
Zbi gniew Der dziuk
pre zes Za kła du Ubez pie czeń

Spo łecz nych 

Tak zwa na usta wa
sca le nio wa, uchwa -
lo na 24 mar ca 1933
ro ku, za po cząt ko -
wa ła no wy etap w

hi sto rii nie tyl ko ubez pie czeń
spo łecz nych, ale i II Rzecz po -
spo li tej. Da le ko idą ca uni fi ka -
cja sys te mu za bez pie cze nia
spo łecz ne go by ła istot nym
eta pem pro ce su sca la nia ziem
pol skich po okre sie za bo rów.
Ja ko ele ment am bit ne go pro -
jek tu mo der ni za cji pań stwa
sta ła się też sym bo lem je go po -
wo dze nia dzię ki umie jęt ne mu
do sto so wa niu in sty tu cji i roz -
wią zań sys te mo wych do po -
trzeb zmie nia ją cych się cza -
sów. Do daj my – trud nych cza -

sów, bo Eu ro pa jesz cze nie po -
dźwi gnę ła się ze znisz czeń
wiel kiej woj ny, a już do padł ją
ogól no świa to wy kry zys.

24 paź dzier ni ka 1934 ro ku,
czy li pół to ra ro ku po uchwa le -
niu usta wy sca le nio wej, pre zy -
dent Igna cy Mo ścic ki pod pi sał
roz po rzą dze nie o po wo ła niu
Za kła du Ubez pie czeń Spo -
łecz nych. Uzna no, że nad szedł
do god ny mo ment na po sta -
wie nie krop ki nad „i”. Po wo ła -
nie in sty tu cji ko or dy nu ją cej
sys tem za bez pie cze nia spo -
łecz ne go w Pol sce by ło uko ro -
no wa niem trwa ją ce go od po -
ło wy lat dwu dzie stych pro ce su
wy po sa ża nia pań stwa pol skie -
go w no wo cze sny in stru ment
za rzą dza nia po trze ba mi so -
cjal ny mi. Za rzą dza nia, któ re
ści śle wią za ło świad cze nia
spo łecz ne z pra cą, trosz cząc
się jed no cze śnie – na mia rę
moż li wo ści wciąż bied ne go
kra ju – o tych, któ rzy z róż nych
po wo dów pra co wać nie mo gli.
Zbu do wa no je den z naj waż -
niej szych fun da men tów pań -
stwa w no wo cze snej for mu le:
od po wie dzial ność i so li dar -
ność mię dzy po ko le nio wa, ale i
mię dzy gru po wa, zo sta ły zin -
sty tu cjo na li zo wa ne, za pi sa ne
w ak tach pra wa i wpi sa ne do
sys te mu spo łecz no -kul tu ro -
wych oczy wi sto ści na ana lo -
gicz nych za sa dach, na ja kich
wcze śniej funk cjo no wa ły od -

po wie dzial ność i so li dar ność
mię dzy człon ka mi wie lo po ko -
le nio wych ro dzin.

Za kła do wi Ubez pie czeń
Spo łecz nych przy pa dła ro la
nie tyl ko ko or dy na to ra sys te -
mu za bez pie cze nia spo łecz ne -
go (do 1939 ro ku wciąż dzia ła ły
mniej sze ubez pie czal nie), nie
tyl ko in sty tu cji wy pła ca ją cej
świad cze nia eme ry tal no -ren -
to we, ale tak że pod mio tu od -
po wie dzial ne go za edu ka cję
spo łecz ną Po la ków, zwłasz cza
w ob sza rze ochro ny zdro wia i
pro mo wa nia bez piecz ne go
śro do wi ska pra cy. Za kład
Ubez pie czeń Spo łecz nych stał
się waż ną czę ścią pol skie go
pań stwa.

Pol ski sys tem eme ry tal ny,
zre for mo wa ny pod ko niec lat
90., w swych za ło że niach na -
wią zu je do te go z lat 30. Wpro -
wa dzo ne po po nad 60 la tach
od po wsta nia zmia ny do sto so -
wy wa ły go do wy ma gań współ -
cze sno ści, szcze gól nie do wy -
zwań de mo gra ficz nych i go -
spo dar czych. Waż ne w tym
kon tek ście by ły tak że czyn ni ki
in sty tu cjo nal ne, czy li wej ście
Pol ski w sfe rę ko or dy na cji za -
bez pie cze nia spo łecz ne go w
Unii Eu ro pej skiej, co by ło od -
po wie dzią na swo bod ny prze -
pływ osób w glo ba li zu ją cym
się świe cie.

ZUS był za rów no u swe go
za ra nia, jak i jest obec nie pod -

sta wo wym in stru men tem re -
ali za cji po li ty ki pań stwa w za -
kre sie za bez pie cze nia spo -
łecz ne go. Spraw dził się bez
wąt pie nia mo del in sty tu cji
przo du ją cej, wspie ra nej przez
in ne pod mio ty in sty tu cjo nal -
ne.

Tak jak zmie nia ły się uwa -
run ko wa nia spo łecz no -eko -
no micz ne, tak zmie nia ły się
ocze ki wa nia oby wa te li wzglę -
dem ad mi ni stra cji pu blicz nej.
Pa pier kiem lak mu so wym sta -
ła się dziś ja kość świad czo nych
usług pu blicz nych w od nie sie -
niu do stan dar dów obo wią zu -
ją cych w sek to rze pry wat nym.

Wdro żo na w 2010 ro ku stra -
te gia prze kształ ceń ZUS od po -
wia da na te wy zwa nia. Za jej
po mo cą do ko nu je się re orien -
ta cja Za kła du na in sty tu cję
pro klienc ką, dba ją cą jed no -
cze śnie o pu blicz ny gorsz.
Efek ty tych dzia łań wi dać za -
rów no na po zio mie po strze ga -
nia przez klien tów (wy raź ny
wzrost za ufa nia do in sty tu cji w
ba da niach pro wa dzo nych
przez CBOS, bar dzo do bre dla
ZUS wy ni ki ba dań sa tys fak cji
klien tów, re gu lar nie pro wa -
dzo nych przez SMG/KRC Mil l -
ward Brown), jak i na po zio mie
we wnętrz nej oce ny wy ni ka ją -
cej z przy ję tych in stru men tów
za rzą dza nia przez ce le. Są one
czy tel ne tak że w wy mia rze
efek tyw no ści fi nan so wej: kosz -

ty ZUS li czo ne w sto sun ku do
war to ści ob słu gi wa nych środ -
ków w ra mach Fun du szu
Ubez pie czeń Spo łecz nych
spa dły z 2,49 proc. w 2007 ro ku
do 1,91 proc. w ro ku 2013. Od
kil ku lat sys te ma tycz nie ma le je
tak że za trud nie nie w Za kła -
dzie.

Ocze ki wa nia oby wa te li
zmie nia ją się tak że wraz z roz -
wo jem tech no lo gii – zwłasz cza
w ostat nich dwóch de ka dach –
co mu si za owo co wać in nym
spo so bem ob słu gi klien tów.
Zwień cze niem pew ne go eta -
pu dzia łań ZUS w tym za kre sie
jest od da na do użyt ku w 2012
ro ku Plat for ma Usług Elek tro -
nicz nych, dzię ki któ rej każ dy
klient Za kła du – przed się bior -
ca, ubez pie czo ny, świad cze -
nio bior ca – ma peł ny, bez -
piecz ny do stęp do wła sne go,
uni kal ne go pro fi lu z moż li wo -
ścią do ko ny wa nia wie lu ope -
ra cji on li ne.

