wielkości urodzeń i zgonów, małżeństw i rozwodów,
tempo budownictwa mieszkaniowego, wysokość czynszów etc.24 Tenże
autor definiuje politykę społeczną jako działania państwa oraz innych
podmiotów publicznych i sił społecznych, które zajmują się kształtowa-

22 M. Hill, Polityka społeczna we współczesnym świecie. Analiza porównawcza,
Warszawa 2010, s. 15.

23 G. Uścińska, Międzynarodowe podmioty polityki społecznej a współczesne wyzwa-
nia społeczne (w:) K. Głąbicka, M. Brewiński (red.), Wokół polityki społecznej. Księga
jubileuszowa dedykowana Profesorowi Julianowi Auleytnerowi, Warszawa 2008, s. 78.

24 A. Rajkiewicz, Istota polityki społecznej – wczoraj i dziś (w:) A. Rajkiewicz, J. Su-
pińska, M. Księżpolski (red.), Polityka społeczna, Katowice 1998, s. 19.
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niem warunków życia ludności oraz stosunków międzyludzkich
(zwłaszcza w środowisku zamieszkania i pracy)25.

Według E. Rosseta polityka społeczna to system idei oraz działań
zmierzających do polepszenia całokształtu warunków życiowych lud-
ności, a określeniem skutecznych sposobów postępowania dla polityki
społecznej zajmuje się dyscyplina praktyczna zwana nauką polityki
społecznej26. S. Golinowska wskazuje zaś, że polityka społeczna obejmuje
zorganizowane działania państwa oraz innych organizacji i instytucji
społecznych, jak związki zawodowe, kościoły, stowarzyszenia czy samo-
rząd lokalny, na rzecz określonych wartości i potrzeb, których jednostka
i rodzina nie jest w stanie zaspokoić samodzielnie27.

J. Auleytner i A. Kurzynowski przez politykę społeczną rozumieją
racjonalną działalność państwa i innych podmiotów, zmierzającą do
kształtowania ogólnych warunków pracy i bytu ludności, pożądanych
struktur społecznych oraz stosunków społeczno-kulturalnych, mających
na celu najbardziej efektywne i sprawiedliwe zaspokajanie potrzeb
obywateli, ich rodzin oraz całego społeczeństwa, na poziomie możliwym
do realizacji w danym okresie28. Według W. Turnowieckiego polityka
społeczna ma na celu zaspokajanie potrzeb jednostek i społeczeństwa
przez działania opiekuńcze, polegające na wyrównywaniu określonego
społecznego standardu życiowego różnych kategorii osób. Celem poli-
tyki społecznej jest tworzenie warunków życia oraz stosunków między-
ludzkich, które w sposób możliwie optymalny sprzyjać będą rozwojowi
społeczeństwa29.

W literaturze wskazuje się również, że przedmiotem zainteresowa-
nia polityki społecznej są potrzeby, ich rodzaje, stan i sposób ich zaspo-
kajania z punktu widzenia jej celu generalnego, jakim jest postęp spo-
łeczny30.

25 Ibidem, s. 27.
26 E. Rosset, Polityka społeczna a demografia (w:) A. Rajkiewicz (red.), Polityka

społeczna, Warszawa 1973, s. 126.
27 S. Golinowska, O wartościach, modelach i strategicznych wyborach w polityce

społecznej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych (w:) S. Golinowska, M. Księżopolski,
J. Jończyk, A. Rajkiewicz, W. Szubert, O nowy model polityki społecznej w Polsce, Warszawa
1993, s. 4.

28 J. Auleytner, A. Kurzynowski, Naukowe podstawy polityki społecznej (w:) J. Au-
leytner (red.), Polityka społeczna. Stan i perspektywy, Warszawa 1995, s. 25–26.

29 W. Turnowiecki, Polityka społeczna, Gdańsk 2008, s. 16.
30 B. Kańtoch, B. Szatur-Jaworska, Potrzeby ludzkie i poziom życia w polityce spo-

łecznej (w:) A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżpolski (red.), Polityka społeczna..., s. 43.
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Wspomniany już wcześniej A. Rajkiewicz uważa, że bezpieczeństwo
socjalne traktuje się współcześnie jako tę kategorię polityki społecznej,
która wyraża socjalne potrzeby społeczeństwa, prawa do określonych
świadczeń oraz powinności państwa w organizowaniu odpowiednich
urządzeń oraz udzielania gwarancji związanych z ich funkcjonowaniem
i zobowiązaniami wobec obywateli. Idee bezpieczeństwa socjalnego
realizowane są poprzez systemy zabezpieczenia społecznego, do którego
należą: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, ubezpieczenia majątkowe,
rehabilitacja osób niepełnosprawnych oraz świadczenia dla młodzieży
uczącej się. Przywołany autor podkreśla, że struktury organizacyjne,
źródła i sposoby finansowania oraz zasady przyznawania świadczeń
w poszczególnych dziedzinach zabezpieczenia społecznego są różne31.

Z kolei J. Rosner zwraca uwagę, że istotnymi elementami każdej
polityki społecznej są cele, które pragnie ona osiągnąć, metody, którymi
realizuje te cele, oraz podmioty działania w jej dziedzinie. Przez pod-
mioty polityki społecznej rozumieć należy te wszystkie organy, instytu-
cje i organizacje, których zadaniem jest realizacja jej celów i zadań. Na
czoło wysuwają się wyspecjalizowane ogniwa państwa, które realizują
jego funkcję socjalną. Istotą funkcji socjalnej państwa jest zapewnienie
obywatelom korzystania z zagwarantowanych im praw socjalnych32.

Politykę społeczną opisuje się również z perspektywy finansowej.
T. Szumlicz wskazuje, że w ujęciu modelowym (modele: interwencyjne,
dystrybucyjny, antycypacyjny) polityka społeczna jest finansowana
odpowiednio z:

1) darowizn i powstających z nich funduszy charytatywnych,
2) podatków i powstających z nich funduszy budżetowych,
3) składek i powstających z nich funduszy ubezpieczeniowych33.

31 A. Rajkiewicz, Strategiczne problemy polskiej polityki społecznej (w:) S. Golinowska,
M. Księżopolski, J. Jończyk, A. Rajkiewicz, W. Szubert, O nowy model polityki społecznej
w Polsce..., s. 49.

32 J. Rosner, Podmioty polityki społecznej (w:) A. Rajkiewicz (red.), Polityka społecz-
na..., s. 58.

33 T. Szumlicz, O modelach polityki społecznej i pożądanej redystrybucji dochodów
(w:) K. Głąbicka, M. Brewiński (red.), Wokół polityki społecznej..., s. 85.
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