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Pracownicy organizacji międzynarodowych są często objęci szczególnymi systemami zabez-
pieczenia społecznego. Zarówno Organizacja Narodów Zjednoczonych, jak i Unia Europejska 
stworzyły dla swoich pracowników odrębne fundusze emerytalne. Ponadto w przypadku UE 
odrębne rozwiązania istnieją również w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego – w odniesieniu 
do którego sytuacja w ONZ jest bardziej złożona – oraz, w niektórych przypadkach, ubez-
pieczenia od bezrobocia. Omawiane systemy, choć pod pewnymi względami uproszczone, 
zawierają również przykłady interesujących rozwiązań prawnych. Analiza porównawcza zabez-
pieczenia społecznego, obejmującego pracowników różnych organizacji międzynarodowych 
może zatem mieć znaczenie zwłaszcza w związku z rosnącą praktyczną doniosłością tego 
rodzaju rozwiązań dla Polaków zatrudnionych w instytucjach UE.
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. Wprowadzenie

„Organizacja międzynarodowa” to „celowe zrzeszenie uczestników stosunków międzyna-
rodowych, powstałe w wyniku zawartego między nimi porozumienia oraz wyposażone 
w stałe organy” 1. Organy te zaś są obsadzone pracownikami organizacji, podlegają-
cymi jej wewnętrznemu prawu, mogącemu obejmować także rozwiązania z zakresu 
zabezpieczenia społecznego 2. Wydaje się, że porównanie zabezpieczenia społecznego 
obejmującego pracowników różnych organizacji międzynarodowych może mieć zna-
czenie w związku z tym, że odnosi się do podmiotowo specyfi cznej podgrupy pracow-
ników administracji publicznej, wyróżnianych skądinąd jako jedna z trzech zasadni-
czych społecznych grup ubezpieczonych, obok zatrudnionych w przedsiębiorstwach 
oraz przedsiębiorców 3. Trzeba jednak zwrócić uwagę na potrzebę szczególnej selekcji 
porównywanych podmiotów, wynikającą nie tylko z samej liczby istniejących organi-
zacji międzynarodowych, ale także z różnorodności stosowanych przez nie rozwiązań 
w zakresie zabezpieczenia społecznego (obok tworzenia odrębnych systemów są to także 
np. porozumienia z państwami, w których mieszczą się siedziby organizacji) 4. Do naj-
ważniejszych organizacji międzynarodowych, których członkiem jest obecnie Polska, 
a które zatrudniają pracowników na stałe i w konsekwencji są zobowiązane zapewnić 
im zabezpieczenie społeczne 5, należą Unia Europejska (UE) oraz Organizacja Narodów 
Zjednoczonych (ONZ).

Należy zaznaczyć, że Unię Europejską można ujmować jako organizację między-
narodową 6, choć o „ponadnarodowym” charakterze. W doktrynie zaznacza się brak 
jednoznacznej defi nicji doktrynalnej organizacji tego ostatniego rodzaju 7. Próbując 

1 E. Cziomer, L. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa–Kraków 2002, s. 66; 
por. np. J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Wprowadzenie do systemu, Warszawa 2004, 
s. 50; zob. też np. W. Czapliński, Zarys prawa europejskiego, wyd. 2, Warszawa 2001, s. 8; J. Menkes, A. Wasilkowski, 
Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, wyd. 2, Warszawa 2010, s. 81 i n.

2 Ibidem, s. 310.
3 Tak w odniesieniu do zabezpieczenia emerytalnego P. Marier, Pension Politics. Consensus and social confl ict in ageing 

societies, London–Florence 2008, s. 25.
4 Por. np. International Civil Service Commission, United Nations Common System of Salaries, Allowances 

and Benefi ts, New York 2012, s. 12, 18; J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo…, 
op. cit., s. 79–80, oraz – a contrario – s. 310; F. Morgenstern, Social Security Problems in International Organisations 
[w:] International Administration. Law and Management Practices in International Organisations, red. Ch. De Cooker, 
wyd. 8, Leiden 2009, s. 573–576, 597–598.

5 Tak np. G. Ullrich, Pension Schemes for Staff  at International organisations – institutional structures of pension 
protection funds [w:] International Administration. Law and Management Practices in International Organisations, 
red. Ch. De Cooker, wyd. 8, Leiden 2009, s. 609.

6 Por. J. Barcz, Problem modelu prawnego procesu integracji europejskiej i zarządzania w ramach Unii Europejskiej 
[w:] J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 26–29.

7 Szerzej zob. np. J. Barcz, Pojęcie suwerenności w świetle współzależności między sferą ponadnarodową i państwową 
[w:] Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska, red. J. Kranz, Warszawa 2006, s. 65–67; J. Menkes, 
A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo…, op. cit., s. 97–98.
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opisać wyjątkowy charakter UE wśród organizacji międzynarodowych, podkreśla się 
natomiast to, że Unia nie jest tylko forum współpracy między rządami, jak wszystkie 
pozostałe organizacje o międzypaństwowym charakterze, do których jednak UE nie-
wątpliwie się zalicza 8. Stąd zaś tylko krok do postawienia twierdzenia o daleko idącym 
podobieństwie (jeśli nie identyczności) struktur i stosunków istniejących wewnątrz 
Unii Europejskiej do tych istniejących wewnątrz innych organizacji międzynarodowych 
o charakterze międzypaństwowym (międzyrządowym) 9. Próbując zweryfi kować takie 
hipotetyczne podobieństwo, można wskazać, że Organizacja Narodów Zjednoczonych 
to międzyrządowa organizacja międzynarodowa o najbardziej zbliżonej do UE liczbie 
pracowników (w obydwu przypadkach, przy uwzględnieniu wszystkich agencji oraz 
organizacji wyspecjalizowanych, jest ich około 60 tys.) 10, odgrywająca oczywiście istotną 
rolę w ramach społeczności międzynarodowej 11. Ponadto w ostatnich latach następuje 
stały wzrost liczby obywateli polskich zatrudnionych w instytucjach Unii Europejskiej. 
Podaje się, że w 2009 r. było ich ok. 1,5 tys., zaś w 2014 r. – już ok. 2,7 tys. 12 Choć zarazem 
obliczano, że w 2013 r. w Organizacji Narodów Zjednoczonych pracowało mniej niż stu 
Polaków, to jednak jest bardzo prawdopodobne, że i tam będzie trwał proces wzrostu 
zatrudnienia obywateli naszego państwa 13. Zagadnienia zabezpieczenia społecznego 
w tak specyfi cznych miejscach pracy (zwłaszcza w porównaniu z wcześniejszymi okre-
sami zatrudnienia w Polsce lub w innym państwie) będą zatem mieć dla tych osób coraz 
większą doniosłość praktyczną. Ponadto trzeba też, niejako na marginesie, odnotować, 

 8 J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo…, op. cit., s. 95 i n., 255–256, 261.
 9 Por. J. Barcz, Problem modelu prawnego…, op. cit., s. 26–29; J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodo-

we. Prawo…, op. cit., s. 95 i n.; swoistą dychotomię klasyfi kacyjną między UE a wszystkimi innymi organizacjami 
międzynarodowymi o charakterze międzypaństwowym (międzyrządowym) – nieprzynoszącą jednak, jak się wydaje, 
skutków praktycznych w zakresie ustroju zabezpieczenia społecznego pracowników tych organizacji – opisuje się 
ibidem, s. 95 i n.

10 Por. np. J. Tassin, Administrative Co-ordination in the United Nations family [w:] International Administration. 
Law and management practices in international organisations, red. Ch. De Cooker, wyd. 8, Leiden 2009, s. 21; 
J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo…, op. cit., s. 290; M. Małecki, K. Tomaszewski, 
Status urzędnika Unii Europejskiej, Warszawa 2005, s. 83; http://www.un.org/en/sections/about-un/main-organs/
index.html (30.03.2016); Comité de gestion du Régime Commun d’Assurance Maladie, Rapport annuel du Comité 
de gestion du Régime Commun d’Assurance Maladie pour l’anneé 2013, CGAM, Bruxelles 2014, s. 5–6, 9; Komi-
sja Europejska, Distribution of offi  cials and temporary agents by genders, nationalities, function groups and grades 
(all budgets), Bruksela 2016 (http://ec.europa.eu/civil_service/docs/europa_sp2_bs_nat_x_grade_en.pdf – 
30.03.2016).

11 Zob. np. J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo…, op. cit., s. 21 i n.
12 Za: Komisja Europejska, Distribution of offi  cials and temporary agents by genders, nationalities, function groups 

and grades (all budgets), Bruksela 2016 (http://ec.europa.eu/civil_service/docs/europa_sp2_bs_nat_x_gra-
de_en.pdf – 30.03.2016); Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Informacja na temat stanu zatrudnienia polskich 
obywateli w  instytucjach i  agencjach UE w  2013 roku (http://www.msz.gov.pl/resource/77dd421d-0630-44bc-
8fb1-b682aaf8fb05:JCR – 30.03.2016; http://polskawue.gov.pl/fi les/polska_w_ue/Zatrudnienie/Informacja_
stan_zatrudnienia_KSE_I_polrocze_2011.doc – 30.12.2015); por. J. Pawlicki, Polski desant na posady w Brukseli, 
„Gazeta Wyborcza”, 26.06.2009, s. 4; J. Żylińska, UE – w Komisji Europejskiej pracuje 1183 polskich urzędników, 
wiadomość w serwisie informacyjnym Polskiej Agencji Prasowej, 14.01.2013.

13 J. Giziński, W ONZ pracuje za mało Polaków, „Rzeczpospolita”, 19.06.2013; Praca w ONZ dla młodych Pola-
ków (http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci/praca-w-onz-dla-mlodych-polakow---jak-zdac-egzamin-ypp/2456 
– 30.03.2016).
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że co najmniej część doktryny ujmuje Unię Europejską jako organizację regionalną 
systemu ONZ 14.