Spo glą da jąc wstecz, moż na
za uwa żyć, że dy le ma ty do ty -
czą ce sys te mu za bez pie cze nia
spo łecz ne go, jak i ja ko ści pra cy
in sty tu cji, któ ra ob słu gu je
znacz ną część Po la ków, nie są
ni czym no wym. 

Waż ne, aby umie jęt nie je
roz wią zy wać, bio rąc pod uwa -
gę za rów no ak tu al ny kon tekst
spo łecz no -go spo dar czy, jak i
po czu cie od po wie dzial no ści
za przy szłość. ∑
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80 lat razem
Osiem dekad temu położono podwaliny pod powstanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rzeczpospolita
Ubezpieczonych

Jak przy po mi na ją kro ni ka rze
Za kła du Ubez pie czeń 
Spo łecz nych, po wstał on ja ko
le kar stwo na ad mi ni stra cyj ną
nie wy dol ność dzia ła ją cych
wcze śniej w Pol sce in sty tu cji
ubez pie cze nio wych. 
De cy zja ta oka za ła się 
strza łem w dzie siąt kę.

24paź dzier ni ka 1934
ro ku pre zy dent Igna -
cy Mo ścic ki pod pi sał

osiem roz po rzą dzeń. Jed no z
nich zmie nia ło ist nie ją cą odpół -
to ra ro ku usta wę o ubez pie cze -
niu spo łecz nym. Wśród naj po -
waż niej szych zmian by ło po wo -
ła nie ZUS i w ten spo sób sca le -
nie pię ciu dzia ła ją cych pań stwo -
wych izb ubez pie cze nio wych. 

Przez ko lej ne la ta Za kład
krzepł in sty tu cjo nal nie, w tym
cza sie ugrun to wał się osta tecz -
ny kształt przed wo jen nych
ubez pie czeń spo łecz nych.

„Prze gląd Go spo dar czy” z 15
li sto pa da 1934 roku re la cjo no -
wał: „Roz po rzą dze nie Pre zy -
den ta Rze czy po spo li tej z dn. 24
paź dzier ni ka b.r. w spra wie
zmian w usta wie o ubez pie cze -
niu spo łecz nem (Dz. U. Nr. 95,
poz. 855), po pu lar nie na zy wa ne
ma łą re for mą ubez pie czeń,
przy nio sło obok sze re gu zna -
mien nych, lecz o sto sun ko wo
drob nem zna cze niu zmian w
prze pi sach ubez pie cze nio wych
zmia nę o cha rak te rze za sad ni -
czym – li kwi da cję do tych cza so -
wych czte rech za kła dów i Izby
Ubez pie czeń Spo łecz nych i za -
stą pie nie ich jed nym za kła dem.
Jest to jesz cze jed na z licz nych
prób uję cia we wła ści we ra my
dzia łal no ści ubez pie czeń spo -
łecz nych w Pol sce”.

Za nim jed nak zde cy do wa no
się na ta ki krok, szef Mi ni ster -
stwa Opie ki Spo łecz nej Je rzy
Pa cior kow ski uwa żał roz pro -
sze nie nad zo ru i zbyt du żą swo -
bo dę dzia ła nia lo kal nych kas
ubez pie cze nio wych za źró dło
cho ro by sys te mu ubez pie czeń
już po kil ku mie sią cach od
wpro wa dze nia w ży cie usta wy
sca le nio wej. Je go zda niem bra -
ko wa ło jed nej in sty tu cji, któ ra
by ła by od po wie dzial na za „go -
spo dar kę ubez pie cze nio wą”. 

Pra sa go spo dar cza na zwa ła
zaś dwu stop nio wą kon struk cję
in sty tu cji ubez pie cze nio wych
(czte ry osob ne in sty tu cje plus
Izba Ubez pie czeń Spo łecz nych
ja ko je nad zo ru ją ca) „kon struk -
cją optycz nie zgrab ną, zwłasz -
cza dla tych, któ rzy ce nią efek -
tow ne sche ma ty pa pie ro we”.

Rząd przy go to wał pro jekt
zmian. Pod sta wo wym za ło że -
niem funk cjo no wa nia no wej in -
sty tu cji mia ło być za stą pie nie
„ko or dy no wa nia” i „nad zo ru”
bez po śred nim za rzą dza niem.
Za kła do wi po wie rzo no za da nie
pro wa dze nia pię ciu no wo
utwo rzo nych fun du szy ubez -
pie cze nio wych: Fun du szu
Ubez pie cze nia Eme ry tal ne go
Ro bot ni ków, Fun du szu Ubez -
pie cze nia Eme ry tal ne go Pra -
cow ni ków Umy sło wych, Fun -
du szu Ubez pie cze nia od Wy -
pad ków i Cho rób Za wo do -
wych, Fun du szu Ubez pie cze nia
na Wy pa dek Bra ku Pra cy Pra -
cow ni ków Umy sło wych 

do koń cze nie str. >2 

Lek na
biurokrację

N
A

C



L2 rp.pl ◊Rzeczpospolita UbezpieczonychŚroda
29 maja 2013

Spory wokół reform

Zakład Ubezpieczeń Społecznych lek

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym powstawała w Sejmie II Rzeczypospolitej rok. Chwalona i ganiona przez różne partie polity

Ma rzec w 1933 ro ku
nie był spo koj ny:
naj pierw strajk gór -
ni ków, po tem strajk

po nad 90 ty się cy włók nia rzy
łódz kich, któ rzy pro te sto wa li
prze ciw ko wy po wie dze niu
ukła du zbio ro we go pra cy. Do te -
go kiep ska kon dy cja fi nan so wa
wie lu firm i ro sną ce bez ro bo cie.
Trwał czwar ty rok kry zy su go -
spo dar cze go. W ta kiej at mos fe -
rze 28 mar ca Sejm uchwa lił
(choć bez opo zy cji, któ ra wy szła
z sa li ob rad) usta wę o ubez pie -
cze niu spo łecz nym. No wy akt
praw ny jak klam rą spi nał dość
roz wi nię te usta wo daw stwo
ubez pie cze nio we z te re nów za -
bo rów au striac kie go i pru skie go
oraz – wy stę pu ją ce w szcząt ko -
wej for mie – ro syj skie go. Stwo -
rzył ka ta log ubez pie czeń spo -
łecz nych dla pra cow ni ków,
okre ślił za sa dy pła ce nia skła dek
i otrzy my wa nia świad czeń.
Obej mo wał tak że ubez pie cze -
nia cho ro bo we (dzi siaj na zy wa -
my je zdro wot ny mi). 

Jed nak za nim zgo dzo no się
na brzmie nie 320 ar ty ku łów
usta wy, po sło wie przez pra wie
rok spie ra li się o jej za pi sy. O
tym, jak bar dzo iskrzy ło mię dzy
pra wi cą a le wi cą, in for mo wa ła
pra sa, głów nie le wi co wa. Prym
wiódł „Ro bot nik”, pi smo co -
dzien ne wy da wa ne przez PPS.
W nu me rze 38. z 27 stycz nia
1933 r. w ar ty ku le za ty tu ło wa -
nym „Ubez pie cze nia spo łecz ne.
Chwiej ne i nie pew ne kro ki
B.B.W.R. na dro gach »sa na cyj -
nej« usta wy sca le nio wej” za -
miesz czo no ob szer ną re la cję z
prac ko mi sji sej mo wej: „[...] Ko -
mi sja ochro ny pra cy z wiel ką
pa ra dą przy stą pi ła do ob rad
nad rzą do wym pro jek tem usta -
wy o ubez pie cze niu spo łecz -
nem. Spro wa dzo no na wet ste -
no gra fów […]. Po seł Re ger jest
zda nia, że pro jekt rzą do wy [na -
le ży] pod dać wszech stron nej
roz wa dze i prze dys ku to wać go
w opi nii pu blicz nej, a wresz cie,
by by ła moż ność za się gnię cia
zda nia tak że wszyst kich za in te -
re so wa nych or ga ni za cji i kół
spo łe czeń stwa […]. Tow. Re ger
oświad czył, że […] dla kla sy ro -

bot ni czej naj waż niej szą dziś
kwe stją jest utrzy ma nie do tych -
cza so wej sto py ży cio wej, dla
spo łe czeń stwa […] naj waż niej -
szą rze czą jest utrzy ma nie zdol -
no ści kon sum cyj nej sze ro kich
warstw lud no ści”.

