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WYKAZ SKRÓTÓW

Źródła prawa

k.c.  –  ustawa.z.dnia 23.kwietnia 1964.r. – kodeks cywilny 
(tekst jedn.: Dz..u..z.2014.r..poz..121)

k.k... –..ustawa.z.dnia 6.czerwca 1997.r. – kodeks karny 
(dz..u..nr.88,.poz..��3.z.późn. zm.)

k.p... –..ustawa.z.dnia 26.czerwca 1974.r. – kodeks pracy 
(tekst jedn.: Dz..u..z.1998.r..nr.21,.poz..94 z.późn. 
zm.)

k.p.a... –..ustawa.z.dnia 14.czerwca 1960.r. – kodeks postępo-
wania administracyjnego (tekst jedn.: Dz..u..z.2013.r..
poz..267 z późn. zm.)

k.p.c.  –  ustawa.z.dnia 17. listopada 1964. r..–.kodeks.po-
stępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz..u..z.2014.r..
poz..101 z późn. zm.)

k.r.o... –..ustawa.z.dnia 25.lutego 1964.r. – kodeks rodzinny 
i.opiekuńczy (tekst jedn.: Dz..u..z.2012.r..poz..788.
z.późn. zm.)

karta. –. ustawa.z.dnia 26.stycznia 1982.r. – karta Nauczyciela 
Nauczyciela   (tekst jedn.: Dz..u..z.2014.r..poz..191)
konstytucja RP  –  konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z.dnia 2.kwiet-

nia 1997.r..(dz..u..nr.78,.poz..483 z.późn. zm.)
pr. bank.  –  ustawa.z.dnia 29.sierpnia 1997.r. – Prawo banko-

we (tekst jedn.: Dz..u..z.2012.r..poz..1376.z.późn. 
zm.)
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pr..o.notariacie  –  ustawa.z.dnia 14.lutego.1991.r..–.Prawo.o.notariacie 
(tekst jedn.: Dz..u..z.2014.r..poz..164 z.późn. zm.)

pr..o.szk. wyż.   –  ustawa.z.dnia 27.lipca 2005.r..–.Prawo.o.szkolnic-
z.200�.r.   twie wyższym (tekst jedn.: Dz..u..z.2012.r..poz..�72.

z.późn. zm.)
pr..o.u.s.p... –..ustawa.z.dnia 27. lipca 2001. r..–.Prawo.o.ustroju 

sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz..u..z.2013.r..
poz..427 z.późn. zm.)

rozp..Pe.i.Rady  –  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i.rady.
(wE) nr.883/2004  (wE) nr.883/2004 z.dnia 29.kwietnia 2004.r..w.spra-

wie koordynacji systemów zabezpieczenia społeczne-
go (tekst mający znaczenie dla EOg i.dla szwajcarii) 
(dz..urz..ue.l.166.z.30.04.2004, s. 1, z.późn. zm.)

rozp..Pe.i.Rady   –  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i.rady.
(wE) nr.987/2009  (wE) nr.987/2009.z.dnia 16.września 2009.r. dotyczą-

ce wykonywania rozporządzenia (wE) nr.883/2004 
w.sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego (tekst mający znaczenie dla EOg i.dla.
szwajcarii) (Dz..urz..ue.l.284 z.30.10.2009,.s..1,.
z.późn. zm.).

rozp. Rady  –  rozporządzenie Rady (Ewg) nr. 1408/71 z. dnia 
(Ewg)    14.czerwca 1971. r..w.sprawie stosowania syste-
nr.1408/71   mów zabezpieczenia społecznego do pracowników 

najemnych i.ich rodzin przemieszczających się we 
wspólnocie (tekst skonsolidowany: Dz..Urz. wE l.28..
z.30.01.1997,.s..1)

rozp..w.sprawie.. –..rozporządzenie ministra Pracy i.Polityki socjalnej 
odsetek.. . z.dnia 1. lutego.1999.r..w.sprawie szczegółowych 

zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w.ustaleniu 
lub wypłacie świadczeń z.ubezpieczeń społecznych 
(dz..u..nr.12,.poz..104)

rozp..w.sprawie.. –..rozporządzenie ministra Polityki społecznej z.dnia 
orzekania   14.grudnia 2004.r..w.sprawie orzekania o.niezdolności 

do pracy (Dz..u..nr.273,.poz..2711.z.późn. zm.)