Powyższe założenia stały się przyczynkiem do przeprowadzenia analizy, która będzie 
przedmiotem niniejszego opracowania. Jego kolejne części poświęcone zostaną podsta-
wom prawnym, zakresowi podmiotowemu i przedmiotowemu omawianych rozwiązań, 
ich fi nansowaniu, wreszcie próbie opisu funkcjonowania oraz sformułowania opinii 
w kwestii ewentualnych zmian w ich ramach. Najistotniejsze terminy będą podawane 
również w językach angielskim i francuskim, które tradycyjnie są jednymi z najważniej-
szych języków roboczych zarówno UE, jak i ONZ.

Już na wstępie trzeba także odnotować liczoną w zaledwie dziesięcioleciach (wobec 
stu kilkudziesięciu lat rozwoju ubezpieczeń społecznych w ich państwach członkow-
skich) długość perspektywy czasowej rozwoju EWG/WE/UE czy szerzej – organizacji 
międzynarodowych zatrudniających własnych pracowników (ONZ jest podmiotem 
istniejącym mniej więcej tak samo długo jak kolejne wskazane powyżej wcielenia in-
stytucjonalne integracji europejskiej) 15. Pracownicy ci początkowo musieli zapewniać 
sobie zabezpieczenie z prywatnych środków, zaś z chwilą zakończenia służby otrzy-
mywali jednorazową odprawę w wysokości stosownej do ich ostatniego wynagrodze-
nia oraz wysługi lat 16. Tym niemniej, jeśli odnosić się do zorganizowanego (według 
wzorów rozwiniętych państw zachodnich) 17 zabezpieczenia społecznego pracowników 
instytucji Unii Europejskiej, jak również pracowników innych organizacji między-
narodowych, w tym ONZ, trudno jest zaobserwować fazę jego rozwoju należącą 
już tylko do historii. Zabezpieczenie to zostanie zatem omówione jedynie w ujęciu 
współczesnym.

. Podstawy prawne
System zabezpieczenia społecznego instytucji Unii Europejskiej obejmuje z mocy prawa 
wszystkich pracowników podmiotów wymienionych w Tytule I Części V Traktatu o usta-
nowieniu Wspólnoty Europejskiej z 25 marca 1957 r. (TWE – tekst jednolity: Dz. Urz. WE 
z 1997 r. seria C, nr 340, s. 203 z późn. zm.; art. 189–267), bowiem zgodnie z art. 3 Traktatu 
o Unii Europejskiej z 17 lutego 1992 r. (TUE – tekst jedn. Dz. Urz. UE z 2006 r., seria C, 
nr 321, s. 190) struktura instytucjonalna UE jest jednolita, w praktyce oparta przy tym na 
instytucjach Wspólnoty (Parlament Europejski, Komisja Europejska, Rada, Europejski 

14 J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo…, op. cit., s. 75–77.
15 Ibidem, s. 274 i n.
16 H.G. Schermers, N.M. Blokker, International Institutional Law, wyd. 5, Leiden 2011, s. 366–367.
17 Tak J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo…, op. cit., s. 310; F. Morgenstern, Social 

Security…, op. cit., s. 573; J. Moussé, Le droit à la santé des fonctionnaires internationaux, s. 477 [w:] Liber Amicorum 
Profesor Ignaz Seidl-Hohenveldern: In honour of his 80th birthday, red. G. Hafner, Th e Hague–London–Bos-
ton 1998, s. 494.
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Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy; prawo wtórne rozszerza zakres tego 
pojęcia w odniesieniu do ubezpieczeń także o organy doradcze i ochrony prawnej WE, 
jak również powołane przezeń agencje Wspólnoty 18). Podstawowym aktem prawa wtór-
nego 19, regulującym kwestie statusu pracowników instytucji UE, jest rozporządzenie Rady 
Ministrów nr 31/62/EWG z 18 grudnia 1961 r. – regulamin pracowniczy urzędników oraz 
warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnoty Europejskiej (Dz. Urz. WE z 1962 r., 
seria P, nr 45, s. 1385 z późn. zm.). Z prawnego punktu widzenia najistotniejszy jest jed-
nak zawierający właściwą treść rozporządzenia aneks o znacznych rozmiarach. Aktu-
alną jego treść zasadniczo stworzyło jednak dopiero rozporządzenie Rady Ministrów 
nr 259/68/EWG z 29 lutego 1968 r., ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników Wspól-
not Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz 
wprowadzające szczególne rozwiązania, mające czasowe zastosowanie do urzędników Ko-
misji (Dz. Urz. WE z 1968 r., seria L, nr 56, s. 1 z późn. zm.). Jego przyjęcie było częścią po-
łączenia systemów zabezpieczenia społecznego obejmujących pracowników instytucji EWG, 
Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Ato-
mowej (Euroatom), które nastąpiło wskutek wejścia w życie Traktatu o utworzeniu wspólnej 
Rady oraz Komisji Wspólnot Europejskich z 8 kwietnia 1965 r. (Dz. Urz. WE z 1967 r., 
seria L, nr 152, s. 1). W związku z powyższym w doktrynie i praktyce przyjmuje się, że to 
rozporządzenie nr 259/68/EWG jest najważniejszym formalnym źródłem i podstawą prawną 
systemu zabezpieczenia społecznego pracowników instytucji UE 20.

Na omawiane rozporządzenie składają się dwie zasadnicze części:
1) regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich [Staff  Regulations 

for Offi  cials of the European Communities / Statut des fonctionnaires des Communautés 
européennes],

2) warunki zatrudnienia pozostałych pracowników Wspólnot Europejskich [Con-
ditions of Employment of Other Servants of the European Communities / Le régime 
applicable aux autres agents des Communautés européennes].

Ponieważ każda z tych części posiada odrębną systematykę (numerację) przepisów, w dal-
szym ciągu niniejszego opracowania powołanie przepisów rozporządzenia nr 259/68/EWG 
będzie następować z zaznaczeniem, której jego części dotyczy. Ponadto, ponieważ w części 
drugiej rozporządzenia nader często stosuje się klauzule odsyłające, powołanie przepisów 
wchodzących w jej skład nastąpi tylko w niezbędnym zakresie.

Najogólniej rzecz biorąc, omawiany akt prawny określa – obok m.in. warunków za-
trudniania i wynagradzania – „zabezpieczenia socjalne, kwestie zwolnień i emerytur” 21 

18 Por. M. Małecki, K. Tomaszewski, Status…, op. cit., s. 24–27; w kontekście komitetów konsultacyjno-doradczych 
zob. też W. Anioł, Polityka socjalna Unii Europejskiej, Warszawa 2003, s. 73–74.

19 Szerzej nt. roli prawa pierwotnego i wtórnego w odniesieniu do ubezpieczeń społecznych zob. np. W. Anioł, Polityka 
socjalna…, op. cit., s. 42–43; por. jednak ibidem, s. 48–51.

20 Reprezentatywny w tej kwestii pogląd wypowiadają A. Dębicka, M. Dębicki, M. Dmochowski, Prawo urzędnicze 
Unii Europejskiej, Warszawa 2004, s. 14, 18, 45; M. Małecki, K. Tomaszewski, Status…, op. cit., s. 28 i n.; 
por. np. Uzasadnienie do projektu ustawy o przeniesieniu praw emerytalnych urzędników Wspólnoty Europejskiej – 
Sejm RP VI kadencji, druk nr 69, s. 1.

21 Por. M. Małecki, K. Tomaszewski, Status…, op. cit., s. 29.
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(art. 72–85a pierwszej części rozporządzenia). Jego najdonioślejszym skutkiem prawnym 
w zakresie zabezpieczenia społecznego jest fakt, że ustanawia on:

1. W zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, chorobowego (w tym także w przypadku 
chorób zawodowych) 22 i wypadkowego – Połączony System Ubezpieczeń Chorobo-
wych [Joint Sickness Insurance Scheme / Régime Commun d’Assurance Maladie – JSIS/
RCAM] pracowników instytucji UE (art. 72–73 pierwszej części rozporządzenia 
nr 259/68/EWG). Nazwa ta (nieco myląca) nie występuje w rozporządzeniu, a je-
dynie w praktyce 23, której jest wytworem. Efekt ten należy przypisać wzmian-
kowanemu już „połączeniu” (z dniem 5 marca 1968 r.) systemów obejmujących 
pracowników instytucji EWG, EWWiS oraz Euroatomu. Tym niemniej obec-
nie sformułowanie to jest raczej wyrazem objęcia przez system wszystkich in-
stytucji Unii Europejskiej, co określa się jako jego „międzyinstytucjonalny” 
charakter 24.

2. Fundusz emerytalny [pension scheme / régime de retraites] pracowników instytucji 
UE, obejmujący ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym – podobnie zresztą 
jak jego ONZ-owski odpowiednik (choć w organizacjach międzynarodowych nie 
jest to regułą) 25 – renty inwalidzkie (art. 77–84 pierwszej części rozporządzenia 
nr 259/68/EWG). Jego nazwa skrótowa (EUPS/RRUE, od European Union Pension 
Scheme / Régime de Retraites de l’Union Européenne) jest stosowana rzadko 26, zatem 
nie będzie przywoływana w niniejszym opracowaniu.

3. Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, znajdujące zastosowanie w odniesieniu do 
niektórych spośród pracowników instytucji UE (art. 28a drugiej części rozporzą-
dzenia nr 259/68/EWG) 27.