Ta de usz Re ger, par la men ta -
rzy sta PPS z Cie szyń skie go, i
„Ro bot nik” za rzu ca li rzą do wi, że
nie kon sul to wał pro po zy cji
prze pi sów ubez pie cze nio wych
z or ga ni za cja mi ro bot ni czy mi.
„Zo sta wie nie naj waż niej szej
rze czy do roz strzy gnię cia raz
mi ni stro wi dru gi raz Ra dzie Mi -
ni strów, na le ży okre ślić ja ko naj -
skraj niej sze par tyj niac two –
uwa ża ła ga ze ta i na wo ły wa ła do
od rzu ce nia w ca ło ści pro jek tu
usta wy. – Pro jekt nie mo że być
przy ję ty, po nie waż jest sprzecz -
ny z in te re sa mi kla sy pra cu ją cej.
Dla te go opo wia da my się za od -
rzu ce niem ca łe go pro jek tu […]”.

W nu me rze 45. z 2 lu te go 1933
r. w ar ty ku le „Prze ciw ko sa na -
cyj ne mu pro jek to wi or ga ni za cji
ubez pie czeń” re dak cja re la cjo -
no wa ła, że w ko mi sji sej mo wej
nie od czy ta no opi nii związ ków
za wo do wych i in nych or ga ni za -
cji spo łecz nych. „Mi mo żą da nia
nie od czy ta no opi nii ZZZ (Zwią -
zek Związ ków Za wo do wych)
ani in nych sto wa rzy szeń […].
Przed sta wi cie le Ch.D i Str. Lud.
[Chrze ści jań skiej De mo kra cji i
Stron nic twa Lu do we go] tak że
wy po wia da li się prze ciw ko pro -
jek to wi, stwier dza jąc, że nie we -
zmą udzia łu w gło so wa niu […]. O
spra wie tak nie sły cha nie waż nej
i ob cho dzą cej ca łą kla sę pra cu -
ją cą, ca łe spo łe czeń stwo »de cy -
do wa ło« tyl ko stron nic two rzą -
do we, bio rąc tem sa mem na sie -
bie cał ko wi tą od po wie dzial ność
za los ubez pie czeń spo łecz nych
w Pol sce.” 

„Kur jer War szaw ski” (dzien -
nik zwią za ny ze Stron nic twem
Chrze ści jań sko -Na ro do wym) w
prze ci wień stwie do „Ro bot ni ka”
sku pił się na po zy tyw nych
aspek tach usta wy. 27 stycz nia
1933 r. pod kre ślał, że: „[…] mi ni -
ster [Ste fan] Hu bic ki w prze mó -
wie niu pod niósł zna cze nie pro -
jek tu, zaj mu jąc przy chyl ne sta -
no wi sko wo bec po pra wek B.B.
[BBWR]. Mów cy PPS, NPR, Kl

Na rod. [Pol ska Par tia So cja li -
stycz na, Na ro do wa Par tia Ro -
bot ni cza, Klub Na ro do wy]
wska zy wa li na stra ty, któ re po -
no szą pra cow ni cy po stro nie
ubez pie czeń w Ka sie Cho rych w
za mian za ubez pie cze nia eme -
ry tal ne. Po za tem oma wia no
stro nę fi nan so wą ubez pie czeń,
pod no sząc, że w pro jek cie rzą -
do wym nie jest ona zbyt ja sna”. 

Kie dy no we prze pi sy już
uchwa lo no, w „Prze glą dzie Go -
spo dar czym” (pi śmie Cen tral -
ne go Związ ku Prze my słu Pol -
skie go) z 15 kwiet nia 1933 r. (ze -
szyt nr 8) zna la zło się nie tyl ko
ich szcze gó ło we omó wie nie, ale
wy raź ny za rzut, iż par la ment
znacz nie roz sze rzył krąg ubez -
pie czo nych, ka ta log ubez pie -
czeń i ob cią że nia stąd wy ni ka ją -
ce. Pi smo za da ło py ta nie: czy re -
for ma mie ści się w ra mach po li -
ty ki de fla cyj nej? I sa mo od po -
wie dzia ło: „[...] re for ma oma-
wia na nie tyl ko nie mie ści się w
ra mach po li ty ki de fla cyj nej rzą -
du, któ rej zna mie niem jest dąż -
ność do ob ni ża nia wszel kich
cen, opłat, cię ża rów, dłu gów,
pro cen tów itd., ale sta no wić bę -
dzie w sto sun ku do niej dy so -
nans: każ de mu ogra ni cze niu
obo wiąz ków i cię ża rów prze -
ciw sta wio no bo wiem skwa pli -
wie roz sze rze nie i po więk sze nie
in nych obo wiąz ków i cię ża rów
[...] roz sze rzy po le dzia ła nia,
pod wyż szy opła ty […] Dla te go
prze pro wa dzo na re for ma na -
sze go sys te mu usta wo daw stwa
so cjal ne go nie jest zhar mo ni zo -
wa na z ogól ną po li ty ką go spo -
dar czą rzą du i z go spo dar cze go
punk tu wi dze nia mu si wy wo ły -
wać sze reg za strze żeń i obaw”.

Co tak po ru szy ło przed się -
bior ców? Po wpro wa dze niu no -
wych prze pi sów opła ty ubez -
pie cze nio we w Pol sce cen tral -
nej, wschod niej i po łu dnio wej
mia ły wy nieść po nad 16 proc.
pen sji ro bot ni ka, pod czas gdy
do mar ca 1933 r. by ło to nie speł -
na 11 proc. Po dob na róż ni ca do -
ty czy ła ob cią żeń płac gór ni ków i
hut ni ków. Obo wią zek opła ca nia
skład ki spo czy wał na pra co daw -
cy (8,55 proc. wy na gro dze nia ro -
bot ni ka) i pra cow ni kach (7,55
proc. pła cy). 

No we prze pi sy by ły więc kry -
ty ko wa ne z obu po li tycz nych
stron: so cja li stom nie po do ba ły
się ze wzglę du na ich zbyt li be -
ral ny cha rak ter, a li be ra łom ze
wzglę du na przy mus ubez pie -
czeń. Nikt jed nak nie kry ty ko wał
po trze by sca le nia sys te mu w ca -
łym kra ju. 

Eko no mi ści, hi sto ry cy ubez -
pie czeń spo łecz nych zwra ca ją
uwa gę na to, że część no wych za -
pi sów by ła nie wąt pli wie ko -
rzyst na, jak np. te do ty czą ce
ubez pie cze nia wy pad ko we go
czy wpro wa dze nie ubez pie cze -
nia eme ry tal ne go dla ro bot ni -
ków. Za strze że nia bu dził spo sób
unor mo wa nia te go ostat nie go.
W prze ci wień stwie do prze pi -
sów o za bez pie cze niu eme ry tal -
nym pra cow ni ków umy sło wych
ubez pie cze nie dla ro bot ni ków
by ło skal ku lo wa ne bar dzo
oszczęd nie – gwa ran to wa ło
skrom ne świad cze nia przy bar -
dzo wy so kiej skład ce.