wykaz skrótów
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rozp..w.sprawie.. –..rozporządzenie ministra Pracy i.Polityki socjalnej 
podstawy.. . z. dnia 18. grudnia 1998. r.. w. sprawie szczegóło-
wymiaru   wych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i.rentowe (Dz..u..nr.161,.
poz..1106.z.późn. zm.)

rozp..w.sprawie.. –..rozporządzenie Rady ministrów z.dnia 7.lutego.1983.r..
postępowania   w.sprawie postępowania o.świadczenia emerytalno-
z.1983.r.   -rentowe i.zasad wypłaty tych świadczeń (Dz..u..

nr.10,.poz..49 z.późn. zm.)
rozp..w.sprawie  –  rozporządzenie ministra Pracy i.Polityki społecznej 
postępowania   z.dnia 11.października 2011.r..w.sprawie postępowa-
z.2011.r.   nia o.świadczenia emerytalno-rentowe (Dz..u..nr.237,.

poz..1412)
rozp..w.sprawie.. –..rozporządzenie ministra Pracy i.Polityki socjalnej 
pracy górniczej   z.dnia 23.grudnia 1994.r..w.sprawie określenia nie-

których stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk 
pracy zaliczanej w.wymiarze półtorakrotnym przy 
ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty 
(dz..u..z.199�.r..nr.2,.poz..8)

rozp..w.sprawie.. –..rozporządzenie Rady ministrów z.dnia 15.maja 1989.r..
wcześniejszej   w.sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury 
emerytury   pracowników opiekujących się dziećmi wymagają-

cymi stałej opieki (Dz..u..nr.28,.poz..149 z.późn. 
zm.)

rozp..w.sprawie.. –..rozporządzenie Rady ministrów z. dnia 7. lutego.
wieku.. . 1983.r..w.sprawie wieku emerytalnego pracowni-
emerytalnego   ków zatrudnionych w.szczególnych warunkach lub 

w.szczególnym charakterze (Dz..u..nr.8,.poz..43 
z.późn. zm.)

rozp..w.sprawie.. –..rozporządzenie ministra Pracy i.Polityki socjalnej 
zawieszania   z.dnia 22. lipca 1992.r..w.sprawie szczegółowych 

zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i.renty 
(dz..u..nr.�8,.poz..290.z.późn. zm.)

wykaz skrótów
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rozp..wypadkowe.–..rozporządzenie ministra Pracy i.Polityki społecznej 
z.dnia 24.grudnia 2002.r..w.sprawie szczegółowych 
zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek 
w.drodze do pracy lub z.pracy, sposobu jego do-
kumentowania, wzoru karty wypadku w.drodze.do.
pracy lub z.pracy oraz terminu jej sporządzania (tekst 
jedn.: Dz..u..z.2013.r..poz..924)

stara.ustawa.. –..ustawa.z.dnia 12.czerwca 1975.r..o.świadczeniach 
wypadkowa.. . z.tytułu wypadków przy pracy i.chorób zawodowych 

(tekst jedn.: Dz..u..z.1983.r..nr.30,.poz..144 z.późn. 
zm.)

stara.ustawa.. –..ustawa.z.dnia 17.grudnia 1974.r..o.świadczeniach 
zasiłkowa   pieniężnych z.ubezpieczenia społecznego w.razie.

choroby i.macierzyństwa (tekst jedn.: Dz..u..z.1983.r..
nr.30,.poz..143 z.późn. zm.)

