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Liczne źródła lltaratury przedaiotu wskazują, iź genezy wy-

kształcania ilf Instytucji ubezpieczania epołeoznego nalaty u- 

patrywaó juź w ezaeach eterolytnych*. Dednakźe wykryetellzowa- 

nie alf koncepcji ubezpieczania eres jego form Inetytuejonelnygh 

przypede ne drug« połow» XXX 1 początek XX w., tj. ekree rozwo-

ju kepltollzau. W tym bowlea okreele nereetanie takich zjawlek 

jek bezrobocie, inwalidztwo, wzroet zechorowalnoócl 1 śalertel- 

noécl. choroby zewodowe Itp. wywoływało potrzeb« Inetytucjonel- 

nego zebezpleczenie eocjelnego kleey robotnlezej,

Ekonoelczne położenie kleey robotnlezej w duty« etopniu ze- 

leteło od jej zdolności do precy. Przypedkl niezdolności do pro-

cy z tytułu czeeowej b#dź trwełej choroby pozbewleły robotnlke 1 

jego rodzin« środków do tycie, ześ w pełni zdolny do precy z 

przyczyn nlezewlnlonych aógł etać el« bezrobotnym. Neellenle el« 

zjewlek, o których aowe, zrodziły d«ienle kleey robotniczej do 

welkl e prewo do ubezpieczenie ne wypedek utrety b«dź zeniej- 

ezenle el« środków utrzyaenla. 0«tenle te znelezły wyrez w pro- 

greaech partii proleterletu2. Poet«puj«ce zubotenle 1 nereete- 

j«ce nlezedowolonle aee, a nade wezyetko orgenlzowenle el« kle-

ey robotniczej przyepieezyły prewne ueenkcjonowenle ubezpieczenie

* Or hebli., docent w Ketodrze Flneneów UŁ.

* Por. V, K, R e j c h o r, spełeozno-hletoryozne typy u- 
bezpieczeó, Werezewe 1991, e. 69.

2 Por. K. R u a l n e k ,  Z dziejów walk o ochron« precy, 
Werezewe 1997« e. 191-192.

U m J



epołecznego. Uatawowo obowi«zuJ«ce ubezpieczenia społeczne po-

przedzały niekiedy profeejenolne lnetytueje przezorności, orgenl- 

zowene włoonya wyelłklea w niektórych pertotwech przez klae« ro- 

botnlcza ♦

Instytucjonalnego uoieleénienia d«teó kleey robotniczej doko- 

neły portetwa burżuazyjną no ekutek nereetoj«cych oprzecznoścl 

epołecznych. potęgujących al« zwłeozezo м okreeach kryzyeów go- 

epoderczych. Zaueiło Je to do zrewidowania dotychczeeowego ata- 

nowleka wobec kweetil epołecznych. Ooreinie etoeowene dot«d in-

terwencje paAetwe w dziedzinie eocjelnej nie wyaserczałe, by 

zahamować zooetrzaJ«c« al« welk« klaeow«. Cale« przeciwdziałania 

naetrojom rewolucyjny« peńetwa kapitalietyczne uznoły za konie-

czne wprowedzenie w tycie na drodze przywueu - ubezpieczenie 

epołeczn«*.

Plerweze ubezpieczenie o ch*r«kt*rz« pOW*z«chny* i obowiąz-

kowy« zoatało wprow«dzon« w Nie«czech bl««erkowekich w lotach 

1863-1689. Składało al« ono z niezależnych organizacyjnie 1 #1- 

naneowo działów ubezpleczeó na wyp«d«k:choroby (1883 rj, wypad-

ków przy pracy (1884 r.) . niezdolności do pracy lub ataroécl 

(1889 r.) ora* ubezpieczenie dla wdów 1 alarot (1907 r.).

Za przykłada« Nlealec poezły Inn« paóetwa. W t«n epoaób 

éwlotowe idea przyauaowego ubezpieczeni« znalazł« drog« upow- 

«zechnlenlo.no któr« do I wojny «wlotowej weezło wl«kezość peóetw 

kontynentu europejeklego®. Z prz«ło«u XXX i XX •• pochodź« tok-

3 Szerzej n« t«n te«at patrzt O. P I  o t  r o w а к i, *•- 
bezpleczenie apołeczne. Proble«otyk« 1 «•torfy, WOrezewe 1 66, e. 

50-76.