Usta wa o ubez pie cze niu spo -
łecz nym zo sta ła ogło szo na w
Dzien ni ku Ustaw nr 51 pod po -
zy cją 396. Do ty czy ła wszyst kich
ro dza jów ubez pie czeń: cho ro -
bo we go i ma cie rzyń skie go, na
wy pa dek nie zdol no ści do za -
rob ko wa nia, wy pad ko we go
przy pra cy i z cho rób za wo do -

wych, eme ry tal ne go ro bot ni -
ków, eme ry tal ne go pra cow ni -
ków umy sło wych oraz ubez pie -
cze nia od nie zdol no ści do za -
rob ko wa nia „wsku tek wszel kich
przy czyn”. Aby zrów no wa żyć
ob cią że nia skład ko we zwią za ne
z wpro wa dze niem ubez pie cze -
nia eme ry tal ne go ro bot ni ków,
ob ni żo no skład kę na ubez pie -
cze nie cho ro bo we, a co za tym
idzie, ogra ni czo no wy miar i
okres wy pła ca nia za sił ków cho -
ro bo wych oraz za kres i po ziom
świad czeń me dycz nych. Do do -
tych czas bez płat nych le ków
trze ba by ło do pła cać. Te zmia ny
na nie ko rzyść nie uszły uwa dze
pra sy. „Ro bot nik” w nu me rze 64.
z 15 lu te go 1933 r. tak pod su mo -
wał pra ce nad usta wą: „[...] Po ka -
za ło się, do cze go zdol ną jest biu -
ro kra cja lu dzi od zie lo ne go sto li -
ka, nie zna ją ca ży cia ani je go wy -
mo gów. Pra ca zbio ro wa prak ty -
ków by wa za wsze płod niej szą”.

Stwo rzo no pań stwo wy mo -
no pol ubez pie cze nio wy. Za sad -
ność wpro wa dze nia ta kie go sys -
te mu tłu ma czo no dą że niem do
za bez pie cze nia przed wy zy -
skiem, złą wo lą lub nie udol no -
ścią pry wat nych sto wa rzy szeń
ubez pie cze nio wych.

Choć ubez pie cze nia by ły po -
wszech ne, nie za bra kło wy jąt -

ków. Sta no wi li je ro bot ni cy rol ni,
dla któ rych wła ści cie le ziem scy
mie li or ga ni zo wać „ubez pie cze -
nia za stęp cze” w po sta ci opie ki
le kar skiej oraz za sił ku cho ro bo -
we go w na tu ra liach. Z ko lei z
ubez pie cze nia cho ro bo we go
wy łą czo na zo sta ła gru pa osób
naj le piej za ra bia ją cych (po wy -
żej 750 zł mie sięcz nie).

Przy ję to sze ro kie po ję cie
ubez pie czeń spo łecz nych, m. in.
do ty czy ło te go, co dzi siaj na zy -
wa się ubez pie cze nia mi zdro -
wot ny mi. Zli kwi do wa no ka sy
cho rych, a stwo rzo no Za kład
Ubez pie cze nia na Wy pa dek
Cho ro by. 

Usta wa po wo ła ła też Izbę
Ubez pie czeń Spo łecz nych ko -
or dy nu ją cą fir my ubez pie cze -
nio we i po wo ła ne w ra mach sys -
te mu za kła dy: Ubez pie cze nia
na Wy pa dek Cho ro by, Ubez pie -
cze nia od Wy pad ków, Ubez pie -
cze nia Eme ry tal ne go Ro bot ni -
ków, Ubez pie czeń Pra cow ni -
ków Umy sło wych.

Wszyst kie ubez pie czal nie zy -
ska ły oso bo wość praw ną, a za -
sięg ich dzia ła nia był ści śle zwią -
za ny z po dzia łem ad mi ni stra cyj -
nym kra ju (naj czę ściej je den po -
wiat). Ad mi ni stro wa ły ubez pie -
cze nia mi, usta la ły obo wią zek
ubez pie cze nia oraz do ko ny wa ły

do koń cze nie str. >1

i Ogól ne go Fun du szu Ubez pie -
cze nia na Wy pa dek Cho ro by
i Ma cie rzyń stwa.

Pre mier Le on Ko złow ski,
przed sta wia jąc w Sej mie zmia -
ny, pod kre ślał, że no we roz wią -
za nia upo rząd ku ją sys tem
ubez pie cze nio wy w Pol sce,
uspraw nią ad mi ni stra cję ubez -
pie cze nio wą i ob ni żą jej kosz ty.
„Oczy wi ście nie usu wa to na wet
drob nej czę ści tych nie do rzecz -
no ści, nie spra wie dli wo ści, prze -
ro stów i krzywd ubez pie czo -
nych, odktó rych aż się roi wtem
po gma twa nem, wspar tem o fik -
cję i po dok try ner sku zor ga ni -
zo wa nem zja wi sku, któ re na zy -
wa się ubez pie cze nia mi spo -
łecz ne mi… Zna le zie nie prak -
tycz nej dro gi wy maga cza su.
Dla te go też wo la łem dać bar dzo
ma łą re for mę, ale za to bez spor -
nie słusz ną niż nie doj rza łą re -
for mą ca łą spra wę za plą -
tać”.Iza po wie dział dal sze pra ce
nad nią.

Za kład Ubez pie czeń Spo -
łecz nych miał wy peł niać trzy
głów ne gru py za dań. Do pierw -
szej za li czyć na le ży tzw. czyn no -
ści ogól ne, a więc pro mo cję wie -
dzy o ubez pie cze niach spo łecz -
nych, po dej mo wa nie dzia łań
pre wen cyj nych za po bie ga ją -
cych wy pad kom przy pra cy
i cho ro bom za wo do wym oraz
roz strzy ga nie spo rów mię dzy
ubez pie czal nia mi. 

Do dru giej gru py – usta la nie
upraw nień do świad czeń i ich
wy pła ta. Do ty czy ło to eme ry tur
i rent wy pad ko wych oraz za sił -
ków dla bez ro bot nych (ale tyl -
ko dla pra cow ni ków umy sło -
wych). Pro wa dze niem ubez pie -
czeń cho ro bo wych i wy pła tą
krót ko ter mi no wych za sił ków
(np. cho ro bo wych) zaj mo wa ły
się sa me ubez pie czal nie.

Za kład Ubez pie czeń Spo -
łecz nych tak że ad mi ni stro wał
ma jąt kiem ubez pie cze nia eme -
ry tal ne go iwy pad ko we go. Prze -
jął bez po śred ni nad zór nad lo -
kal ny mi ka sa mi przy słu gu ją cy

uprzed nio Mi ni ster stwu Opie ki
Spo łecz nej, a wy ko ny wa ny
przez okrę go we urzę dy ubez -
pie czeń (te po po wo ła niu ZUS
zo sta ły zli kwi do wa ne). 

Każ dy z fun du szu ubez pie -
cze nio we go po zo stał nie za leż -
ny fi nan so wo. Pie nią dze z jed -
ne go fun du szu (np. eme ry tal -
ne go) nie mo gły być wy ko rzy -
sty wa ne na po kry wa nie wy dat -
ków zwią za nych z wy pła tą
świad czeń na leż nych z in ne go
ubez pie cze nia.

Na cze le Za kładu Ubez pie -
czeń Spo łecz nych sta ła Ra da
Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz -
nych, w po ło wie zło żo na z
przed sta wi cie li ubez pie czo -
nych (w rów nej licz bie ro bot ni -
ków i pra cow ni ków umy sło -
wych), w jed nej czwar tej z
przed sta wi cie li pra co daw ców
iwjed nej czwar tej re pre zen tan -
tów rzą du. 