stare.rozp.... –..rozporządzenie ministra Pracy, Płac i. spraw.
wypadkowe   socjalnych oraz ministra zdrowia i.Opieki społecznej 

z.dnia 17.października 1975.r..w.sprawie.zasad.i.trybu.
orzekania o.uszczerbku na zdrowiu oraz wypłacania 
świadczeń z.tytułu wypadku przy pracy, w.drodze.
do pracy i.z.pracy oraz z.tytułu chorób zawodowych 
(dz..u..nr.36,.poz..199)

tfUE  –  traktat o.funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz..u..
z.2004. r..nr.90,.poz..864/2 z.późn. zm.) (wersja 
skonsolidowana: Dz..Urz. UE c.326.z.26.10.2012,.
s..47)

ustawa/ustawa.. –..ustawa.z.dnia 17.grudnia 1998.r..o.emeryturach i.ren-
o.e.r..FUs   tach z.Funduszu Ubezpieczeń społecznych (tekst 

jedn.: Dz..u..z.2013.r..poz..1440 z.późn. zm.)
ustawa.. –..ustawa.z.dnia 16.października 1991.r..o.zatrudnieniu 
o.bezrobociu   i.bezrobociu (Dz..u..nr.106,.poz..457 z.późn. zm.)
z.1991.r.
ustawa.. –..ustawa.z.dnia 14.grudnia 1994.r..o.zatrudnieniu i.prze-
o.bezrobociu   ciwdziałaniu bezrobociu (tekst jedn.: Dz..u..z.2003.r..
z.1994.r... . nr.�8,.poz..514 z.późn. zm.)

wykaz skrótów
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ustawa.o.e.k... –..ustawa.z.dnia 21.listopada.2008.r..o.emeryturach ka-
pitałowych (Dz..u..nr.228,.poz..1�07.z.późn. zm.)

ustawa.o.e.p... –..ustawa.z.dnia 19.grudnia 2008.r..o.emeryturach po-
mostowych (Dz..u..nr.237,.poz..16�6.z.późn. zm.)

ustawa.o.f.a.  –  ustawa.z.dnia 18.lipca 1974.r..o.funduszu alimenta-
cyjnym (tekst jedn.: Dz..u..z.1991.r..nr.45, poz..200.
z.późn. zm.)

ustawa.. –..ustawa.z.dnia 24.stycznia 1991.r..o.kombatantach 
o.kombatantach   oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i.okresu powojennego (tekst jedn.: Dz..u..
z.2012.r..poz..400)

ustawa.o.n.ś.k.  –  ustawa.z.dnia 22.maja 2009. r..o.nauczycielskich 
świadczeniach kompensacyjnych (Dz..u..nr.97,.
poz..800.z.późn. zm.)

ustawa o nie- –  ustawa.z.dnia 27.sierpnia 1997.r..o.rehabilitacji za-
pełnosprawnych   wodowej i.społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-

nosprawnych (tekst jedn.: Dz..u..z.2011.r..nr.127,.
poz..721.z.późn. zm.)

ustawa.o.o.f.f.e.  –  ustawa.z.dnia 28.sierpnia 1997.r..o.organizacji i.funk-
cjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jedn.: 
dz..u..z.2013.r..poz..989.z.późn. zm.)

ustawa.o.o.f.u.s.  –  ustawa.z.dnia 25.listopada.1986.r..o.organizacji i.fi-
nansowaniu ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: 
dz..u..z.1989.r..nr.2�,.poz..137.z.późn. zm.)

ustawa.o.p.d.o.f.  –  ustawa.z.dnia 26.lipca 1991.r..o.podatku dochodowym 
od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz..u..z.2012.r..
poz..361.z.późn. zm.)

ustawa.o.p.e.a... –..ustawa.z.dnia 17.czerwca 1966.r..o.postępowaniu 
egzekucyjnym w.administracji (tekst jedn.: Dz..u..
z.2012.r..poz..101�.z.późn. zm.)

ustawa.o.p.o.o... –..ustawa.z.dnia 21.listopada.1967.r..o.powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst 
jedn.: Dz..u..z.2012.r..poz..461 z.późn. zm.)