Zabezpieczenie społeczne w Organizacji Narodów Zjednoczonych obejmuje pracowni-
ków jej organów, których istnienie przewiduje Karta Narodów Zjednoczonych z 26 czerw-
ca 1945 r. (Dz.U. z 1947 r. nr 23, poz. 90), zarówno głównych (Zgromadzenie Ogólne, Rada 
Bezpieczeństwa, Rada Gospodarczo-Społeczna, Rada Powiernicza, Międzynarodowy 
Trybunał Sprawiedliwości, Sekretariat – art. 7 ust. 1 Karty NZ), jak i pomocniczych (art. 7 
ust. 2 Karty NZ), oraz pracowników organizacji wyspecjalizowanych (utworzonych na 
podstawie art. 57, 63 Karty NZ) 28. Podobnie jak UE, Organizacja Narodów Zjednoczonych 
jest podmiotem, który reguluje status swoich pracowników samodzielnie, na podstawie 
własnego prawa zasadniczego i wewnętrznego 29. Prawo to stanowią:

22 Zob. np. J. Moussé, Le droit…, op. cit., s. 493–494.
23 Zob. np. Information about social security, „European Parliament Social Aff airs” 2006, nr 1, s. 4.
24 Tak R. Paulitz, Presentation of the joint sickness insurance scheme, Brussels 2008, s. 4.
25 F. Morgenstern, Social Security…, op. cit., s. 578–579.
26 Jedyny odnotowany przez autora przypadek – Komisja Europejska, Termination of service of temporary and contract 

staff . Practical Guide, Brussels 2010, s. 2–5.
27 Kwestię odrębności „funkcjonariuszy” od „innych członków personelu” („agentów”) organizacji międzynarodowej 

omawiają ogólniej J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo…, op. cit., s. 284 i n.
28 Por. np. F. Morgenstern, Social Security…, op. cit., s. 581.
29 J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo…, op. cit., s. 151 i n., 318.
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 – wspomniana już Karta Narodów Zjednoczonych (art. 8, 22, 97, 100–101, 105),
 – rezolucja Zgromadzenia Ogólnego NZ nr 590/VI z 2 lutego 1952 r. – Przepisy do-
tyczące Pracowników Narodów Zjednoczonych (tekst jednolity: ST/SGB/2009/7 
z późn. zm.) – art. III, VI–VII 30.

Należy zauważyć, że powołane wyżej przepisy Karty NZ są na tyle ogólne, iż nie 
da się ich bezpośrednio odnieść do kwestii zabezpieczenia społecznego 31. Spośród rele-
wantnych jednostek redakcyjnych kolejnego aktu prawnego, tj. rezolucji Zgromadzenia 
Ogólnego NZ nr 590/VI z 2 lutego 1952 r. – Przepisy dotyczące Pracowników Narodów 
Zjednoczonych (tekst jednolity: ST/SGB/2009/7 z późn. zm.), większość odnosi się do 
„zabezpieczeń socjalnych”, takich jak w przypadku pracowników instytucji UE, co 
obejmuje różnorodne świadczenia, w tym m.in. zasiłki rodzinne, z tytułu pracy poza 
krajem ojczystym czy na pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem za granicą 
(art. III, VII). Szczególne znaczenie mają dwa przepisy art. VI:

 – ust. 1 przewiduje członkostwo w  Połączonym Funduszu Emerytalnym Pra-
cowników Narodów Zjednoczonych [United Nations Joint Staff  Pension Fund / 
Caisse Commune des Pensions du Personnel des Nations Unies – UNJSPF/CCPP-
NU], utworzonym rezolucją Zgromadzenia Ogólnego NZ nr 248/III z 7 grud-
nia 1948 r.; nazwa odnosi się do faktu, że omawiane rozwiązanie „łączy” systemy 
obejmujące pracowników organów ONZ oraz 22 jej organizacji wyspecjalizo-
wanych, w tym tych, w których rozwiązania w zakresie zabezpieczenia emery-
talnego istniały już wcześniej, czego przykładem jest Międzynarodowa Organi-
zacja Pracy) 32,

 – ust. 2 przewiduje uczestnictwo w systemie ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach 
określonych przez sekretarza generalnego ONZ (nota bene takie samo sformułowa-
nie odnosi się do wzmiankowanych wyżej zasiłków) 33, co w praktyce oznacza, że 
poszczególne organizacje wyspecjalizowane tworzą własne rozwiązania, niekiedy 
wspólne dla niektórych z nich (Międzynarodowa Organizacja Pracy, Międzynaro-
dowy Związek Telekomunikacyjny), choć zarazem nie są zobowiązane zapewniać 
tego rodzaju ubezpieczenia samodzielnie, gdyż mogą tego dokonywać np. w oparciu 
o systemy poszczególnych państw członkowskich 34.

Dla porządku należy jeszcze dodać, że takie ukształtowanie wskazanych przepisów jest 
dobrym przykładem dla wykazania, że systemowo rozwiązane zabezpieczenie społeczne 
pracowników organizacji międzynarodowych (w tych przypadkach, gdzie istnieje) daje 
znacząco ograniczone możliwości wyróżniania podsystemów w ramach jego analizy. 

30 Por. np. R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. 6, Warszawa 2001, s. 324–325.
31 Zob. np. J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo…, op. cit., s. 296–297, 300.
32 Ibidem, s. 310; R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo…, op. cit., s. 324–325; United Nations Joint Staff  Pension Fund, 

Annual Report 2015, New York 2015, s. 3; United Nations, United Nations Joint Staff  Pension Fund. Participation, 
New York–Geneva 2008; F. Morgenstern, Social security…, op. cit., s. 581–582.

33 Powyższy wywód – por. J. Tassin, Administrative Co-ordination…, op. cit., s. 26–27.
34 Zob. np. J. Moussé, Le droit…, op. cit., s. 477, 483; International Civil Service Commission, United Nations Common 

System…, op. cit., s. 12, 18.
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Wynika to ze specyfi cznego charakteru odnośnych rozwiązań, ale nie oznacza, że tego 
rodzaju podejścia w ogóle nie da się zastosować.

. Zakres podmiotowy
Jak wskazywano powyżej, zabezpieczenie społeczne obejmuje co do zasady wszystkich pra-
cowników instytucji Unii Europejskiej. Wypada zatem dokonać w tym miejscu ich w miarę 
szczegółowej klasyfi kacji. W obrębie tej grupy osób można bowiem wyróżnić (z uwzględ-
nieniem w szczególności podstawy prawnej obowiązującej w każdym z przypadków):

1. urzędników zatrudnionych na podstawie mianowania – art. 72–73 pierwszej części 
rozporządzenia nr 259/68/EWG,

2. pozostałych pracowników – por. art. 1 zd. 1 drugiej części rozporządzenia nr 259/68/EWG. 
Grupa ta obejmuje następujące kategorie pracowników:
a) pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę / członków personelu 

tymczasowego [temporary agents / agents temporaires] – art. 28 drugiej części 
rozporządzenia nr 259/68/EWG, stanowiący klauzulę odsyłającą do art. 72–73 
pierwszej części tego rozporządzenia,

b) pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony, który 
nie może przekraczać, w zależności od przypadku, pięciu albo sześciu lat [contract 
staff  / agents contractuels] – art. 3a–3b, oraz art. 95 drugiej części rozporządzenia 
nr 259/68/EWG, stanowiący klauzulę odsyłającą do art. 28 tej części,

c) specjalnych doradców [special advisers / conseilleurs speciaux]; czyli „osób o spe-
cyfi cznych kwalifi kacjach”, zatrudnianych na podstawie indywidualnie wyne-
gocjowanej umowy 35, których praktyka nakazywałaby szukać przede wszystkim 
w gabinetach politycznych komisarzy UE 36; są oni jednak objęci przez system 
w zupełnie wyjątkowych przypadkach tylko wówczas, gdyby podlegały mu już 
wcześniej, a zawarcie opisywanej tu umowy nie było równoznaczne z zakoń-
czeniem stosunku prawnego będącego podstawą tegoż objęcia,

d) akredytowanych (w  rozumieniu art. 5a drugiej części rozporządzenia 
nr 259/68/EWG) asystentów posłów do Parlamentu Europejskiego [accredited 
parliamentary assistants / assistants parlementaires accrédités] – art. 135 drugiej 
części rozporządzenia, stanowiący klauzulę odsyłającą do art. 95 tej części.

Należy jeszcze dodać, że ubezpieczenie od bezrobocia obejmuje jedynie niektóre ka-
tegorie pozostałych pracowników instytucji UE – członków personelu tymczasowego 
(art. 28a drugiej części rozporządzenia nr 259/68/EWG), osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę na czas określony (art. 96 drugiej części rozporządzenia nr 259/68/EWG) 
oraz akredytowanych asystentów parlamentarnych (art. 136 drugiej części rozporządzenia 

35 M. Małecki, K. Tomaszewski, Status…, op. cit., s. 50.
36 Zob. np. http://ec.europa.eu/civil_service/about/how/cabinet_en.htm (30.04.2016).
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nr 259/68/EWG) 37, a zatem nie wydaje się, by istniała konieczność wyczerpującego od-
noszenia się doń w dalszych wywodach.