Pre ze sa Ra dy mia no wał pre -
zy dent na wnio sek Ra dy Mi ni -
strów. Ta zaś po wo ły wa ła pre ze -
sa in sty tu cji. Pierw szym był Jan

≥ZUS współpracował z wybitnymi architektami polskiego modernizmu: Józefem Szanajcą i Romanem Piotrowskim.
Na zdjęciu budynek ZUS w dynamicznie rozwijającej się przed wojną Gdyni
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my

kiem na biurokrację

yczne i organizacje, stworzyła system ubezpieczeń w całym kraju.

po bo ru skła dek na wszyst kie ro dza -
je ubez pie czeń. Pro wa dzi ły też ewi -
den cję ubez pie czo nych i przyj mo -
wa ły rosz cze nia o świad cze nia dłu -
go ter mi no we. Wy ko ny wa ły tak że
czyn no ści przy go to waw cze do orze -
ka nia o ich przy zna wa niu. In sty tu cja
nad rzęd na na to miast orze ka ła o
upraw nie niach do świad czeń ren to -
wych, do ko ny wa ła ich wy płat oraz
za rzą dza ła ma jąt kiem ubez pie cze -
nia eme ry tal ne go i wy pad ko we go.
Spra wo wa ła nad zór nad dzia łal no -
ścią ubez pie czal ni oraz pro wa dzi ła
dzia łal ność lecz ni czą i pro fi lak tycz -
ną. Sa ma pod le ga ła nad zo ro wi Mi ni -
ster stwa Opie ki Spo łecz nej.

Obo wią zek do fi nan so wy wa nia
in sty tu cji ubez pie cze nio wych prze -
ję ło pań stwo. Wpły wy za kła dów
ubez pie czeń skła da ły się ze skła dek,
z do cho dów z ma jąt ku i urzą dzeń
za kła dów oraz od se tek od ulo ko wa -
nych ka pi ta łów, do płat Skar bu Pań -
stwa, da ro wizn, za pi sów i sub sy diów.
Ta ka struk tu ra do cho dów po zwo li ła

na wy pra co wa nie w krót kim cza sie
spo rych nad wy żek. W koń cu 1938 r.
war tość ma jąt ku ZUS sza co wa no na
pół mi liar da zło tych. Sta no wi ło to
du żą po ku sę dla bu dże tu pań stwa,
któ ry trak to wał nad wyż ki ja ko źró -
dło kre dy tu pu blicz ne go i wy ko rzy -
sty wał je na fi nan so wa nie in we sty cji
pań stwo wych i sa mo rzą do wych lub
po kry wa nie nie do bo rów. 

Mi mo tak wie lu słów kry ty ki nie
moż na nie za uwa żyć, że usta wa sca -
le nio wa by ła waż nym i ce nio nym ak -
tem praw nym. Oprócz ubez pie czeń
na wy pa dek cho ro by, od wy pad ków
przy pra cy i cho rób za wo do wych
ob ję ła ubez pie cze nie na wy pa dek
in wa lidz twa, sta ro ści i śmier ci, co by -
ło roz wią za niem sto sun ko wo no wa -
tor skim jak na owe cza sy i przy czy ni -
ło się nie tyl ko do uni fi ka cji te ry to -
rial nej, ale i w du żej mie rze ma te rial -
nej sys te mu ubez pie czeń w mię dzy -
wo jen nej Pol sce. 

                    —Magdalena Lewandowska
                         Alek san dra Fan dre jew ska

Bez opo zy cji, czter na ście lat po od zy ska niu
nie pod le gło ści i do te go pod sil nym ostrza -
łem me diów le wi co wych. W ta kiej
at mos fe rze uchwa lo no usta wę, któ ra ujed -
no li ci ła za sa dy ubez pie czeń spo łecz nych
w II Rzecz po spo li tej. Dla cze go tak póź no za -
ję to się tym w II RP: by ło to tak trud ne czy
nie by ło tak waż ne dla mło de go kra ju?

To by ło na praw dę trud ne wy zwa nie.
Trze ba by ło stwo rzyć sys tem jed na ko -
wy w ca łym kra ju z za cho wa niem
do tych cza so wych upraw nień. 
A prze cież ubez pie cze nia spo łecz ne
by ły bar dzo do brze roz wi nię te na te -
re nach za bo ru pru skie go, do brze
w za bo rze au striac kim, a w za bo rze
ro syj skim ist nia ły w po sta ci szcząt ko -
wej. Trud ność po le ga ła rów nież
na tym, że za cho wa no wszyst kie do -
tych cza so we upraw nie nia
i wkom po no wa no je w no wy sys tem. 

Li be ra ło wie kry ty ko wa li ubez pie cze nia spo -
łecz ne za zbyt ni in ter wen cjo nizm pań stwa,
a le wi ca za ni skie staw ki. Czy któ ryś z tych
za rzu tów z per spek ty wy kil ku dzie się ciu lat
jest praw dzi wy?

Pol ska by ła bied nym kra jem. Wy so -
kość świad czeń – a te rze czy wi ście
by ły mar ne – wy ni ka ła z ogól nej kon -
dy cji go spo dar czej. Pła ce by ły ni skie,
wa run ki ży cia skrom ne, ta kie też by ły
świad cze nia.

To, jak wy so kie są świad cze nia, od -
po wia da za wsze – te raz też – po zio-
mo wi roz wo ju go spo dar cze go. Po -
za tym tam ten sys tem był two rzo ny, 
by za pew nić mi ni mum, by po zwo lić
żyć na mi ni mal nym po zio mie, gdy
ktoś nie mo że pra co wać. To dzi siaj je -
ste śmy przy zwy cza je ni, że ubez pie-
cze nia ma ją gwa ran to wać nie mi ni mal -
ny, ale przy zwo ity po ziom ży cia.
Do dat ko wo po rów nu je my się za wsze
do kra jów wy żej roz wi nię tych. Dzi siaj,
roz ma wia jąc o po li ty ce spo łecz nej, po -
ka zu je my przy kła dy np. ze Skan dy-
na wii. A 80 lat te mu me dia po rów ny -
wa ły nas z Cze cho sło wa cją. W la tach
30. mi mo kry zy su to był kraj szyb ciej
się roz wi ja ją cy, bo gat szy niż Pol ska
i z wyż szy mi świad cze nia mi spo łecz -
ny mi. U nas do pie ro usta wa
„o ubez pie cze niu spo łecz nem”, czy li
sca le nio wa, wpro wa dzi ła eme ry tu ry
(ren ty star cze) dla ro bot ni ków. Przed -
tem ich nie by ło.

A sto wa rzy sze nia przed się bior ców, któ rym
nie po do ba ło się na ło że nie obo wiąz ko wych,
wyż szych sta wek ob cią żeń od pła cy, mie li
ra cję?

To był czwar ty rok kry zy su fi nan so -
we go. Rów nież z te go po wo du rząd
za jął się ubez pie cze nia mi spo łecz ny -
mi. Po od zy ska niu nie pod le gło ści
wpro wa dzo no ka sy cho rych i po -
wszech ną opie kę me dycz ną.
Na pod sta wo wym po zio mie, ale jed -
nak. To był skok cy wi li za cyj ny. Do 1933
ro ku świad cze nia wy pła ca ło kil ka set
róż ne go ty pu ubez pie czal ni. Z po wo -
du kry zy su fi nan so we go wpły wy
w ubez pie czal niach by ły co raz niż sze,
za czy na ło bra ko wać pie nię dzy,
a świad cze nia trze ba by ło wy pła cić. 