4 Na przykład poprzez opiek« apołeczna. wprowadzani« uatawo- 
dawatwo w zakreale ochrony procy, warunków pracy kobiet i dzie-
ci oraz odpowiedzialności przedai«blorcóa za wypadki przy РГ®СУ* 
nakładanie na golny obowi«zków w zokreele eubwaniowanla opieki 

epołocznej itp.

5 Procea przejścia partatwa od doktryny liberalnej do Pollty- 
kl Interwencyjnej azeroko ooewla S. Z a  w a d z ki, Penstwo 
dobrobytu. Doktryna 1 pr«ktyk«. t*sr«zswe 1970. «. 12~6л..

6 w Danii ubezpieczenie z tytułu inwelldztwa i ataroścl wpro-
wadzono w 1681 r., w Auatrii ubezpieczenie wypodkowe upowazech- 
nlono w 1697 r.. chorobowe w 1689 r.. e«erytoino precownlków u- 
■yełowych w 1906 r.. we Fronojl plerweze obowl«zkowe ubezpie-
czenie z tytułu inwalidztwo 1 eterości pochodzi z 1894 r.* • An-
glii ubezpieczenie z tytułu eterości obowl«zuje od 1897 *•* 
chorobowe i na wypedek inwelldztwa oraz braku praoy - od 1911 r, 
natoaleat w Rosji coreklej plerweze ustawo o ubezpieczeniu wy-



Ze pierw**# rozwt«zenle rent «tarczyeh w Nowej Zelandii (1098 r.) 

1 Awatrelli (1901-1908 r.).

Ne lnnyoh kontynantech neto«laet ubezpieczenie epołeozne od-

notowane zoeteło w póinleJerych leteoh. w Stonoch Zjednoczonych, 

Kensdzie 1 niektórych krojoch Лаеryki Łeelóeklej plorweze prog- 

r««y w zekroele zabezpieczenie eqejalnego pojawiły el« dopiero 

w letoch trzydziestych obecnego etulecle, w okreele naellej«cego 

«1« кryzyeu ekonoalcznego. oelea poprawy koniunktury gospoder- 

esej7. Z reguły wezyetkle uetewy z togo okreeu reguloweły ubez-

pieczanie społeczne w epoeób połowiczny, obej«uj«c swoi« sakro- 

SO« określone ryzyko (chorobo, wypedkl przy procy, eteroóćj 

śelsrć, bezrobocie) oroz niektóre tylko grupy pracownicze. Zo- 

bowl«zyweły one obok preoodewców takie ubezpieczonych do cz«ś- 

clowego ponoezenle cl«teru skłedkl ubezpieczeniowej.

Uetłpotwe ze etrony peóetw burZuozyjnych aioły zote« cherek-

tor czysto tektyczny, podyktowene trosk« o zechowenle "lodu epo- 

łecznego* 1 nie przynlooły proletariatowi oczeklwenych korzyści. 

Totoz dokoneno reforay epołeozne eteły el« przedelote« ostrej 

krytyki ze etrony zorgenlzowenego ruchu robotniczego8.

wiele alejeee tej kweetll pośwl«clł w a«oich pracach w. Le-

nin9, ześ tezy przygotowene ne VX («wen« preek«) Ogólnoroeyjek« 

Konferencje 60PRR (1912 r.) eteły ei« progroaoa z«deó welcz«oogo 

proleterletu orez podetew« do budowy eyeteau ubezpieczeniowego.

podkowy« ukozełe el« w 1903 r., e uetewe o ubezpieczeniu choro-
bowy« pochodzi s 1912 r. (por. л u e 1 n o k, op. clt., o. 19*),

7 Ole przykładu eoerykaóoko uetewe "Sociel Security Akt 
(I935r.). wprowadzęJ«ce ubozpleozenle ne wypedek breku precy
orez ubezpieczenie z tytułu eterości. Obj«ło one wówczeo jedynie 
precownlków przeayełu i hendlu w liczbie 36 ein robotników. Uete-
we te otonowlłe jeden z eleaentów zeepołu dzlełoó z«lerzel«oyoh 
do wydobycie goopoderkl eoerykeiteklej z pogł«biej«cej el« od 
1929 r. doprosił goopodorczej. Por. P. B u r n s .  Your Stete 
end eeourlty, b.a.w. 1936, e. 47.

