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Ekwiwalentność funduszowa i kompensacyjna w systemie zabezpieczenia społecznego

TADEUSZ SZUMLICZ

Ekwiwalentność funduszowa i kompensacyjna 
w systemie zabezpieczenia społecznego – 
aspekt ubezpieczeniowy

Artykuł1 prezentuje aspektowe podejście do opisania i wyjaśnienia systemu zabezpieczenia społeczne-
go oraz udział w tym systemie publicznych funduszy socjalnych. Szczególną uwagę zwraca się na stan 
publicznych funduszy socjalnych z punktu widzenia ekwiwalentności funduszowej i kompensacyjnej. 
Na tym tle rozpatruje się możliwości uwzględnienia w systemie zabezpieczenia społecznego rozwiązania 
nazywanego doubezpieczeniem społecznym, które ma umożliwiać rodzinnym gospodarstwom domowym 
łatwiejsze osiąganie pożądanego poziomu bezpieczeństwa socjalnego poprzez ubezpieczenia prywatne. 

Słowa kluczowe: zabezpieczenie społeczne, publiczne fundusze socjalne, ekwiwalentność funduszowa, 
ekwiwalentność kompensacyjna, ubezpieczenia gospodarstwa domowego.

Wprowadzenie

Pojęcie ekwiwalentności w systemie zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza w publicznych fun-
duszach socjalnych, należy rozpatrywać z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze, chodzi o to, 
co w zakresie finansów publicznych nazywa się gromadzeniem i wydatkowaniem funduszy pub-
licznych, a więc o ekwiwalentność funduszową, określającą stopień zrównoważenia (zbilansowa-
nia) konkretnego publicznego funduszu socjalnego, dotyczącego danego ryzyka społecznego. 
Po drugie, chodzi o to, w jakim stopniu wysokość świadczenia zależy od wcześniej ustalonego 
wkładu finansowego (daniny publicznej), w postaci składki, składki o charakterze podatkowym 
czy też podatku, a więc o ekwiwalentność kompensacyjną, określającą stopień (proporcjonalnego 
czy też nieproporcjonalnego) pokrycia straty świadczeniem w rozpatrywanym zakresie zabezpie-
czenia społecznego, dotyczącym danego ryzyka społecznego. Podejście takie – właśnie z dwóch 

1. Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2013/11/B/HS4/02160 finansowanego ze środ-
ków Narodowego Centrum Nauki.
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Funding and compensating equivalence in the social security system – 
the insurance aspect 

The article presents the aspect-oriented approach to describe and clarify the social security system 
and the public social funds in this system. Special attention is given to the public social funds from the 
point of view funding and compensating equivalence. Against this background consider opportunities to 
be included in the social security system solution called social enhanced insurance, which is to enable 
the family households more easily attaining a desired level of social security through private insurance.
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