Usta wa z 1933 ro ku wpro wa dzi ła
ubez pie cze nia eme ry tal ne dla ro bot -
ni ków, ale też za pi sa no czas
ocze ki wa nia. Dzi siaj po wie dzie li by -
śmy, że to mo ment, od któ re go
wy pła ca ne bę dą świad cze nia. Staż
ubez pie cze nio wy. By do stać ren tę
star czą, trze ba by ło osią gnąć wiek
eme ry tal ny (dla ro bot ni ków by ło to
65 lat) oraz pła cić skład ki przy naj -
mniej przez 200 ty go dni. Co to w 1933
ro ku zna czy ło dla przed się bior ców
i pra cow ni ków? Dla nich by ło to ob cią -
żenie, a dla ubez pie czal ni, a po tem dla

ZUS, spo sób na gro ma dze nie więk -
szych wpły wów. Od ra zu za czy na ją
pła cić skład ki, a pierw sze świad cze nia
wy pła ca ne bę dą za kil ka lat, mia ło to
być w 1938 ro ku. 

Przed woj ną nie wie le osta tecz nie
wy pła co no eme ry tur dla ro bot ni ków,
nie zdą żo no. Na tym przy kła dzie moż -
na po ka zać skok cy wi li za cyj ny, ja ki
wpro wa dza ły no we prze pi sy. Do tej
po ry ro bot ni cy mie li utrzy ma nie tak
dłu go, jak dłu go pra co wa li. Po tem ich
utrzy ma niem zaj mo wa ła się ro dzi na.
Ubez pie cze nia da wa ły świad cze nia
i po wo do wa ły, że star si nie by li już za -
leż ni od młod szych. 

W jed nej usta wie i w jed nej in sty tu cji „zgro -
ma dzo no” wszyst kie ubez pie cze nia:
od cho ro bo we go (dzi siaj po wie dzie li by śmy
zdro wot ne go), wy pad ko we go, ren to we go,
do za sad ko rzy sta nia ze szpi ta li i po rad ni
oraz świad czeń zwią za nych z ma cie rzyń -
stwem. Czy to by ła do bra kon cep cja?

Ła twiej by ło w la tach 30. pro wa dzić
po li ty kę spo łecz ną, gdy by ła w ten
spo sób ko or dy no wa na. Wciąż z ubez -
pie czeń spo łecz nych nie mo gli
ko rzy stać pra cow ni cy rol ni. 

Dzi siaj, gdy po li ty ka spo łecz na jest
roz bu do wa na, trud no by ło by wy my -
ślić sys tem za rzą dza ny czy ko or dy-
no wa ny przez jed ną in sty tu cję. Wte dy
ubez pie czo nych by ło ok. 2 mi lio nów
osób, te raz jest to po nad 16 mln osób.
W la tach 30. po mysł, by jed na in sty tu -
cja za rzą dza ła świad cze nia mi
pie nięż ny mi i rze czo wy mi (czy li np.
do stę pem do le ka rza czy szpi ta la), był
do bry. 

Te raz wię cej ar gu men tów prze ma -
wia za roz dzie le niem ubez pie czeń
cho ro bo wych od zdro wot nych, choć
jest to kwe stia dys ku syj na. 

Ale to, co wy da wa ło się ła twiej sze czy bar -
dziej efek tyw ne za rząd czo i fi nan so wo, czy li
po wo ła nie jed nej in sty tu cji – ZUS, skoń czy -
ło się tym, że na Za kład od wie lu lat spa da
odium te go złe go. ZUS ścią ga wy so kie da ni -
ny, wy pła ca ni skie świad cze nia, nie chce
ko muś wy pła cić pie nię dzy. Po wszech nie nie
za sta na wia my się, że jest to in sty tu cja, któ ra
wy peł nia na ło żo ne na sie bie obo wiąz ki…

Tak, nie je ste śmy z niej dum ni, choć
mo gli by śmy. Ale też to wiel ka in sty tu -
cja, któ ra się zmie nia, tak jak ca ła
ad mi ni stra cja. Wszyst kie uła twie nia
zwią za ne z in for ma ty za cją dla pła cą -
cych skład ki czy do sta ją cych
świad cze nia po pra wią wi ze ru nek Za -
kła du. Ale ZUS nie ma wpły wu ani
na wy so kość da nin, ani na wy so kość
świad czeń. To do me na po li ty ków. 

Gdy oglą da łem uro czy stość roz po -
czę cia olim pia dy w Lon dy nie, to
zo ba czy łem na jed nym z wiel kich
trans pa ren tów na pis NHS (Na tio nal
He alth Se rvi ce), Na ro do wa Służ ba
Zdro wia, i po my śla łem so bie, że dłu ga
u nas dro ga, by śmy by li dum ni z te go,
co stwo rzy li śmy: z ubez pie czeń spo -
łecz nych czy zdro wot nych. 

Gdy by ZUS al bo NFZ po ka zał się
na ja kiejś uro czy sto ści, np. roz po czę -
ciu mi strzostw Eu ro py w pił ce noż nej,
to na tych miast za czę ło by się śledz two,
ile na to wy da li pie nię dzy.

       —roz ma wia ła Alek san dra Fan dre jew ska

Nowe przepisy
oznaczały skok

cywilizacyjny
ROZMOWA | prof. Maciej
Żukowski, Uniwersytet
Ekonomiczny 
w Poznaniu

>UBEZPIECZENIA
WYPADKOWE OD
WYPADKÓW PRZY PRACY

>UBEZPIECZENIA EMERYTALNE

>UBEZPIECZENIA CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE

∑ Zasiłek chorobowy przyznawano od czwartego dnia niezdolności do pracy.
∑ Składka uiszczana była w połowie przez pracownika i w połowie przez

pracodawcę. Jej wysokość ustalono na poziomie 4,6 proc. zarobków
pracownika umysłowego i 5 proc. dla pozostałych ubezpieczonych. 

∑ Ograniczono wysokość zarobków, od jakiej pobierana była składka. 
W ubezpieczeniu na wypadek choroby normy zarobków tygodniowych
wynosiły od 90 do 174 zł.

∑ Pracodawcy mieli obowiązek zgłaszania pracowników do ubezpieczenia
właściwej terytorialnie ubezpieczalni (w terminie do 7 dni).

∑ Okres wypłaty zasiłku chorobowego nie mógł przekraczać 26 tygodni.
Wyjątkowo w przypadku ciężkich chorób mógł być wydłużony maksymalnie 
o 13 tygodni.

∑ Leczenie nie było zupełnie darmowe, minister opieki społecznej ustalał
taryfikator dopłat za porady lekarskie, zabiegi medyczne, leki, środki
opatrunkowe, lecznicze oraz protezy.

∑ Zasiłek chorobowy wynosił 50 proc. przeciętnego tygodniowego zarobku
ubezpieczonego z ostatnich 13 tygodni przed zachorowaniem.

∑ Zasiłek połogowy wynosił 50 proc. zarobków ubezpieczonej, nie dłużej 
niż przez 8 tygodni, z których minimum 6 musiało przypadać po porodzie.

∑ Matkom karmiącym przysługiwał zasiłek w naturze w postaci jednego litra
mleka dziennie przez 12 tygodni lub jego ekwiwalent pieniężny. ∑

∑ Ustawa zmieniała przepisy 
na korzyść ubezpieczonych,
dorównując najwyższym
standardom światowym.
Rozszerzono pojęcie
wypadku przy pracy na wy-
padki powstałe w drodze 
do i z pracy, większy nacisk
położono na rehabilitację
kosztem zmniejszenia
wymiaru rent
powypadkowych. 