wykaz skrótów
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ustawa.o.p.s.... –..ustawa.z.dnia 22.marca 1990.r..o.pracownikach sa-
z.1990.r.   morządowych (tekst jedn.: Dz..u..z.2001.r..nr.142, 

poz..1�93.z.późn. zm.)
ustawa.o.p.s.... –..ustawa.z.dnia 21.listopada.2008.r..o.pracownikach 
z.2008.r.   samorządowych (Dz..u..nr.223,.poz..1458 z.późn. 

zm.)
ustawa.o.p.u.p... –..ustawa.z.dnia 16.września 1982.r..o.pracownikach 

urzędów państwowych (tekst jedn.: Dz..u..z.2013.r..
poz..269)

ustawa.o.pom.... –..ustawa.z.dnia 29.listopada.1990.r..o.pomocy spo-
społ. z.1990.r.   łecznej (tekst jedn.: Dz..u..z.1998.r..nr.64, poz..414 

z.późn. zm.)
ustawa.o.pom.... –..ustawa.z.dnia 12.marca 2004.r..o.pomocy społecznej 
społ. z.2004.r.   (tekst jedn.: Dz..u..z.2013.r..poz..182.z.późn. zm.)
ustawa.o.prok... –..ustawa.z.dnia 20.czerwca 1985.r..o.prokuraturze.(tekst.

jedn.: Dz..u..z.2011.r..nr.270,.poz..1�99.z.późn. 
zm.)

ustawa.. –..ustawa.z.dnia 20.kwietnia 2004.r..o.promocji zatrud-
o.prom. zatr.   nienia i.instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz..u..

z.2013.r..poz..674 z.późn. zm.)
ustawa.o.s.c.   –  ustawa.z.dnia 18.grudnia 1998.r..o.służbie cywilnej 
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apel. – w-wa  –  apelacja. sąd apelacyjny w.warszawie
biul. saka  –  Orzecznictwo sądu apelacyjnego w.katowicach
biul. sN  –  biuletyn biura Orzecznictwa sądu Najwyższego
dz..U.  –  Dziennik Ustaw
dz..Urz. UE  –  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
dz..Urz. wE  –  Dziennik Urzędowy wspólnot Europejskich
EPs  –  Europejski Przegląd sądowy
gP  –  gazeta Prawna
gsP  –  gdańskie studia Prawnicze
gsP-PO  –  gdańskie studia Prawnicze – Przegląd Orzecznic-

twa
mon. Prawn.  –  monitor Prawniczy
m.P. – monitor Polski
mPP  –  monitor Prawa Pracy
ONsa  –  Orzecznictwo Naczelnego sądu administracyjnego
Osa  –  Orzecznictwo sądów apelacyjnych
Osab  –  Orzecznictwo sądów apelacji białostockiej
Osał  –  Orzecznictwo sądu apelacyjnego w.łodzi
Osasz  –  Orzecznictwo sądu apelacyjnego w.szczecinie
Osaw  –  Orzecznictwo apelacji wrocławskiej. biuletyn sądu 

apelacyjnego we wrocławiu
OsN  –  Orzecznictwo sądu Najwyższego
OsNaPiUs  –  Orzecznictwo sądu Najwyższego. izba administra-

cyjna, Pracy i.Ubezpieczeń społecznych
OsNc – Orzecznictwo sądu Najwyższego. izba cywilna
OsNcaPiUs  –  Orzecznictwo sądu Najwyższego. izba cywilna, 

administracyjna, Pracy i. Ubezpieczeń społecz-
nych

OsNPUsisP  –  Orzecznictwo sądu Najwyższego. izba Pracy, Ubez-
pieczeń społecznych i.spraw Publicznych

OsP  –  Orzecznictwo sądów Polskich
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OsPika  –  Orzecznictwo sądów Polskich i.komisji arbitrażo-
wych