Powyższa klasyfi kacja jest niewątpliwie rozbudowana – co nie wydaje się znajdować 
odzwierciedlenia w przypadku Organizacji Narodów Zjednoczonych 38. Relewantny akt 
wewnętrzny ONZ, tj. rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 
nr 590/VI z 2 lutego 1952 r. – Przepisy dotyczące Pracowników Narodów Zjednoczonych (tekst 
jedn. – ST/SGB/2009/7 z późn. zm.) 39, zasadniczo dzieli pracowników [employees/employés] 
Organizacji (art. II, III) na zatrudnionych na czas nieokreślony [continuing/permanents], okreś-
lony [fi xed-term/à durée déterminée] i tymczasowo (do jednego roku; temporary/temporaires). 
Podobieństwo pierwszej z tych kategorii do (mianowanych) urzędników UE jest oczywiste. 
Wydaje się jednak, że dwie pozostałe, choć wykazują podobieństwo do dwóch kategorii 
pracowników instytucji Unii Europejskiej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 
(na czas nieokreślony albo określony), są skonstruowane według innej koncepcji niż w przy-
padku UE, gdyż obydwie wyraźnie przewidują zakończenie zatrudnienia ze względu 
na upływ czasu. Taką dychotomię w odniesieniu do organizacji międzynarodowych 
potwierdzają poglądy doktryny 40. Jak wzmiankowano wcześniej, omawiany fundusz eme-
rytalny obejmuje nie tylko pracowników organów ONZ, ale również dwudziestu dwóch 
jej organizacji wyspecjalizowanych – są to: Europejska i Śródziemnomorska Organizacja 
Ochrony Roślin (EPPO), Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia 
i Rolnictwa (FAO), Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA), Organizacja 
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Międzynarodowy Ośrodek Studiów 
dla Poprawy i Rozwoju Metod Konserwacji Dziedzictwa Kultury (ICCROM), Między-
narodowe Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii (ICGEB), Międzynarodowy 
Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD), Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO), 
Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM), Unia Międzyparlamentarna 
(IPU), Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego (ISA), Międzynarodowy Związek 
Telekomunikacyjny (ITU), Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), Międzynarodowy 
Trybunał Karny (MTK), Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza (MTPM), Organiza-
cja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), Światowa 
Organizacja Turystyki Narodów Zjednoczonych (UNWTO), Organizacja Narodów Zjed-
noczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO), Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO), Światowa Organizacja 
Meteorologiczna (WMO), Trybunał Specjalny dla Libanu (UNSTL) 41. Właściwie jedynym 
wyjątkiem, potwierdzającym powyższą regułę, jest Światowy Związek Pocztowy (UPU), 

37 Por. Komisja Europejska, Termination of service of temporary and contract staff . Practical Guide, Brussels 2010, s. 2 i n.
38 Zob. np. G. Szpor, Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego [w:] System ubezpieczeń społecznych. Zagad-

nienia podstawowe, red. G. Szpor, wyd. 5, Warszawa 2009, s. 41; J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje między-
narodowe. Prawo…, op. cit., s. 95 i n.

39 Por. np. R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo…, op. cit., s. 324–325.
40 Kwestię odrębności „funkcjonariuszy” od „innych członków personelu” („agentów”) organizacji międzynarodowej 

omawiają ogólniej J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo…, op. cit., s. 284 i n.
41 Por. F. Morgenstern, Social Security…, op. cit., s. 581–582, 599, przypis 44; G. Ullrich, Pension Schemes…, op. cit., s. 613.
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który choć posiada odrębny fundusz emerytalny już od czasów przed drugą wojną świato-
wą, to jednak stosuje się w jego ramach do tych samych podstawowych defi nicji (składki, 
świadczenia) co pozostałe organizacje systemu ONZ 42.

Należy zaznaczyć, że członkowie rodzin pracowników ONZ mogą być uprawnieni do 
świadczeń z jej systemu zabezpieczenia społecznego jedynie wyjątkowo 43, zaś członkowie 
rodzin pracowników instytucji UE posiadają to uprawnienie w nieco szerszym zakresie, 
ale nadal jedynie w określonych przypadkach 44.

. Zakres przedmiotowy
Punktem wyjścia dla analizy powinno być tu stwierdzenie, iż misją (czyli „najbardziej 
ogólnym celem organizacji, wyznaczającym kierunki działania dla tej organizacji oraz 
tworzącym podstawę dla podejmowania strategicznych decyzji” 45) JSIS/RCAM byłoby 
zabezpieczenie urzędnika, jego małżonka, zstępnego lub innej osoby odeń zależnej na 
wypadek choroby lub nieszczęśliwego wypadku (co wynika z art. 72 ust. 1 pierwszej części 
rozporządzenia nr 259/68/EWG). System ten obejmuje zatem ubezpieczenie chorobowe 
i wypadkowe (zwrot wydatków za leczenie, niezależnie od którego pracownikom insty-
tucji UE przysługują w ramach zabezpieczeń socjalnych także różnego rodzaju zasiłki) 46, 
przy czym zgodnie z brzmieniem art. 73 pierwszej części rozporządzenia w jego zakres 
wchodzą również choroby zawodowe 47. Zostały oczywiście rozstrzygnięte kwestie emery-
tur, co wynika z opisywanego już ustanowienia (art. 77 pierwszej części rozporządzenia 
nr 259/68/EWG) funduszu emerytalnego dla pracowników instytucji, który przedmio-
towo obejmuje wszakże swym zakresem również renty inwalidzkie (art. 78). Wreszcie 
w odniesieniu do innych niż urzędnicy pracowników instytucji (oczywiście niezależnie 
od objęcia ich zabezpieczeniem w pozostałym zakresie) ustanowiono ubezpieczenie od 
bezrobocia (art. 28a drugiej części rozporządzenia nr 259/68/EWG).

Trzeba stwierdzić, że świadczenia z zabezpieczenia społecznego dla pracowników orga-
nizacji międzynarodowych (tam, gdzie ono istnieje) nie są równomiernie rozbudowane 48. 
Nie stanowią one zatem dobrej podstawy do porównań w zakresie ubezpieczenia 
zdrowotnego. Natomiast emerytury i  renty w organizacjach międzynarodowych są 
podobne do świadczeń z systemów obowiązujących w ich rozwiniętych państwach 

42 Zob. np. J. Tassin, Administrative Co-ordination…, op. cit., s. 26.
43 F. Morgenstern, Social Security…, op. cit., s. 580, 594–595.
44 Syntetycznie: J. Moussé, Le droit…, op. cit., s. 483–486; International Civil Service Commission, United Nations 

Common System…, op. cit., s. 12, 18.
45 Tak J. Klich, Planowanie strategiczne [w:] J. Klich, M. Kautsch, P. Campbell, Zarządzanie w opiece zdrowotnej. 

Planowanie, Kraków 1998, s. 24.
46 M. Małecki, K. Tomaszewski, Status…, op. cit., s. 73–74.
47 Zwraca na to uwagę R. Paulitz, Presentation…, op. cit., s. 2.
48 Zob. np. J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo…, op. cit., s. 310; R. Bierzanek, 

J. Symonides, Prawo…, op. cit., s. 324–325; United Nations, United Nations Joint Staff  Pension Fund…, op. cit.
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członkowskich. Można to wykazać na przykładzie Połączonego Funduszu Emerytal-
nego Pracowników Narodów Zjednoczonych, z którego świadczenia zależą od osiąg-
nięcia wieku emerytalnego (tj. 60 lat – obecnie ulega stopniowemu podwyższeniu do 
62 lat, począwszy od pracowników zatrudnionych 1 stycznia 1990 r. albo później) oraz 
długości okresu zatrudnienia 49.

Z powyższego opisu zakresu przedmiotowego ubezpieczeń społecznych pracowni-
ków instytucji Unii Europejskiej oraz organów Organizacji Narodów Zjednoczonych 
wynikają już pewne wstępne wnioski dotyczące analizy porównawczej tychże. Otóż 
ukształtowane w opisany wcześniej sposób rozwiązania, zapewniające ubezpieczenia 
pracownikom instytucji UE, wydają się najbardziej rozwinięte w zakresie ubezpieczenia 
zdrowotnego. Kolejne nasuwające się stwierdzenie dotyczy faktu, że zabezpieczenie 
emerytalne w dalszych rozważaniach powinno się, co do zasady, uwzględnić równie 
znacząco. Wynika to nie tylko z jego wyraźnie widocznej obecności w rozwiązaniach 
obejmujących zarówno pracowników instytucji UE, jak i organów ONZ, ale również 
z przesłanek ogólniejszej natury – zabezpieczenie to doktryna w państwach wysoko 
rozwiniętych uznaje za najistotniejszy rodzaj ubezpieczeń 50.

Wymienione powyżej rodzaje zabezpieczenia społecznego są zasadniczo (tj. z wyjąt-
kiem ubezpieczenia od bezrobocia, które w większości organizacji międzynarodowych 
nie występuje) 51 podobne dla ubezpieczenia pracowników innych niż UE organizacji 
międzynarodowych, choć w odniesieniu do nich, w tym w szczególności w przypadku 
ONZ, daje się zaobserwować preponderancja zabezpieczenia emerytalnego przed zdro-
wotnym 52. Fakty te mogą mieć pewne znaczenie dla przeprowadzanych analiz, zatem 
zostaną pomocniczo wykorzystane w dalszej części niniejszego opracowania.

. Finansowanie
Należy odnotować, że w organizacjach międzynarodowych fi nansowanie zabez-
pieczenia społecznego dla ich pracowników odbywa się przy udziale dwóch źródeł 
zasilania. Są nimi składki pracowników oraz wkład państw członkowskich orga-
nizacji międzynarodowej 53. Nie sposób przy tym nie zauważyć, że orzecznictwo 

49 Ibidem, s. 7–8, 12; D.J. Goossen, Th e international civil service commission revisited (1989–1994) [w:] International 
Administration. Law and management practices in international organisations, red. C. De Cooker, wyd. 8, Leiden 2009, 
s. 308; F. Morgenstern, Social Security…, op. cit., s. 579.

50 Zob. np. V. Ziegelmayer, Państwo socjalne w Niemczech: zmiana systemu? [w:] Państwo socjalne w Europie. Historia 
– rozwój – perspektywy, red. K. Kraus, T. Geisen, K. Piątek, tłum. M. Bratkowska-Zariczna, P. Zariczny, 
Toruń 2008, s. 97–106; A. Lechevalier, Francuski system Protection Sociale w XX wieku [w:] Państwo socjalne w Europie. 
Historia – rozwój – perspektywy, red. K. Kraus, T. Geisen, K. Piątek, tłum. M. Bratkowska-Zariczna, P. Zariczny, 
Toruń 2008, s. 126.