∑ Składkę na ubezpieczenie
wypadkowe naliczano od kwo-
ty zarobków tygodniowych, nie
wyższej niż 174 zł.

∑ Świadczenia pieniężne oraz
rzeczowe z ubezpieczenia
wypadkowego przysługiwały
ubezpieczonym, którzy 
utracili całkowicie lub
częściowo zdolność do
zarobkowania, oraz rodzinom
ubezpieczonych, którzy zmarli
na skutek wypadku 
w zatrudnieniu lub z powodu
choroby zawodowej.

∑ Renta wypadkowa wypłacana
była zwykle miesięcznie. 
W przypadku całkowitej
niezdolności do pracy jej
wysokość wynosiła 66 proc.
przeciętnego miesięcznego
zarobku. Przysługiwał też
dodatek w wysokości 10 proc.
renty na każde dziecko. 
Renta wypadkowa wraz 
z dodatkami nie mogła być
wyższa niż dotychczasowy
zarobek.

∑ Świadczeniami rzeczowymi
były środki medyczne i opieka
lekarska udzielane tak długo,
jak długo istniała możliwość
efektywnego leczenia.

∑ Za inwalidę uważano osobę,
która wskutek choroby,
ułomności fizycznej albo
umysłowej bądź wskutek
upadku sił fizycznych 
lub umysłowych stała się
niezdolna do zarobienia
własną pracą 1/3 tego, 
co zarabia w danej miejsco-
wości osoba w pełni sił
fizycznych i umysłowych 
o podobnym wykształceniu 
i uzdolnieniu. ∑

∑ Przysługiwało także robotnikom.
∑ Ustawa nie dotyczyła wojskowych, pracowników państwowych 

i publicznoprawnych (np. etatowi pracownicy: PKP, monopoli państwowych,
PKO, Banku Polskiego) oraz górników, hutników i pracowników umysłowych.

∑ Wiek wyczekiwania na świadczenie to 200 tygodni stażu ubezpieczeniowego.
∑ Wiek, w którym przysługuje renta starcza, to 65 lat dla robotnika i 60 dla

górnika i hutnika. ∑

Wło dzi mierz Lgoc ki, po nim na stał
Ta de usz Dy bo ski. 

Dy rek cja sta no wi ła or gan do -
rad czy na czel ne go dy rek to ra. Two -
rzy li ją dy rek to rzy cen tra li oraz kie -
row nik prac ma te ma tycz no -ubez -
pie cze nio wych Za kła du. 

Po nad to or ga na mi ZUS by ły: ko -
mi sja re wi zyj na i ko mi sje roz jem -
cze, nie zbęd ne, gdyż w ustro ju są -
dow nic twa II Rzecz po spo li tej nie
funk cjo no wa ły są dy ubez pie czeń
spo łecz nych, prze wi dzia ne do po -
wo ła nia do pie ro na mo cy usta wy
z 28 lip ca 1939 ro ku. 

Do dat ko wo przy Za kła dzie
funk cjo no wa ły ko mi sje świad cze -
nio we oraz Ra da Na uko wo -Le kar -
ska. Oprócz cen tra li, zlo ka li zo wa -
nej na war szaw skim Czer nia ko wie,
w skład ZUS wcho dzi ło pięć od -
dzia łów: w Cho rzo wie, Kra ko wie,
Lwo wie, Ło dzi i Po zna niu.

                    —Alek san dra Fan dre jew ska

Przy opracowaniu całego dodatku
korzystano z: 70 lat Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, opracowanie Olaf Rzegotka,
Łukasz Tomasz Sroka;
W zwierciadle czasu, 75 lat Zakładu
Ubezpieczen Społecznych

>DEKRET PREZYDENTA MOŚCICKIEGO

Do ku ment z 24 paź dzier ni ka 1934 r. m.in. zniósł obo wią zek opła ca nia skła -
dek na ubez pie cze nie cho ro bo we od pra cow ni ków za ra bia ją cych po nad
725 zł mie sięcz nie (na dal mu sie li pła cić skład ki na ubez pie cze nie eme ry tal -
ne, wy pad ko we i ubez pie cze nie na wy pa dek bra ku pra cy). Obo wią zek
ubez pie cze nio wy (z wy jąt kiem ubez pie cze nia wy pad ko we go) znie sio no
wo bec pra cow ni ków sa mo rzą du te ry to rial ne go, przed się biorstw i za kła dów
sa mo rzą do wych. Sa mo rzą dy mo gły two rzyć wła sne ka sy cho ro bo we i eme -
ry tal ne dzia ła ją ce na pod sta wie sta tu tów za twier dza nych przez MSW.
Wo bec utwo rze nia jed ne go za kła du ubez pie cze nio we go w miejsce ko mi sji
le kar skich orze ka ją cych dla czte rech ist nie ją cych wcze śniej za kła dów po -
wo ła no jed ną sta łą komisję, któ ra mia ła orze kać we wszyst kich spra wach. ∑

Ostatni szef ZUS 
przed wojną: 
Tadeusz Dyboski
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Od promocji ubezpieczeń po produkcję filmów
Wy daw ca kil ku ty tu łów, 
or ga ni za tor wy sta wy 
ob jaz do wej, współ or ga ni za tor
ko lo nii i pół ko lo nii, 
pra co daw ca po ma ga ją cy 
pra cow ni kom w bu do wa niu
do mów miesz kal nych – tym
był mię dzy wo jen ny ZUS.

Pierw szym za da niem dla
kie row nic twa ZUS by ło
kom plek so we opra co wa -

nie do ty czą ce sta nu ubez pie -
czeń spo łecz nych w Pol sce. By
Za kład mógł wy wią zy wać się
z te go i ko lej nych za dań ana li -
tycz nych, po wsta ła spe cjal -
na struk tu ra. Na pod sta wie wy -
li czeń ma te ma tycz no -sta ty -
stycz nych pro gno zo wa no: wy -
pad ko wość, in wa lidz two, śmier -
tel ność czyn nych ubez pie czo -
nych. Nie lek ce wa żo no zmian
za cho dzą cych w spo łe czeń -
stwie igo spo dar ce, np. ko niunk -
tu ry go spo dar czej, bez ro bo cia,
cza su pra cy. Te czyn ni ki mia -
ły – jak to zo sta ło pod kre ślo ne
w „Spra woz da niu z dzia łal no ści
Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz -
nych za rok 1935” – re al ny
wpływ na kon dy cję ubez pie -
czeń spo łecz nych.

Oprócz tak po waż nych zadań
w kom pe ten cjach przed wo jen -
ne go ZUS mie ści ły się rów nież
edu ka cja, dzia łal ność so cjal na,
atak że wy daw ni cza. 

Wy daw ca

Sztan da ro wym pe rio dy kiem
Za kła du był „Prze gląd Ubez pie -
czeń Spo łecz nych”. Na ła mach

cza so pi sma po ru sza no te ma ty
zwią za ne z ubez pie cze nia mi
spo łecz ny mi w kra ju i za gra ni -
cą, a tak że za gad nie nia po krew -
ne. W 1935 r. na kład mie sięcz ni -
ka wy no sił 1500 eg zem pla rzy.
Wy da wa no rów nież mie sięcz -
nik „Dro ga do Zdro wia” za ło żo -
ny w 1930 r. przez Okrę go wy
Zwią zek Kas Cho rych w Kra ko -
wie. „Dro ga do Zdro wia” po -
świę co na by ła wal ce z gruź li cą,
cho ro ba mi we ne rycz ny mi, ja -
gli cą, cho ro ba mi za kaź ny mi
oraz zdro we mu od ży wia niu i
pie lę gno wa niu dzie ci. Pi smo
w na kła dzie 70 000 eg zem pla -
rzy roz da wa no bez płat nie za
po śred nic twem le ka rzy ubez -
pie czal ni spo łecz nych ubez pie -
czo nym i człon kom ich ro dzin. 