9 Por. T. C l e ś l e k ,  Bleaerkoweke uetewe entyeocjell- 
etyczne, Toruń 1952, e. 123.

9 Procoe kryotelizowenie el« poaledów ». Lenine ne eprew« ze- 
bezpieczenlo socjalnego «oin« prześledził и teklch jego precech. 
Jokí frojekt proareeu neezej pertli (1899 r.). Projekt progresu 
fiooyjoklej eocjelaeookratycznej partii robotniczej (1902 r.).Pre-

0 ľľ"?8ro4*enlu rcbotnik6w dotkni«tych nleezcz«śllwyal wyped- 
keal ( *903 r.) . Oo wlejeklej bledoty( 1903 r.) , o etoeunku do 
oprecowenogo w Duale projekte uetewy o peóetwowyw ubezpieczeniu 
robotników (1912 r.), Meterieły do przegł«du precy pertyjnej 
(1917 r.\ (cyt. zet H. 8. t. e n c e w, Socyelnoje obleeplecze- 
nlje w SSftft, Hookwe 1976. e. 10).



Uwzględniając współczesna aktualność treści wzmiankowanego 

progreeu warto przypoanlać Jago poatulatyi

1) ubazplaczanla powinno zabazplaozać robotników wa wazy» 

atklch wypadkach utraty zdolności do pracy lub z tytułu utraty 

płacy w przypadku bezrobocia»

2) ubezpieczenia powinno o*bejaować wezyatkle osoby zatrud-

niona w pracy najawnej oraz członków ich rodzin,

3) wszyscy ubezpieczani powinni uzyeklwać rskoapensatę w peł-

nej wyeokoécl utraconych zarobków,

4) wszystkie wydatki na ubezpieczenie powinny obclężać pra-

codawców 1 pahetwo,

5) wazyetkial rodzajaal ubezpieczenia powinna klarować jed-

nolita organizacja ubezpieczeniowa, zorganizowana na zaeadaoh 

terytorialnoécl 1 ssaorzędu ubezpieczonych10.

Leninowskie tezy dotyczące podstaw budowy ayataau ubazpla-

czanla społecznego zoetały sformułowane w warunkach kapitali-

stycznego sposobu gospodarowanla. Trudno było wówczaa przewi-

dzieć, że będę one także przydetne do organizowania zabezpie-

czenia socjalnego w nowej formacji - aocjallstycznej.

Ubezpieczenie epołeczne w foraacjl kapltalletycznej

W warunkach konieczności stsbllizowania stosunków życia spo-

łecznego, w nowo powstsłya państwie radzieckim wyniknęł prob-

lea: czy kategoria ubezpieczenia (będź zabezpieczenia) społecz- 

nego Jeet wepólne dla kapltallzau 1 aocjallzau? Poględy w tej 

alerze okazały alę kontrowersyjne. Niektórzy teoretycy lat dwu- 

dzieatych reprezentowali poględ, Jakoby zabezpieczenie socjalna

1 ubezpieczenia społsozne11 były lnetytucjaai charakterystycz-

nymi jedynie dis ustroju kspltallstyoznego. Uczeni cl, upstru- 

j«c przeałanek wywołujących wzaożona potrzeby eocjalne w kapi-

talistycznych stosunkach produkcji przypuszczali, że wraz z

10 W. L e n i n ,  Ozlełe, t. XVII, Warszswa 1975, s. 483- 
-484.

11 Pojęcia ta eę pokrewne, ale ich treść znaczeniowa Jest 
różne. Mowa o ty» na dalszych stronach niniejszego tekstu.



likwidację kapltalizau zniknę tokto przyczyny aoterlelnego niedo-

statku. a tya «aaya przejścia do socjalistycznej gospodarki wy- 

ellalnuje potrzebę eocjelnego zabezpieczenie pracowników1*.

Poględy. o których aowa, okazały alę nleałuezna.Zalane spo-

sobu gospodarowania nla aoto bowlea decydować o ietnlenlu lub 

nieistnieniu odwiecznych praw przyrody (teklch Jak narodziny, cho-

roba. starość, śaięrć), choć na zakras. nasilenie 1 foray wy- 

stępoaenls tzw. zdsrzert losowych, wywołujęcyoh wzoo*ono potrzeby 

aatoriolne. wywleroję nlewętpllwls opływ równlet określone oto- 

eunkl społeczne.