51 F. Morgenstern, Social Security…, op. cit., s. 578.
52 Zob. np. systematykę wywodów H.G. Schermersa, N.M. Blokkera, International…, op. cit., s. 366 i n.
53 Za: J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo…, op. cit., s. 310.
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Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przyrównuje niekiedy stworzony przez 
ustawę szczególny system emerytalny dla pracowników administracji publicznej 
państwa członkowskiego do systemu „zakładowego”, w którym podobną funkcję 
pełnią składki pracodawcy 54 (wyrok z 28 września 1994 r. w sprawie Bestuur van het 
Algemeen burgerlijk pensioenfonds v. G.A. Beune, sygn. akt C-7/93 – Zb. Orz. 1994, 
s. I-4471; wyrok z 13 listopada 2008 r. w sprawie Komisja Europejska v. Republika Wło-
ska, sygn. akt C-46/07 – Zb. Orz. 2008, s. I-151) 55. Nie zmienia to jednak faktu, że to 
organizacja międzynarodowa jako taka zajmuje miejsce, które w większości systemów 
zabezpieczenia społecznego przypada w udziale zarazem państwu, jak i pracodawcy 
ubezpieczonego 56.

W instytucjach Unii Europejskiej, tj. w przypadku Połączonego Systemu Ubezpieczeń 
Chorobowych (JSIS/RCAM) i funduszu emerytalnego, zastosowano rozwiązanie, które 
jest faktycznie pokrewne praktyce funkcjonowania systemów w poszczególnych pań-
stwach członkowskich 57. W jego ramach osoby objęte przez system są zobowiązane do 
uiszczania składek (potrącanych od wynagrodzenia lub renty czy emerytury) 58. Koszty 
jego utrzymania ponosi jednak przede wszystkim budżet Unii Europejskiej, przy czym 
przykładowo roczny koszt świadczeń z samego ubezpieczenia zdrowotnego wyniósł 
w 2013 r. 284,5 mln euro, zaś liczba uprawnionych i koszt świadczeń wzrastają co roku 
przeciętnie o 3–4% 59. W praktyce oznacza to:

1) z jednej strony obciążenie budżetów instytucji będących pracodawcami tychże osób,
2) z drugiej strony obciążenie budżetów państw tworzących Unię w związku z faktem 

kształtowania dochodów budżetowych UE m.in. na podstawie bezpośrednich wpłat 
państw członkowskich 60.

Nie można jednak pominąć ważnej w tym kontekście konstatacji dotyczącej tego, 
iż budżet Unii Europejskiej zawsze pozostaje zrównoważony 61 (zgodnie z  art. 310 
ust. 1 TFUE), a zatem nie może mieć miejsca fi nansowanie systemu „z defi cytu budże-
towego”.

54 Za: W. Szubert, Studia z polityki społecznej, Warszawa 1973, s. 237; S. Golinowska, Ewolucja i kierunki reform 
bazowych systemów emerytalno-rentowych w świecie [w:] Bazowe systemy emerytalne, red. S. Golinowska, War-
szawa 1993, t. I, s. 17–18.

55 Zob. np. F. Ravelli, Th e ECJ and supplementary pensions discrimination in EU law, „European Journal of Social 
Law” 2012, nr 1, s. 53–54.

56 F. Morgenstern, Social Security…, op. cit., s. 576, 596; G. Ullrich, Pension Schemes…, op. cit., s. 609.
57 Zob. np. D. Chintz, M. Wismar, C. Le Pen, Governance and (self-)regulation in social health insurance systems 

[w:] Social health insurance systems in Western Europe, red. R.B. Saltman, R. Busse, J. Figueras, Maidenhead–New 
York 2004, s. 135.

58 Information…, s. 6–7; por. np. T. Bińczycka-Majewska, Zbieg tytułów ubezpieczenia emerytalnego i rentowego 
w nowym systemie ubezpieczeń społecznych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2000, nr 12, s. 4–5.

59 Por. Comité de gestion du Régime Commun d’Assurance Maladie, Rapport annuel…, op. cit., s. 9–10.
60 Zob. np. J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo…, op. cit., s. 204; por. I. Jędrasik-Jankowska, 

Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, wyd. 6, Warszawa 2014, s. 21–22, 42.
61 Zwraca na to uwagę np. M. Kleinman, A European welfare state? European Union social policy in context, Basings-

toke–New York 2002, s. 112.
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W kwestii fi nansowania zabezpieczenia społecznego istnieje, jak wiadomo, zasadni-
cza różnica pomiędzy modelem Bismarcka, w którym źródłem zasilania fi nansowego 
systemu są przede wszystkim składki ubezpieczonych (choć – w coraz większym, 
jak się wydaje, zakresie – wspierane przez wyrównania, dotacje budżetowe i ubez-
pieczenia prywatne 62), a modelem Beveridge’a, zakładającym fi nansowanie w całości 
z podatków 63. W przypadku JSIS/RCAM zastosowano rozwiązanie, które – mimo 
pewnych francusko-niemieckich korzeni 64 – dałoby się określić jako mieszane (lecz 
zarazem typowe dla organizacji międzynarodowych) 65, bowiem choć co do zasady 
od każdego zatrudnionego należy wnieść składkę w wysokości 5,91% wartości za-
sadniczej (czyli brutto) jego wynagrodzenia, renty lub emerytury (por. art. 72 ust. 1 
in fi ne, ust. 2–2b, art. 73 ust. 1 pierwszej części rozporządzenia nr 259/68/EWG) 66, 
zaś zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi również w systemach państw członkowskich 
część tej składki przypada na pracodawcę według ustalonych proporcji (tabela 1), 
to jednak przy wzięciu pod uwagę, iż owym „pracodawcą” jest instytucja UE (a nie-
kiedy wręcz jej wyodrębniona samodzielna część, np. frakcja polityczna w PE), której 
budżet jest rzecz jasna częścią budżetu ogólnego Unii, oraz po zmierzeniu relatywnej 
wartości pokrywanej w ten sposób części składki, okazuje się jasne, iż w rzeczy-
wistości koszt utrzymania systemu jest w znacznej większości (ok. 70%) ponoszo-
ny przez budżet Wspólnoty Europejskiej (por. art. 72 ust. 1 in fi ne pierwszej części 
rozporządzenia).

Tabela 1. Rozkład obciążenia składką w ramach JSIS/RCAM

Rodzaj 
ubezpieczenia

Składka 
ubezpieczonego

(% wynagrodzenia, 
renty lub emerytury)

Składka pracodawcy 
(% wynagrodzenia, 

renty lub emerytury 
ubezpieczonego)

Składka ogółem
(% wynagrodzenia, 

renty lub emerytury 
ubezpieczonego)

Chorobowe , , ,

Wypadkowe (w tym od 
chorób zawodowych)

, , ,

Ogółem , , ,

Źródło: R. Paulitz, Presentation of the Joint Sickness Insurance Scheme, JSIS Settlement Offi  ce, 
Brussels 2008, s. 3

62 R.B. Saltman, Social health insurance in perspective: the challenge of sustaining stability [w:] Social health insurance 
systems in Western Europe, red. R.B. Saltman, R. Busse, J. Figueras, Maidenhead–New York 2004, s. 7; I. Jędrasik-
-Jankowska, Ubezpieczenie emerytalne. Trzy fi lary, Warszawa 2003, s. 30.

63 C. Włodarczyk, S. Poździoch, Systemy zdrowotne. Zarys problematyki, Kraków 2001, s. 106.
64 Por. M. Małecki, K. Tomaszewski, Status…, op. cit., s. 10–11.
65 Zob. np. F. Morgenstern, Social Security…, op. cit., s. 577.
66 Information…, s. 6–7.
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Po pierwsze, funkcjonujący w jego ramach Połączony System Ubezpieczeń Chorobo-
wych (JSIS/RCAM) jest rozwiązaniem, które przewiduje wyłącznie zwrot kosztów 
za świadczenia, które osoba objęta przez ten system już uzyskała i za które zapłaciła 67 
zgodnie z  prawem państwa, na którego terytorium świadczenie zostało udzielo-
ne. W ogromnej większości przypadków państwem tym byłaby oczywiście Belgia 68. 
Zakres fi nansowania świadczeń, będący w  związku z  powyższym w  przypadku 
JSIS/RCAM podstawowym zagadnieniem, został zatem uregulowany już na wstępie 
odnośnych przepisów (art. 72 ust. 1 pierwszej części rozporządzenia Rady Ministrów 
nr 259/68/EWG – Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich). 
Najogólniej rzecz ujmując, przewiduje się tam zwrot części kosztów, podobnie jak ma 
to miejsce we francuskim i belgijskim ubezpieczeniu zdrowotnym 69, w formie wy-
płaty proporcjonalnie określonej z góry części kosztów (od 80 do 100% ich wysoko-
ści) pacjentowi, tj. pracownikowi lub w określonych przypadkach członkowi jego 
najbliższej rodziny 70.

Jak wspomniano, w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych uczestnictwo 
w systemie ubezpieczenia zdrowotnego opiera się na rozwiązaniach wypracowanych 
w konkretnej organizacji wyspecjalizowanej. Niektóre z nich tworzą zatem odrębne 
systemy, czego reprezentatywnym przykładem jest UNESCO, gdzie przewiduje się 
składkę na ubezpieczenie zdrowotne, z której jednak pracownik pokrywa jedynie 1/3; 
wiele innych (co odnosi się zwłaszcza do ubezpieczenia wypadkowego) opiera się na 
obowiązkowym ubezpieczeniu prywatnym, co może jednak przynosić pewne wątpliwości 
w zakresie roszczeń regresowych przeciw organizacji 71. Zakres świadczeń (traktowany 
ostrożnie i do pewnego stopnia zawężająco) obejmuje konsultacje, badania lekarskie, 
zabiegi chirurgiczne i pomocnicze medyczne, środki dentystyczne, hospitalizacje, leczenie 
uzdrowiskowe, lekarstwa 72.

Zasadniczo rzecz biorąc, fi nansowanie zabezpieczenia emerytalnego może się opie-
rać na rozwiązaniach: redystrybucyjnym/repartycyjnym [pay-as-you-go], w którym 
świadczenia są fi nansowane ze składek, stanowiących określony procent podstawy 

67 Rozwiązanie to wydaje się wykazywać szczególnie silną korelację z francuskim systemem ubezpieczenia zdrowot-
nego – por. S. Bahrani, K. Chevreul, I. Durand-Zaleski, C. Hernández-Quevedo, P. Mladovsky, Health systems in 
transition: France. Health system review, Copenhagen 2010, s. 54–61.