ZUS pu bli ko wał też pra ce
mo no gra ficz ne, i tak np. w 1935
r. uka za ły się „Ubez pie cze nia
spo łecz ne w Pol sce w la tach
1925-1934” wy da ne ję zy kach:
pol skim (2000 eg zem pla rzy) i
fran cu skim (500 eg zem pla rzy).
W1935 r. za po cząt ko wa no pra ce
nad re or ga ni za cją bi blio tek
prze ję tych od Izby Ubez pie -
czeń Spo łecz nych oraz daw -
nych cen tral nych za kła dów
ubez pie cze nio wych.

Po pu la ry zo wa nia ubez pie -
czeń spo łecz nych nie ogra ni cza -
no do wła snych wy daw nictw.
Tek sty o te ma ty ce ubez pie cze -
nio wej pu bli ko wa no w po -
nad 100 cza so pi smach, ka len -
da rzach i rocz ni kach. ZUS or ga -
ni zo wał też od czy ty i kon kur sy. 

Od 1937 r. jeź dzi ły po Pol sce
ob jaz do we wy sta wy hi gie nicz -
ne współ or ga ni zo wa ne przez
Za kład. Pro mo wa ły zdro wy

tryb ży cia i sport. Po ka zy wa ły
szko dli wość al ko ho lu, kło po ty
icho ro by wy ni ka ją ce zbra ku hi -
gie ny. Ba, tłu ma czo no, jak waż -
ne jest za cho wa nie rów no wa gi
mię dzy pra cą a od po czyn kiem. 

Tech ni ka or ga ni za cji wy staw
jak na owe cza sy by ła pre kur -
sor ska. Obok tra dy cyj nych eks -
po na tów pre zen to wa no fo to -
gra fie i wy świe tla no wy pro du -
ko wa ne przez ZUS fil my, np. o
wy po czyn ku let nim i zi mo wym
ro bot ni ków. Nie mo gło się rów -
nież obejść bez jak że dzi siaj po -
pu lar nych gra ti sów. Zwie dza ją -
cy do sta wa li bro szu ry i bie żą ce
nu me ry „Dro gi do Zdro wia”. 

„Fre kwen cja na Wy sta wie
w po szcze gól nych miej sco wo -
ściach jest ol brzy mia, gdy cho -
dzi o du że mia sta (w Po zna niu
204 000 zwie dza ją cych, w Ło -
dzi 567 000 itd.), ale i w mniej -
szych miej sco wo ściach, jak np.
Tczew, Gnie zno, Ino wro cław,

Kut no – pra wie ca ła lud ność
zwie dzi ła Wy sta wę [...]. Na kre -
sach pół noc nych i wschod nich
za cho dzi to sa mo zja wi sko,
wWil nie zwie dzi ło Wy sta wę po -
nad 112 000 osób, w Bia łym sto -
ku 61 000, [...]”– do no sił w 1939
ro ku „Prze gląd Ubez pie czeń
Spo łecz nych”.

Efekt był wi docz ny. Ubez pie -
czal nie spo łecz ne no to wa ły
wzrost wi zyt le ka rzy do mo wych
i licz by szcze pień ochron nych
w miej sco wo ściach, do któ rych
do tar ła wy sta wa.

Or ga ni za tor 
wy po czyn ku dla dzie ci

Za kład Ubez pie czeń Spo -
łecz nych ko or dy no wał or ga ni -
zo wa ne przez ubez pie czal nie
ko lo nie i pół ko lo nie dla dzie ci.
Mia ły one cha rak ter lecz ni czy
i wy po czyn ko wy. Przy ich or ga -

ni za cji ubez pie czal nie współ -
pra co wa ły z ko mi te ta mi po mo -
cy dzie ciom i mło dzie ży. W in -
struk cji wy da nej przez ZUS z
oka zji ak cji let nie go wy po czyn -
ku dla dzie ci w 1939 r., a więc
ostat niej przed wy bu chem
II woj ny świa to wej, in for mo wa -
no, ko go le ka rze ubez pie czal ni
win ni kwa li fi ko wać na ko lo nie: 

„a) na pół ko lo nie i ko lo nie
wy po czyn ko we kie ru je się dzie -
ci, któ rych stan zdro wia nie wy -
ka zu je znacz nych od chy leń od
nor my, a któ re cier pią na osła -
bie nie ogól ne, brak ape ty tu, są
nie do ży wio ne i wy czer pa ne;
tam, gdzie rów no le gle jest pro -
wa dzo na ak cja ko lo nij na i pół -
ko lo nij na, napół ko lo nie kwa li fi -
ku je się dzie ci mniej wy mi ze ro -
wa ne, na obo zy moż na wy sy łać
tyl ko dzie ci zu peł nie zdro we
i do pie ro w wie ku 13 lat,

b) na ko lo nie lecz ni cze se zo -
no we na le ży kie ro wać dzie ci: 1)

z po więk szo ny mi gru czo ła mi
lim fa tycz ny mi, 2) osła bio ne bez
wy raź nych zmian cho ro bo -
wych, po trze bu ją ce jed nak za -
bie gów i for sow niej sze go od ży -
wia nia, 3) z krzy wi cą nie znacz -
ne go stop nia, 4) z wy rów na ny -
mi, nie znacz ne go stop nia wa da -
mi ser ca, 5) z wy go jo ną gruź li cą
ko ści lub skó ry, 6) po prze by -
tych za kaź nych cho ro bach, re -
kon wa le scen cji, po ope ra cjach
itp.”.

Budowniczy

Ale przed wo jen ny ZUS to
tak że wła ści ciel lub współ wła -
ści ciel bu dyn ków miesz kal -
nych. Sto wa rzy sze nia miesz ka -
nio we pra cow ni ków ZUS wy bu -
do wa ły ka mie ni ce w War sza wie
na Ocho cie (ul. Fil tro wa/Asny -
ka). Od lat 20. na Żo li bo rzy bu -
dyn ki sta wia ło Sto wa rzy sze nie
pra cow ni ków naj pierw kas
ubez pie cze nio wych, a po tem
ZUS. A w po ło wie lat 30. war -
szaw ski Od dział Za kła du Ubez -
pie czeń Spo łecz nych za ku pił
od Skar bu Pań stwa kil ka dzia -
łek na Dol nym Żo li bo rzu, gdzie
wy bu do wa no 60 do mów jed -
no ro dzin nych, a tak że trzy kon -
dy gna cyj ny bu dy nek wie lo ro -
dzin ny. Ich pro jek tan ta mi by li
Jó zef Sza naj ca, Boh dan La chert,
Ro man Pio trow ski, a tak że Jan
Re da. Jó zef Sza naj ca i Ja kub
Ku kul ski za pro jek to wa li osie dle
do mów wie lo ro dzin nych dla
ZUS w Ło dzi w kwa dra cie ulic
Bed nar ska/ Unic ka/ Sa noc ka/
Dy ga sińskie go. 

           —Alek san dra Fan dre jew ska

<Już u początków
polskiej polityki
społecznej
dostrzegano
potrzebę
prowadzenia
działań
edukacyjnych. 
Na zdjęciu
prezydent Ignacy
Mościcki w
Polskim Radiu, 
z prawej minister
pracy i opieki
społecznej 
Marian Zyndram
Kościałkowski
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