Wopółcześnie nie aotno kweotlonowoć wyetępowenia kotogorll 

zobezpleczenie 1 ubezpieczenie społocznogo w warunkach kapita-

listycznego i socjalistycznego sposobu gospodarowania. Nla eot- 

no Jodnokto poaljeć rótnlc dotyczących przoołonok, charaktoru,za-

kresu 1 celów tych instytucji1 .

Ш kopltelizale - zwłoszcze w okreaie wczesnego Jego rozwoju

- instytucja ubszplaczonlo opołeoznsgo aloła w ozczególnoścl o- 

słsbloć pobudki rosnęcsj rzsszy robotników do więżenie elę X 

welczęcę o ich looy partię socjallstycznę, redukować narastając« 

liczbę ooób korzystających z opieki opołecznej. aloło steć elf 

środklea dla łagodzenie norostojącycH konfliktów epołecznych 1 

■przecznoścl uetrojowych, tya eeaya ohronlć ustrój kepltalloty- 

czny.

Urzeczywistnienie koncepcji systoaów świadczeń epołecznych no 

rzscz ludności okonoalcznie słobszsj bądt nla aogęcaj eeaodzlel- 

nle egzyotowoć - wyaagało prsezyclętenla idei głoszęcsj. te o- 

kreślony porzędek społeczny jeet przyrodzony 1 te letnlenle ubo-

gich jeet rzeczą nieuniknioną. Neletoło odrzucić wiarę. jakoby 

stoounkl epołoczne były tworea orgonlcznya. nla nadajęcya się do 

racjonalnego przekoztałcanla. Jodnokto liberalną ideologie kapi-

talistycznego uatroju (wolna wopółzewodnictwo. odpowiedzialność 

jednostki ze owoJo dzlołonle, wolne lnlojetywo, owobodo goepo- 

dorczo Jednoetek itp.) hoauje rozwój epołecznych świadczeń, pozo- 

etowlojęc w tya względzie wlels alejeco dlo indywidualnego wy-

12 Por. Ł o n c e w. op. clt., e. 15.

13 Z. 8 z у а о Л о к i, Uwogi о genezie 1 pojęciu zoboz-
р l e c z e n i a  epołecznego w krojoch kopitolletycznych, "Zeszyty Nau-

kowe UŁ" 1964, eor. I, Z. 37, 0. 83.



slłku obywateli14. Urzędzenle, o których mowę, ograniczono da 

pomocy niezbędnej dla “łagodzenia jaskrawych nierówności я po-

dziale dochodu epołecznego oraz do ueuwenle poczuoia niepewności

i zagrożenia, która towarzyszyć musi ludziom zdsnym tylko ns 

bieżęcy zarobek 1 własna sfły“15.

"W krajach socjalistycznych, я których środki produkcji eę 

uspołecznione i oddzielenie pracy i Środków produkcji jest po-

wszechniejsze, [ ...] rozwój zabezpieczenia egzyatancji ludnośol 

pracowniczej przy pomocy środków publicznych jest uznswany za 

rzecz normslnę 1 niezbędny“16.

Oośwladczenia Zwlęzku Radzieckiego 1 innych krajów socjall- 

atycznych uczę, że przejście do eocjsllstycznsgo sposobu produk-

cji nls doprowadza do llkwldscjl wcześniej wykształconej Instytu-

cji ubezpieczenia społecznego 1 Innych fora zabezpieczenia spo-

łecznego. Przeciwnie, tworzy niezbędne warunki do pełnego 1 

wszechstronnego rozwoju systemu ubezpieczenia 1 zabezpieczenia 

epołecznego.

Zachowana lnetytueje ubezpieczenia społeoznego zmieniła jed- 

nekże swoję treść epołecznę, więżęс я nowy sposób lntsrss jedno-

stki z ogólnym interesem całego epołeczeóetwa.

W krajach o socjalistycznym sposobie produkcji ubezpieczenie 

społeczne etaje się aechsnlzsoa planowego podziału dochodu nero-

dowego. Świadczenie ubezpieczeniowe służę се1ояеаи zaspokajaniu 

potrzeb uznanych za społecznie niezbędne, a rozalar tych świad-

czeń uzależnia się. od wielkości 1 wzrostu dochodu nerodowego.