Otk  –  Orzecznictwo trybunału konstytucyjnego
Otk-a – Orzecznictwo trybunału konstytucyjnego; zbiór 

urzędowy, seria a
PiP  –  Państwo i.Prawo
Pizs  –  Praca i.zabezpieczenie społeczne
POsag  –  Przegląd Orzecznictwa sądu apelacyjnego w.gdań-

sku
PP  –  Prawo Pracy
PPia  –  Przegląd Prawa i.administracji
PPiPs  –  Prawo Pracy i.Prawo socjalne
Prok..i.Pr... –..Prokuratura.i.Prawo
Prz. sejm.  –  Przegląd sejmowy
Ps  –  Przegląd sądowy
PUs  –  Przegląd Ubezpieczeń społecznych
PUsig  –  Przegląd Ubezpieczeń społecznych i. gospodar-

czych
PUsiz  –  Przegląd Ubezpieczeń społecznych i.zdrowotnych
RPEis  –  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i.socjologiczny
Rzeczp.  –  Rzeczpospolita
sP  –  służba Pracownicza
zzzs  –  z zagadnień zabezpieczenia społecznego

Inne

abw  –  agencja bezpieczeństwa wewnętrznego
aw  –  agencja wywiadu
bOR  –  biuro Ochrony Rządu
cba  –  centralne biuro antykorupcyjne
EtPcz  –  Europejski trybunał Praw człowieka
FEP  –  Fundusz Emerytur Pomostowych
FP  –  Fundusz Pracy
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funkcjonariusze  –  funkcjonariusze Policji, abw, aw, UOP, cba, skw, 
sww, sg, sw, PsP i.bOR

FUs  –  Fundusz Ubezpieczeń społecznych
gUs  –  główny Urząd statystyczny
iPN  –  instytut Pamięci Narodowej – komisja ścigania 

zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
kRUs  –  kasa Rolniczego Ubezpieczenia społecznego
lEX  –  system informacji Prawnej lEX
mO  –  milicja Obywatelska
mOP  –  międzynarodowa Organizacja Pracy
mPiPs  –  minister/ministerstwo Pracy i.Polityki społecznej
Nsa  –  Naczelny sąd administracyjny
OEk  –  okresowa emerytura kapitałowa
OFE  –  otwarte fundusze emerytalne
OhP  –  Ochotnicze hufce Pracy
osoby  –  żołnierze i.funkcjonariusze
w.stosunku służby
PiP  –  Państwowa inspekcja Pracy
Pis  –  Państwowa inspekcja sanitarna
PsP  –  Państwowa straż Pożarna
Rm  –  Rada ministrów
RP  –  Rzeczpospolita Polska
RPO  –  Rzecznik Praw Obywatelskich
sa  –  sąd apelacyjny
sc  –  służba celna
sg  –  straż graniczna
skw  –  służba kontrwywiadu wojskowego
sN  –  sąd Najwyższy
sw  –  służba więzienna
sww  –  służba wywiadu wojskowego
śDtŻ  –  średnie dalsze trwanie życia 
tk  –  trybunał konstytucyjny
tsUE  –  trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej (od 

2009.r.)
tswE  –  trybunał sprawiedliwości wspólnot Europejskich
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tUs  –  trybunał Ubezpieczeń społecznych
UE  –  Unia Europejska
UOP  –  Urząd Ochrony Państwa
wsa  –  wojewódzki sąd administracyjny
wwPw  –  wskaźnik wysokości podstawy wymiaru
zUs  –  zakład Ubezpieczeń społecznych
żołnierze  –  żołnierze zawodowi
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PRZedmoWA

Oddajemy do rąk czytelników książkę stanowiącą kompleksowe 
opracowanie materii ubezpieczeń emerytalnego i.rentowych. zatem oprócz 
komentarza do ustawy o.emeryturach i.rentach z.Funduszu Ubezpieczeń 
społecznych, ocenie poddano także przepisy dwóch innych ustaw: o.eme-
ryturach pomostowych i.emeryturach kapitałowych. wraz z.poszerzeniem 
zakresu przedmiotowego komentarza zwiększyła się także liczba osób, 
które uczestniczyły w. jego powstawaniu. Do współautorów dołączył .
prof. Ug dr hab. marcin zieleniecki, który opracował komentarz do ustawy 
o.emeryturach pomostowych.