68 Ściślej rzecz ujmując, chodzi o Region Stołeczny Bruksela; niejako na marginesie można odnotować pewne odręb-
ności formalne, np. w samym procesie rejestracji w omawianym systemie, w przypadku wcale nie najmniejszej liczby 
pracowników instytucji zamieszkałych we Flandrii; zob. np. Information…, s. 31–32, zaś w szerszym kontekście 
– H. Verschueren, De regionalisering van de sociale zekerheid in België in het licht van het arrest van het Europese Hof 
van Justitie inzake de Vlaamse zorgeverzekering / La régionalisation de la sécurité sociale en Belgique à la lumière de l’arrêt 
de la cour de justice européenne portant sur l’assurance-soins fl amande, „Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid” 
/ „Revue Belge de Sécurité Sociale” 2008, nr 2, s. 173 i n.; S. Vandenbergh, S. Van Garsse, Zorgverzekering kalft af, 
„Brussel Deze Week”, 25.04.2013, s. 1.

69 Por. S. Bahrani et al., op. cit., s. 54; S. Gerkens, Sh. Merkur, Health systems in transition: Belgium. Health system 
review, Copenhagen 2010, s. 83–84; C. Moro, Healthcare in Belgium, Brussels 2010, s. 11–12.

70 Information…, s. 5, 11 i umieszczone tam odnośniki; por. M. Małecki, K. Tomaszewski, op. cit., s. 73.
71 J. Moussé, Le droit…, op. cit., s. 477–480, 492.
72 Ibidem, s. 486–487.
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wymiaru (a de facto również z podatków), płaconych przez aktualnie pracujących 73, 
albo kapitałowym/funduszach emerytalnych [compulsory saving scheme], w którym 
świadczenia są wypłacane ze środków zgromadzonych w funduszach przez samych 
późniejszych emerytów w okresie ich aktywnego życia zawodowego 74. Ze względu na 
swój wzmiankowany już „zakładowy” charakter, zabezpieczenie emerytalne w orga-
nizacjach międzynarodowych jest fi nansowane w oparciu o wyodrębnione „fundusze 
emerytalne”, jednak fi nansowanie tych rozwiązań również zależy od tego, czy składki 
pracowników i wkład samej organizacji są przeznaczane na aktualne wypłaty, czy też 
świadczenia są wypłacane ze środków zgromadzonych z tych źródeł w funduszu już 
wcześniej 75.

Wynagrodzenie każdego z obecnych pracowników instytucji UE jest obciążone 
składką na fundusz emerytalny, której wysokość wynosi 10,1% wynagrodzenia, zaś 
składki pracowników mają stanowić 1/3 wpływów funduszu (art. 83 ust. 2 pierwszej 
części rozporządzenia nr 259/68/EWG). Pozostała ich część, w wysokości 20,2% wy-
nagrodzenia każdego pracownika, pochodzi zaś z budżetu Unii Europejskiej (budżetu 
„pracodawcy”, czyli jednej z  instytucji UE), w analogii do ubezpieczenia zdrowot-
nego. Środki zgromadzone w funduszu są zaś przeznaczane na wypłatę aktualnych 
świadczeń (których koszt oblicza się na około 1 mld euro rocznie) określonej, sto-
sunkowo licznej grupie osób – co wynika z porównania liczby 60 tys. pracowników 
instytucji i 77 tys. objętych ubezpieczeniem 76. Jest to zatem bez wątpienia system 
repartycyjny.

Uprawnienie do pobierania emerytury uzyskuje pracownik, który spełnia obydwie 
albo co najmniej drugą z poniższych przesłanek (art. 77 ust. 1 pierwszej części rozpo-
rządzenia nr 259/68/EWG):

a) przepracował 10 lat w instytucji UE,
b) ukończył 66 lat (art. 52 pierwszej części rozporządzenia nr 259/68/EWG), rów-

nież w przypadku wcześniejszego zakończenia pracy w  instytucjach (art. 11 

73 Por. np. M. Olszewska, Prawo do emerytury w systemie zdefi niowanego świadczenia [w:] Konstrukcje prawa emerytal-
nego, red. T. Bińczycka-Majewska, Kraków 2003, s. 232; K. Ślebzak, Prawo do emerytury w systemie zdefi niowanej 
składki [w:] Konstrukcje prawa emerytalnego, red. T. Bińczycka-Majewska, Kraków 2003, s. 130; C. de Neubourg, 
J. Castonguay, Ranking Orders: Performance Indicators for Social Protection Systems [w:] International Cooperation in 
Social Security, red. B. Cantillon, I. Marx, Antwerp–Oxford–New York 2005, s. 100–105; J. Huff schmid, Economic 
policy for a social Europe, Basingstoke–New York 2005, s. 246, 252–253.

74 B. von Maydell et al., Enabling Social Europe, Berlin 2006, s. 160–161, 199, 217–220; P. Marier, Pension Poli-
tics…, op. cit., s. 192; E. Overbye, „Everyone has the right to social Security” – Yeah, in your dreams [w:] Inter-
national cooperation in social security, red. B. Cantillon, I. Marx, Antwerp–Oxford–New York 2005, s. 258; 
M. Olszewska, Prawo…, op. cit., s. 221.

75  F. Morgenstern, Social Security…, op. cit., s. 588.
76 Komisja Europejska, Distribution of offi  cials and temporary agents by genders, nationalities, function groups and 

grades (all budgets), Bruksela 2016 (http://ec.europa.eu/civil_service/docs/europa_sp2_bs_nat_x_grade_en.pdf 
– 30.03.2016); Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Informacja na temat stanu zatrudnienia polskich obywateli 
w  instytucjach i  agencjach UE w  2013 roku (http://www.msz.gov.pl/resource/77dd421d-0630-44bc-8fb1-
b682aaf8fb05:JCR – 30.03.2016; http://polskawue.gov.pl/fi les/polska_w_ue/Zatrudnienie/Informacja_stan_
zatrudnienia_KSE_I_polrocze_2011.doc – 30.12.2015); Comité de gestion du Régime Commun d’Assurance 
Maladie, Rapport annuel…, op. cit., s. 5–6, 9.
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załącznika VIII do pierwszej części rozporządzenia nr 259/68/EWG), z wy-
łączeniem wszakże pracowników w wieku co najmniej 35 lat, pozostających 
w służbie ponad 10 lat i 4 miesiące (w dniu 1 maja 2014 r.), dla których kształ-
tuje się on na poziomie 60–65 lat, stosownie do szczegółowych rozwiązań, 
zawartych w art. 22–23 załącznika nr XIII do pierwszej części rozporządzenia 
259/68/EWG.

Emerytury i renty z Połączonego Funduszu Emerytalnego Pracowników Narodów 
Zjednoczonych, mającego z kolei charakter kapitałowy 77, są oparte na składkach w wy-
sokości 7,9% wynagrodzenia pracownika ONZ (pozostałe koszty składek, w wysokości 
15,8% wynagrodzenia, są pokrywane z wpłat organizacji) 78, i zależne wyłącznie od prze-
pracowania w organizacji pięciu lat 79, osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat – obecnie 
ulega stopniowemu podwyższeniu do 62 lat, począwszy od pracowników zatrudnionych 
1 stycznia 1990 r. albo później) oraz długości okresu zatrudnienia 80. Z kolei choć 
proporcje fi nansowania ubezpieczenia chorobowego są w ONZ podobne jak w UE, 
tj. pracownik pokrywa 1/3 kosztów składek, to już w niektórych organizacjach wy-
specjalizowanych (przykładowo tych, które, jak Międzynarodowa Organizacja Pracy, 
mają siedzibę w Szwajcarii) mogą sięgać ich połowy, choć w stosunku do wynagro-
dzenia pozostają niskie – wskazuje się, w przypadku MOP, na ich stopniowy wzrost 
do jego 2,3% 81. Środki zgromadzone w funduszu (obliczane na ok. 12 mld dolarów) 
są przeznaczone na wypłatę świadczeń na rzecz 123 tys. ubezpieczonych – co warto 
porównać z liczbą 60 tys. pracowników organów ONZ i jej organizacji wyspecjalizo-
wanych (choć, jak wzmiankowano, nie wszystkie z tych organizacji fundusz obejmuje 
swoim zakresem) 82.

W tym miejscu można by również dodać, że w obydwu omawianych przypadkach 
emerytury i renty inwalidzkie wynoszą od 40% do 70% ostatnio otrzymywanego wyna-
grodzenia (art. 77–78 pierwszej części rozporządzenia nr 259/68/EWG) 83. Warto wreszcie 
odnotować, że co do zasady istotna porównawczo, a wskutek tego wyodrębniana w dok-
trynie systemów ubezpieczeń zdrowotnych, kwestia odpłatności za leki 84 jest objęta w tak 
wysokim (obiektywnie rzecz ujmując) stopniu zwrotem kosztów, iż – biorąc również 

77 F. Morgenstern, Social Security…, op. cit., s. 581–582, 588.
78 International Civil Service Commission, United Nations Common System…, op. cit., s. 13, 18; por. F. Morgenstern, 

Social Security…, op. cit., s. 589; G. Ullrich, Pension Schemes…, op. cit., s. 609, gdzie pada także stwierdzenie, 
że składka pracownika w wysokości około 8% oraz proporcja uiszczanych składek jak 1:2 pomiędzy pracownikiem 
a organizacją to pewien standard w przypadku organizacji międzynarodowych.