Ubezpieczenie społsczne я socjalizmie wyreże ekonomiczne eto- 

aunkl, za pośrednictwem których z dochodu narodowego tworzone 

sę fundusze konieczne dla zabezpieczenia pracowników i członkóm 

ich rodzin w przypadku ich czaeowej lub atałej.utraty zdolności 

do pracy, ataroścl 1 w Innych okolicznościach. Wyrażę alę я tya 

troska o reprodukcję alły roboczej. Precownlcy uzyskuję tę dro-

gę środki niezbędne do życia 1 utrzyaanla я okreele, gdy z 

przyczyn obiektywnych nie aogę pracować.

Na odmiennej ekonomicznej 1 aocjalnej podetawla rozwija eię

Tamże. s. 81-82.

3. P l o t r o m a k l ,  Zabezpieczenie epołeczne, War- 
szsws 1964, a. 22.

16 Tamże, e. 23.



zabezpieczenie ludności w krajach kapltallatyeznyoh. Zasadnicza 

różnice zauważa alf w szczególności w epoaobla tworzenie fundu- 

ezy ne tan cel. O ile w krajach socjalistycznych fundueze.te po-

wstają ze środków społecznych, o tyle w krajach kapitalistycz-

nych w grę wchodź« z reguły po czyści środki pracowników i pra-

codawców. Jakakolwiek poprawa w pozloale świadczeń, którą pra- 

cuj«oy osiągaj« drog« walk klasowych, wifże el« tu ne ogół ze 

wzroetea obciążeń flnaneowych.

Różnice ekonoaicznej ietoty ubezpieczenia epołecznego etano-

wi« odrfbne zagadnienie.

Istotę ubarpleczenie społecznego

Blor«c pod uwegę nieaal etuletni« drog« rozwoju ubezpieczeń 

epołecznych - w warunkach kepltallatycznego 1 eoojellatycznego 

epoeobu gospodarowania - niełatwo jeet określić jago latot«. W 

tradycyjny* ujęciu za istot« ubszpisczsnia soołecznego uzneje el« 

rozłożenie ciężaru pokrycia aaterlalnych skutków określonych zda-

rzeń losowych na zainteresowane Jednostki, wywołujących u człon-

ków społeczeństwa nlezawlnlon« utrat« lub niedoatatek środków u- 

trzyaanla i wzaożon« potrzeb« ich pokrycia17.

Jednekże z bleglea lat klaayczne reguły funkcjonowanie ubez-

pieczenia na tyle zalenlły al«, że coraz cz«śclej reprezentowany 

Jeat pogl«d, iż z dawnego pojęcia “ubezpieczenia epołecznego" 

pozoetała jedynie konwencjonalna nazwa*8, pod któr« współcześnie

17 Według W. Warkałły istotę działalności ubezpieczeniowej 
jeat tworzenie za skłedek ubezpieczeniowych «centralizowanego 
funduszu, etenowl«eego źródło pokrycia świadczeń ubezpieczenio-
wych - W. W a r k a ł ł o ,  Prawo ubezpieczeniowe. Warszawa
1974, o. 18. Podobnie 3. J a ś k i e w i c z ó w  at Z. J a ś -
k i e w i c z ,  Zarys nauki finansów publicznych. Warszawa 1968, 
e. 204; "letotą ubezpieczenia Jeat kolektywne tworzenie przez 
celowe wpłety wyodrębnionego funduezu, który chroni poszczególne 
podaioty przed ponoszenlsa indywidualnych uszczerbków na sku-
tek określonych zdarzeń loaowych". Zaś C. Jackowiak istot« ubez-
pieczenia upatruje w "aaekurecjl przed etrateal wynikaj«cyal z 

działania ryzyk losowych przy poaocy akłedki ubezpieczeniowej, 
które warunkuje nabycie prawe do świadczeń 1 określa rozalory 
świadczeń" - C. J a c k o w i a k ,  Prawo precy, t. II, cz.
2, Poznań 1964, a. 103.

ie Patrz haeło encyklopedyczne,oprać, przez J. P 1 c-
t r o w e k i e g o ,  Ubezpieczenia epołeozne. Małe encyklope-
dia ekonomiczna. Warszawa 1962, e. 694 i 696.



aleścl »1« zupełni* non* treść. Teraln "ubezpieczeni* epołeczne" 

jeet na tyle nieadekwatny, te należałoby go - dla podkreślenia 

nowej treśol - zaetęplć пом« nazw«t "zeopatrzenlea epołeoznya* 

b«dt "zebezpleczenlea epołeoznya**19. Poględy ta nla e« jednakie 

powszechne 1 bezdyekueyjne. Śwledczę o tya llozne polealkl od-

notowane w różnych okreeeoh Polaki Ludowej, w ezczegślnoścl w 

prewno-epołeeznej publlcyetyce 1 literaturze20.