Okres ponad czterech lat, które upłynęły od ukazania się ostatniego 
wydania komentarza, spowodował, że niezbędne stało się wprowadzenie 
wielu nowych wątków i.dokonanie licznych zmian w.dotychczasowej treści .
komentarza do ustawy o.emeryturach i.rentach z.Funduszu Ubezpieczeń 
społecznych. wynikało to nie tylko z.nowelizacji tego aktu prawnego (cza-
sami.o.bardzo poważnym ciężarze gatunkowym, jak w.przypadku.ustawy.
dotyczącej stopniowego podwyższania i.zrównywania wieku emerytalnego 
czy też ustawy określającej zasady wypłat emerytur ze środków zgroma-
dzonych w.OFE), lecz także wpływu orzecznictwa sądu Najwyższego 
i.trybunału konstytucyjnego na stosowanie i.wykładnię norm tej ustawy 
(jak np. w.dziedzinie podwyższania i zrównywania wieku emerytalnego, 
zawieszalności prawa do emerytury czy też ponownego ustalania prawa do 
świadczeń). jeżeli do tego dodamy jeszcze, sporządzone po raz pierwszy, 
komentarze do ustawy o.emeryturach pomostowych i.ustawy.o.emeryturach 
kapitałowych, to uprawnione wydaje się stwierdzenie o.nowej jakości obec-
nego opracowania. stąd też książka ukazuje się jako wydanie pierwsze.
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jakkolwiek między poszczególnymi autorami brak zasadniczych 
różnic w.poglądach, to jednak niniejsze opracowanie ma charakter pracy 
zbiorowej, a.nie wspólnej. każdy z.autorów prezentuje więc własny punkt 
widzenia na dane zagadnienia prawne niezależnie od tego, że w.niektórych 
sprawach stanowisko było uzgadniane w.szerszym gronie.

Pełniejszy obraz stosowania przepisów komentowanych ustaw 
uzyskano wykorzystując również, poza orzecznictwem sądowym 
i.piśmiennictwem, wytyczne centrali zUs.

Opole, maj 2014 r.
Kamil Antonów

Przedmowa
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Art. 1. 1. Ustawa określa:
1) warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpie-

czeń emerytalnego i rentowych;
2) zasady ustalania wysokości świadczeń;
3) zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty świadczeń.

2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. Warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych przy-

sługujących z ubezpieczenia z tytułu wypadku przy pracy lub cho-
roby zawodowej oraz wysokość tych świadczeń określają odrębne 
przepisy.

1. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe w historii i systemie 
ubezpieczeń (zabezpieczeń) społecznych. Praktyczna realizacja idei 
ubezpieczeń społecznych została zapoczątkowana w.latach 80. XiX wie-
ku.w.Niemczech, kiedy to – za rządów kanclerza Otto von bismarcka 
– uchwalono trzy akty prawne konstruujące socjalne ustawodawstwo 
ubezpieczeniowe: ubezpieczenie na wypadek choroby (1883.r.),.ubez-
pieczenie od wypadków w.zatrudnieniu (1884.r.).i.ubezpieczenie ren-
towe na starość i.na wypadek inwalidztwa (1889.r.). tak zwany model 
bismarkowski wyznaczył podstawowe standardy nowożytnych ubezpie-
czeń społecznych, tj..przymusowość, składkowy sposób finansowania 
świadczeń oraz solidarność ubezpieczenia wyrażająca się odstąpieniem 
od zasady równowartości składki i.świadczenia w.rachunku indywidual-
nym na rzecz przyjęcia składki przeciętnej i.rozłożenia ciężaru ryzyka na 
szeroką wspólnotę, w.ramach której dokonuje się wyrównania dochodów 
w.kierunku osób mających mniejszą zdolność do ponoszenia kosztu ubez-
pieczenia, a.bardziej narażonych na zajście ryzyka ubezpieczeniowego. 
w.tym właśnie przejawia się socjalny aspekt ubezpieczenia społecznego. 
wzór niemiecki upowszechnił się w.Europie kontynentalnej, zaś w.anglii 
i.państwach skandynawskich istniały systemy zaopatrzeniowe finanso-
wane ze środków publicznych.