79 F. Morgenstern, Social Security…, op. cit., s. 579, 599, przypis 31.
80 Por. United Nations, United nations joint staff  pension fund…, op. cit., s. 3–4, 12; D.J. Goossen, Th e international 

civil service…, op. cit., s. 308; F. Morgenstern, Social Security…, op. cit., s. 579.
81 Ibidem, s. 579, 598, przypis 18.
82 United Nations Joint Staff  Pension Fund, Annual Report 2015…, op. cit., s. 3; por. G. Ullrich, Pension Schemes…, 

op. cit., s. 611–612; J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo…, op. cit., s. 290.
83 Por. F. Morgenstern, Social Security…, op. cit., s. 579, 596.
84 Zob. C. Włodarczyk, S. Poździoch, Systemy zdrowotne…, op. cit., s. 87 i powołaną tam literaturę.
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pod uwagę np. trafnie potocznie spostrzeganą względną zamożność osób zatrudnionych 
w instytucjach UE – w przypadku omawianych tutaj systemów wydaje się zasadniczo 
tracić na znaczeniu.

. Funkcjonowanie
W odniesieniu do problemu fi nansowania systemów oraz świadczeń można odnotować 
ogólniejszą tendencję zmierzającą do ekonomizacji polityki społecznej, spowodowaną 
zjawiskiem eksplozji kosztów (przy całej niejednoznaczności tego pojęcia) 85. Problem ten 
utożsamia się z marnotrawstwem energii społecznej i wytwarzanego dochodu, przed-
kładając zarazem (na podstawie teorii odnoszących się do alokacji zasobów, motywacji 
ludzkiej lub racjonalnego wyboru) utylitarystyczne koncepcje formułowane w ramach 
tego, co określa się jako „doktryny neoliberalne” 86. Jest to wyraz dążenia do dalszej 
ewolucji systemów ubezpieczeń społecznych, np. poprzez wprowadzenie konkurencji 
między świadczeniodawcami poszczególnego rodzaju usług, której efektem ma być 
wzrost efektywności całego systemu 87. Podobne dylematy występują w kwestii zabez-
pieczenia na starość (emerytalnego) i jego reformowania 88. Ich najogólniejszej przyczyny 
można upatrywać w zjawisku tzw. przejścia demografi cznego, czyli zwiększenia się 
liczby ludzi względnie starych, tj. w wieku poprodukcyjnym, w stosunku do liczby 
ludzi względnie młodych, tj. w wieku produkcyjnym, zachodzącym we współczesnych 
społeczeństwach 89.

W ramach teoretycznego wprowadzenia w  to zagadnienie JSIS/RCAM dało-
by się scharakteryzować (na podstawie przepisów rozporządzenia, ale nie tylko) 

85 Na ten temat zob. np. M. Księżopolski, Modele polityki społecznej, Warszawa 1999, s. 20 i n.; W. Misiński, 
Modelowanie systemu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, Wrocław 2007, s. 44; J. Suchecka, Wprowadzenie 
[w:] Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, red. J. Suchecka, Warszawa 2011, s. 13 i n.; J. Moussé, 
Le droit…, op. cit., s. 490, 494; J.C. Goldman, G.L. Musgrave, D.M. Herrick, Jak uzdrowić służbę zdrowia? Raport 
o światowych systemach opieki zdrowotnej, tłum. J.M. Fijor, Warszawa 2008, s. 24 i n.

86 C. Włodarczyk, Prakseologiczny dylemat polityki ochrony zdrowia w Polsce, Łódź 1988, s. 67, 73; S. Golinowska, 
Polityka społeczna. Koncepcje – instytucje – koszty, Warszawa 2000, s. 12–14; M. Księżopolski, Modele…, op. cit., 
s. 24 i n.; W. Anioł, Polityka socjalna…, op. cit., s. 20; J.C. Goodman, G.L. Musgrave, D.M. Herrick, Jak uzdrowić…, 
op. cit., s. 127 i n.; T. Geisen, op. cit., s. 52–54.

87 Krytycznie na ten temat C. Włodarczyk, S. Poździoch, Systemy zdrowotne…, op. cit., s. 18; aprobująco 
– np. J. Bartholomew, Th e Welfare of Nations, London 2015, s. 262–263; zob. też P. Marier, Pension Politics…, 
op. cit., s. 18, przypis 7; D.E. Lach, Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, „Prawo i Medycyna” 2006, nr 3, s. 8–10.

88 Zob. np. W. Anioł, Polityka socjalna…, op. cit., s. 126–129; M. Księżopolski, Modele…, op. cit., s. 43; por. też 
W. Muszalski, Podstawowe zmiany ubezpieczenia społecznego w świecie, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2007, 
nr 6, s. 13–15.

89 Por. np. M. Żukowski, Systemy emerytalne w Unii Europejskiej w  świetle „otwartej koordynacji” [w:] Systemy 
emerytalne w krajach Unii Europejskiej, red. T. Szumlicz, M. Żukowski, Warszawa 2004, s. 341–342; M. Góra, 
Preserving social models while regaining competitiveness: can Europe do both?, „European View” 2012, nr 1, 
s. 55 i n.; D. Gabryszak, Wyzwania demografi czne dla europejskiej polityki społecznej [w:] Europejska polityka społeczna, 
red. R. Gabryszak, D. Magierek, Warszawa 2011, s. 54 i n.
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jako system wyjątkowo wręcz jednorodny, bowiem nie tylko we wspomnianym 
wcześniej założeniu, ale także w codziennej działalności poświęcony praktycz-
nie wyłącznie pokrywaniu kosztów chorób i wypadków poniesionych przez jego 
uczestników 90 – z osobistych obserwacji i pewnych doświadczeń autora wynika-
łoby wprost, że nawet najprostsze czynności (np. badania okresowe) z  zakresu 
opieki zdrowotnej (za wyjątkiem nagłych przypadków, wymagających natych-
miastowej interwencji w charakterze pogotowia) podlegają procesowi outsourcin-
gu 91 poza instytucje UE, choć zapewne trafniejsze byłoby stwierdzenie, że tak-
że wcześniej w  ich ramach po prostu nie występowały. Podobne ograniczenia ab 
initio daje się zaobserwować w  stosunku do większości organizacji międzyna-
rodowych, w  tym do co najmniej niektórych spośród organizacji wyspecjalizo-
wanych ONZ (MOP) 92.

Nie wymaga to rzecz jasna utrzymywania w ramach systemu rozbudowanych struktur 
administracyjnych, choć z drugiej strony nie oznacza też, że ich konstrukcja jest prosta, 
zwłaszcza że – tak jak w przypadku Połączonego Funduszu Emerytalnego Pracowników 
Narodów Zjednoczonych, ale już nie zabezpieczenia społecznego pracowników instytucji 
Unii Europejskiej – mogą one być oddzielone od zasadniczej administracji organizacji 
międzynarodowej 93.

Inny istotny problem stanowi (w szczególności w zakresie zabezpieczenia emery-
talnego) dostosowywanie wartości świadczeń pieniężnych do zmieniającej się sytuacji 
dochodowej społeczeństwa. Problemem jest tu spadek wartości nabywczej pieniądza, 
którego przyczyną jest ogólny wzrost poziomu cen, czyli infl acja, oraz różnice wartości 
między przeciętnym wynagrodzeniem a świadczeniem z ubezpieczenia. W przypadku 
ONZ trudności te próbuje się rozwiązywać poprzez waloryzację (ponowne ustalenie 
wartości) świadczeń względem cen towarów konsumpcyjnych drogą ich indeksa-
cji względem „koszyka” cen w Stanach Zjednoczonych Ameryki (co wynika m.in. 
z  faktu, że świadczenia są co do zasady denominowane w dolarach) 94. Nie zmienia 
to jednak faktu, że wskutek nietypowych okoliczności towarzyszących zatrudnie-
niu w ONZ (początek w różnym wieku, przebieg o różnej długości, w państwach 
o różnych systemach walutowych i zróżnicowanej sytuacji gospodarczej) trudno jest 
przewidzieć (czasem nawet w przybliżeniu) wartość świadczeń, które będą przysłu-
giwać po jego zakończeniu 95. Z kolei emerytury (podobnie jak wynagrodzenia) pra-
cowników instytucji UE podlegają corocznemu „dostosowaniu” do aktualnej sytuacji 
gospodarczej i  społecznej w Unii (jest to inna metoda niż indeksacja/waloryzacja; 

90 Zob. też Information…
91 Zob. np. K. Zimniewicz, Zarządzanie przedsiębiorstwem [w:] Kompendium wiedzy o gospodarce, red. E. Cyrson, 

wyd. 3, Warszawa–Poznań 2000, s. 267–268.
92 Zob. np. F. Morgenstern, Social Security…, op. cit., s. 577, 579–580.
93 Reprezentatywny pogląd w tej kwestii wypowiada G. Ullrich, Pension Schemes…, op. cit., s. 610–611.
94 F. Morgenstern, Social Security…, op. cit., s. 585–586.
95 Idem, No Authority Without Responsibility: A Fable [w:] International Administration. Law and Management Practices 

in International Organisations, red. C. De Cooker, wyd. 8, Leiden 2009, s. 605 i n.
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jej podstawę stanowi szczególna formuła matematyczna – art. 3, 10–11 załącznika 
nr XI do pierwszej części rozporządzenia nr 259/68/EWG). Zastosowanie tego rozwią-
zania w praktyce jest jednak fakultatywne, ponieważ pomimo wiążącego brzmienia 
powołanych przepisów, stopa „dostosowania” może wynieść (i w 2011 r. wyniosła) 
zero, czego dopuszczalność potwierdził wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Eu-
ropejskiej z 19 listopada 2013 r. w sprawie Komisja Europejska v. Rada Unii Europejskiej 
(sygn. akt C-63/12 – nieopubl.).

Rzecz jasna sprawy mają się nieco inaczej w przypadku zakończenia okresu zatrud-
nienia w instytucjach i przejściu gdzie indziej, względnie przejścia na emeryturę lub 
rentę inwalidzką, które powoduje powstanie po stronie JSIS/RCAM obowiązku stałego 
świadczenia, zaś świadczeniodawcę, by tak tę rzecz ująć, na stałe wiąże z systemem. 
Tym niemniej nawet na tle zarysowanego w ten sposób stanu faktycznego JSIS/RCAM 
przedstawiałby się w sposób dość statyczny.