Nie pratenduj«o do rosotrzygnlęela - neezya zdenlea - o-

19 Por. teajte, *• 696; tekte J e c k o w l e r k ,  op. elt,« 
a. 104. Podobne próby uściślenia 1 upoaezechnlenla nowel toral» 
nolog11 w tya zekreele epotyfceay a obcojęzyczny* plśalennlo- 
twla* Dla przykładu w radzieckiej literaturze obok pojęcia V  
bezpleczenie epołeczne" (eocyalnoje etrachowaniJa). odnoaz«cego 
al« do grupy ludności praoownlczej 1 członków jaj rodzin, obo-
wiązuje równolegle teraln "zabezpieczania pańetwowe" ( goeudaret- 
wlennoje obleepleczenlje). dotyczęce całej pozoetałaj ludnośol, 
natoaleet "zabezpieczenie eócjelna (eocyalnole obleepleczenlje) 
etanowi ł«czn« nazw« wyżej wyalenlonyoh pojęć. Por. Trudowoje

Srawo. Encykłopledlczeeklj ełowar. Haekwa 1963, e. 455-456. 
ednekte niektórzy teoretycy redzlecoy proponuj« teraln "eocyal-

noje obleepleczenlje" odnosić jedynie do zabezpieczenie ludno-
ści precuj«cej krajów kapltalletyoznych. Patrz W* 8. A n d r e -  
j a w. Meterlelnoje obleepleczenlje gretdan SSRR w etaroetl, w 
ełuczaje lnwelldnoetl 1 wrlealennoj nletrudospoeobnoetl. Moekwa 
1963. e. 13.

Patrz dyekueje poświęcona problaaatyca ubezpieczeń epołecz-
nych odnotowena w epecjelnya nuaerze czaeopleaa "Przegl«d Ubez-
pieczeń Społecznych" 1956, nr 8-9; W. S z u b e r t . '  Zagad-
nienia prewne ubezpieczenie epołecznego, "Peńetwo 1 Prawo" 1957. 
nr 1. e. 46-47i A. w a n a t o n e k l .  O prograa powezechne- 
go zebezpleczenia epołecznego, "Przeględ Ubezpieczeń Społecz-
nych" 1957, nr 5, e. 1291 5. P l o t r o w e k l ,  O niektórych 
nleporozualenlech, “Przeględ Ubezpieczeń Społecznych“ 1957, nr 7t 
a. 193-196 oraz w dwóch obezernych aonogreflecht P l o t r o w -
e k l ,  Zebezpleczenle społeczne..., e. 28-29 1 224-203; E.M o- 
d 1 1 ń e к 1. Podetewowe zegednlenla prawne ubezpieczeń epołe- 
oznych. Werezawa 1968, a. 15-461 tekte w nowezej publlcyetyce
1 wydawnictwach; E. M o d l l ń e k l ,  Zebezpleczenle epoze- 
ezne haałea (Ideę), czy lnetytucję prawne? "Państwo 1 Prewo" 
1968, nr 3, e. 402 1 n.i K. K o l e e l ń e k l ,  Pojęcie 1 
kryteria rozróżnienie fora zabezpieczenia epołecznego, "Praca 1 
Zabezpieczenie Społeczne" 1969, nr 5, o. 14-22} M. Ś w i ę -
c i c k i ,  Prewo precy, t. II, Warezewe 1971, e. 119: W. 
8 z u b e r t ,  O oherekterze prewnya ubezpieczenia epołecznego, 
"Praca 1 Zabezpieczenie Społeczne" 1972, nr 3, a. 5-81 E • M o- 
d 1 1 ń e к 1, Ubezpieczenie społeczne czy Jakaś nowoczeena 
foraa filantropii, "Nowe Prawo" 1973, nr 4, e. 539-542} C. 
J a c k o w i a k ,  Stan 1 kierunki rozwoju zabezpieczenia epo-
łecznego, "Praca 1 Zabezpieczenia Społeczne" 1973, nr 1, o. 12- 
-20; E. M o d l i ń s k i .  Probleay ubezpieczeń epołecznych w 
prawie polski*, "Studie Prewnlcze" 1974, z. 1(39), a. 441 W. 
S z u b e r t ,  Ubezpieczenie epołeczne - prawea ludzi pracy, 
"Praca 1 Zabezpieczenia Społeczna" 1974, nr 1, 0. 15-26.