Rozwój instytucji zabezpieczających ludzi przed ryzykami socjal-
nymi nastąpił po ii.wojnie światowej w.związku z.rozpowszechnieniem 
się idei powszechnego zabezpieczenia społecznego, która znalazła swój 
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wyraz zarówno w.aktach prawnych Organizacji Narodów zjednoczonych, 
tj..Powszechnej Deklaracji Praw człowieka uchwalonej w.dniu 10.grudnia 
1948.r. przez zgromadzenie Ogólne ONz i.międzynarodowym Pakcie 
Praw gospodarczych, społecznych i.kulturalnych z.dnia 16.grudnia 
1966.r. (ratyfikowanym przez Polskę w.1977.r.,.dz..u..z.1977.r..nr.38,.
poz..169), jak i.w.konwencjach międzynarodowej Organizacji Pracy, 
zwłaszcza nr.102.z.19�2. r..o.minimalnych normach zabezpieczenia 
społecznego (ratyfikowanej przez Polskę w.2003.r.,.dz..u..z.200�.r..
nr.93,.poz..77�).i.nr 128 z.1967.r..o.świadczeniach w.razie inwalidztwa, 
na wypadek starości oraz śmierci. Prawo do zabezpieczenia społecz-
nego zostało także wyartykułowane w.prawodawstwie.rady.europy,.
tj.. w. Europejskiej karcie społecznej sporządzonej w. turynie dnia 
18.października 1961 r, (ratyfikowanej przez Polskę w.1997.r.,.dz..u..
z.1999.r..nr.8,.poz..67, zrewidowanej w.1996.r.,), Europejskim kodeksie 
zabezpieczenia społecznego z.dnia 16.kwietnia 1964.r. (zrewidowanym 
w.1990.r.).i.Europejskiej konwencji o.zabezpieczeniu społecznym z.dnia 
14.grudnia 1972.r. Niemały wpływ na ewolucję ubezpieczeń społecznych 
wywarł również tzw. Plan beveridge’a z.1941.r., którego celem było 
stworzenie mechanizmów przeciwdziałających powstawaniu zjawiska 
niedostatku ogółu ludności. Ograniczanie źródeł niedostatku, wynika-
jących m.in. ze ziszczania się zdarzeń losowych, upatrywano przede 
wszystkim.w.konstruowaniu systemu świadczeń gwarantowanych przez 
państwo, do czego najlepiej nadawały się systemy zaopatrzeniowe oparte 
na środkach budżetowych (szerzej zob. w. szubert, Ubezpieczenie...,.s..9.
i.n.; t. zieliński, Ubezpieczenia...,.s..33.i.n.).

kwestia zabezpieczenia społecznego jest również obecna w.prawie.
ue.(a.wcześniej wspólnot Europejskich), choć – zgodnie z.zasadą sub-
sydiarności – sprawy z.tego.zakresu.(w.tym kwestie emerytalno-rento-
we) pozostają w.kompetencji ustawodawczej państw członkowskich, zaś 
w.prawie europejskim są uwzględniane (zob. komentarz do art..8).w.celu 
koordynacji krajowych porządków prawnych (zob. j. jończyk, Prawo...,.
s..35–36). trudności z.wypracowaniem wspólnego modelu zabezpieczenia 
społecznego wynikają z.innych tradycji prawnych (systemy wywodzące 
się z.tzw. modeli bismarcka lub beveridge’a) oraz uwarunkowań społecz-
no-gospodarczych członków UE (zob. a.m. świątkowski, Traktatowe...,.

art. 1 Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych

––––––––––– Kamil Antonów –––––––––––
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