 . Dynamika
Wydaje się, że przedstawione powyżej twierdzenie uwypuklałoby wartość podjęcia 
jeszcze próby wychwycenia tego, co w omawianym systemie niestałe, a co wpisywało-
by się w pojęcie jego zmiany czy też reformy 96. Wydaje się, że w tej kwestii można by 
odnotować istnienie kilku potencjalnych punktów odniesienia. Po pierwsze, systemy 
zabezpieczenia społecznego obejmujące pracowników organizacji międzynarodowych 
daje się określić (zwłaszcza na przykładzie ONZ) jako niepodlegające obecnie żadnym 
zasadniczym zmianom 97.

Po drugie jednak, przejawem dynamiki systemu zabezpieczenia społecznego pra-
cowników instytucji UE (pozostającym w powiązaniu z  systemami państw człon-
kowskich, a zdaniem części doktryny prowadzącym wręcz do „homogenizacji poli-
tyki społecznej”) 98 jest rozwijające się na jego tle orzecznictwo 99, którego interesujące 
przykłady stanowią:

1) postanowienie sądu pierwszej instancji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie Försäkrings-
branschens Pensionskassa v. Commission (sygn. akt T-148/03, nieopubl.), w którym 
uznano, iż obywatel szwedzki, w pewnym okresie swego życia pracujący w insty-
tucjach UE, jest uprawniony do zaliczenia tego okresu do sumy czasu będącej 
przesłanką objęcia go ubezpieczeniem emerytalnym w Szwecji,

 96 W rozumieniu procesu wynikającego ze spostrzeżenia, że dotychczas funkcjonujące „modele” ubezpieczeń 
zdrowotnych nie są ani tym bardziej nie mogłyby być idealnymi zob. C. Włodarczyk, S. Poździoch, Systemy 
zdrowotne…, op. cit., s. 16–17.

 97 Tak, jak się wydaje, J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo…, op. cit., s. 310; United Nations, 
United Nations Joint Staff  Pension Fund…, op. cit.; por. G. Ullrich, Pension Schemes…, op. cit., s. 614–615, 617.

 98 Por. W. Anioł, Polityka społeczna…, op. cit., s. 65–66 i powołaną tam literaturę.
99 Por. np. A. Dębicka, M. Dębicki, M. Dmochowski, Prawo urzędnicze…, op. cit., s. 177 i n.
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2) wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 16 lutego 2006 r. w sprawie 
Ulf Öberg v. Försäkringskassan, länskontoret Stockholm (sygn. akt C-185/04 
– Zb. Orz. 2006, s. 1453), w którym uznano, iż obywatel szwedzki, w pewnym 
okresie swego życia objęty przez JSIS/RCAM, jest uprawniony do zaliczenia tego 
okresu do sumy czasu będącego przesłanką objęcia go przez szwedzki system ubez-
pieczeń społecznych (konkretnie na potrzeby zasiłku rodzicielskiego).

Orzeczenia te stanowią przyczynek do dyskusji nad dalszą ewolucją omawianego syste-
mu jako takiego. Ze względu na szczególną koncentrację geografi czną stanów faktycznych 
będących podstawą orzekania można by je uznać za specyfi czny skandynawski wkład w za-
gadnienia prawne kształtowane dotąd w oparciu o systemy państw założycielskich dawnej 
EWG 100, co w pewnym uproszczeniu dałoby się zapewne z kolei wpisać w ogólniejszą 
kwestię zróżnicowania pomiędzy „modelem stanowisk” a „modelem kariery” w ramach 
paradygmatu kadr administracji publicznej 101. Z kolei wzmiankowane już powiązanie 
z prawem państw członkowskich można zaobserwować na przykład w związku z nie-
dawnymi zmianami w prawie polskim (ustawa z 23 stycznia 2008 r. o przenoszeniu praw 
emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich – Dz.U. z 2008 r. nr 47, poz. 274) 102.

Po trzecie, należy zauważyć, że co jakiś czas pojawiają się wypowiedzi niektórych 
przywódców państw członkowskich UE świadczące o zaniepokojeniu aktualnym stanem 
fi nansów zabezpieczenia emerytalnego pracowników jej instytucji (świadczenia z fundu-
szu emerytalnego wspólnie gwarantują wszystkie państwa członkowskie – art. 83 ust. 1 
zd. 2 pierwszej części rozporządzenia nr 259/68/EWG) 103. W tym kontekście nie wypada 
jednak zapominać o tym, że podobne potencjalne problemy dostrzega się w odniesieniu 
do wielu (jeśli nie do wszystkich) szczególnych systemów zabezpieczenia emerytalnego 
dla pracowników sektora publicznego 104. W takim odniesieniu należałoby również po-
strzegać uwagi krytyczne co do bieżącego funkcjonowania zabezpieczenia społecznego 
w organizacjach międzynarodowych.

Tym niemniej warto podkreślić, że przedmiotem zastrzeżeń (czy to wynikają-
cych z orzecznictwa, czy to odnoszących się do fi nansowej stabilności systemu) byłby 
raczej system ubezpieczenia emerytalnego, nie zaś zdrowotnego w instytucjach UE. 
Ponadto obserwacja praktyki wskazywałaby, że problemy wynikające z funkcjonowania 
JSIS/RCAM nie wydawałyby się ani nadzwyczajne, ani też całkowicie obce innym 
systemom ubezpieczeniowym czy szerzej – wszelkim systemom administracyjnym 
o charakterze biurokratycznym. Nie wydaje się zatem, by akurat w przypadku oma-
wianego systemu istniała paląca potrzeba dokonania zasadniczej reformy. Twierdzenie 
to daje się również zweryfi kować w odniesieniu do systemu zabezpieczenia społecznego 

100 Por. np. M. Małecki, K. Tomaszewski, Status…, op. cit., s. 18.
101 Tak H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, wyd. 2, Warszawa 1999, s. 208–209.
102 Zob. np. Przepisy umożliwiające przenoszenie praw emerytalnych urzędników instytucji unijnych, Kronika Sejmowa, 

nr 7(643)/2008, s. 3.
103 H. Mahony, Austrian PM calls for EU pensions reform, EUObserver.com, 07.12.2007; C.B. Schiltz, Die EU sitzt 

auf einer Zeitbombe, „Die Welt”, 05.12.2007, s. 5.
104 Zob. np. J. Bartholomew, Th e Welfare…, op. cit., s. 205–206.
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obejmującego pracowników ONZ, gdzie przykładowo świadczenia z Połączonego Fundu-
szu Emerytalnego Pracowników Narodów Zjednoczonych również wspólnie gwarantują 
państwa członkowskie tej organizacji 105. Pewnym dowodem opisywanego tu stanu rzeczy 
byłoby również względne pomijanie kwestii zabezpieczenia społecznego pracowników 
organizacji międzynarodowych w nowszych rozważaniach doktrynalnych.

. Podsumowanie
Systemy zabezpieczenia społecznego dla pracowników organów ONZ oraz instytucji 
UE (JSIS/RCAM, fundusze emerytalne, zabezpieczenie od bezrobocia) mają charakter 
specyfi cznie „wewnętrzny”, są bowiem jednym ze szczególnych przypadków rozwiązań 
stworzonego na potrzeby podmiotu niepaństwowego (oraz niemieszczącego się w ramach 
państwa). Ponadto dodatkowo ze względu na fakt, że Unia Europejska nie jest „zwy-
czajną” organizacją międzynarodową, w pewnym sensie można uznać tworzone w jej 
ramach rozwiązania za ewenement w skali światowej.

Opisywane w niniejszym opracowaniu systemy są w miarę skoncentrowane pod względem 
zakresu, a jednocześnie dysponują niejednolitymi, nierównomiernie wykształconymi, choć 
w praktyce dość samodzielnymi strukturami administracyjnymi, przez co pod pewnymi 
względami praktycznymi mogłyby zostać uznane za mało rozwinięte i nadmiernie nieefek-
tywne wskutek daleko niekiedy posuniętej biurokratyzacji. Tym niemniej w ich ramach 
dają się odnaleźć oryginalne, interesujące rozwiązania z zakresu zabezpieczeń społecznych, 
których praktyczna doniosłość dla obywateli polskich, w tym w szczególności zatrudnionych 
w instytucjach UE, będzie siłą rzeczy wzrastać wraz z upływem czasu.

W świetle zaprezentowanych już we wstępie uwag w kwestii roli państw w tworze-
niu i funkcjonowaniu organizacji międzynarodowych, a także zasygnalizowanego tam 
charakteru Unii Europejskiej jako „nowej jakości prawnej” wśród organizacji między-
narodowych 106, powyższe twierdzenia wydają się możliwe do przyjęcia.

105 F. Morgenstern, Social Security…, op. cit., s. 590.
106 Tak K. Wojtyczek, Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym, Kraków 2007, s. 162–163 

i powołana tam literatura; por. J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo…, op. cit., s. 95 i n.
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Social security for employees of an internati onal 
organisati on – the European Union and the United 
Nati ons

Persons employed by international organisations are frequently covered by specifi c social 
security systems. Both the United Nations as well as the European Union have cre-
ated separate pension schemes for their employees. In the EU they are also covered by 
a separate, Joint Sickness Insurance Scheme (as well as, in some cases, by unemployment 
insurance), while their health insurance status in the UN is more complex. Even though 
these systems may appear simplifi ed in some aspects, they also consist of interesting 
legal solutions. A comparative analysis of the social security for the employees of various 
international organisations is therefore merited, particularly. Due to its growing practical 
importance for Poles employed in EU institutions.

Key words: social security, employees of an internati onal organisati on, United Nati ons, 
European Union.