twertego probierni noloty etwlordzlć, to zorówno w doktrynie, 

literaturze, Jek i źródłach nornatywnyoh nodal wyot«puj« obok 

olabla pojtclei ubezpieczenie epoloosne, zoopotrzonie opołocz- 

no (lub proeownleze) 1 zabezpieczenie epołeozne. W naozyw odczu-

ciu pojtclo to peoUdaJ« odr«bn« treść i nie wog« być używane 

zoolonnla. Oo kweotll tej wypadnie no« jeozcze powrócić.

PoJ«cle '‘ubezpieczenie epołeozne" « literaturze 1 potocznym 

użyciu pooiado wlaloroklo znaczenie. Raz kojarxy elf je z lde« oo» 

lidornoóoi, przezorności bfdi ochrony opotocznej, lnnyw zaś 

rasou uznaje ol« "ubezpieczeńla opołączna" so e«olat« technik« 

(aotod«, foref) organlzoojl órodków (funduezu) rezerwowych na wy- 

płaty świadczeń . b«dź też oyoto« ówladcsoń.

Zawyżania pojecie ubospleczenie epołecznego dc aforaollzoua- 

naj foray nla wyczorpuja pełni jego troóci. Ubozpioesanlo opo- 

łączno etanowi nadto katogorl« ekonoalozn«, no któr« okładał« 

ol« otoeunkl podziału wywoływana przoz tsw. zjawieka looowe . 

Pojaowenie ubezpieczenia apołeoznogo w snoosonlu ekonoalaznya 

nie doją podotaw do twierdzenia. Jakoby z«lono foray ubezpie-

czenie w jakiej realizowano były dot«d ubospłączeniowe otoeunkl 

podzlełu prowedzi do Ich znloolonio, Reollsecja otoeunków ubez-

pieczeniowych aoże przebiegać w różnych forsach organizacyjnych. 

Zalany 1 przokoztałcanlo tradycyjnie pojwowenej techniki nla zno- 

8Z« ubezpieczeniowych otoaunków podziałowych podłegojęcych wepół- 

cześnle noraowanlu prawnoou. Dok ełuoznle twierdzi 3. Chechllń- 

okl "to, co nazywaay ubozploczonloa opołocznyo - nie jeet ni- 

czya lnnya Jok etoeunklea okonoaloznya, któroau pońotwo nedeje

Np. 3. P i o t r o w s k i  okroiło ubezpieczenie jo- 
ko aetodę "rozłoźenlo koeztu eskód aoj«tkowych wynlkoj«cych s 
pewnych zdorzoń losowych" - P l o t r o w e k l ,  Zabezpiecze-
nie epołeczno, a. 171 j takźo W. K. R a j o h o r  przez u- 
bezplaczenle rozuale "fora« organizacji acontralisowonogo w tych 
czy Innych rozalarach funduezu ubozploczonlowogo zo źródał zde-
centralizowanych. tj. z wpłat wnoezonych na ton funduoz przoz 
jogo uczootnlków" - R o j c h o r ,  op. clt., o. 34.

22 "Ubezpieczenie apołoczna Jeat eyateaea ówlodczoń pienięż-
nych i rzeczowych przyeługujocych procownlkoa 1 uprownlonya 
członkoa ich rodzin to przypadku choroby, nlozdolnoóci do pra-
cy, atoroóol lub óalorci, reelIzowenyo z budżetu pońotwo*, Ma-
ło ancyklopodla prawa, Warazawa 1959, o. 712-713.

23 Por. U. M a c k l o w i c  z-C o 1 n 1 k. Funkcjo fundu-
ezu ubezpieczenie opołecznego, worozawo 1969, o. 33.



Jedyni* foray prawny. Zalana taj foray, a nawat Jaj znleelenle 

nla zalania, ani nla zno*l eemego zjawlaka tych atoeunków, któ-

re w taj czy lnnaj forala w kaidya zorganlzowanya epołaczoń- 

atwla muszy wyetyplć. W tya atoaunku akonoalcznya realizuje 

aly bowiaa koniaozny dla rozwoju epołecznego podział produktu*. 

Ekonoalozna 1 prawna oblicza ubezpleozanla apołacznago pozwala o- 

kreśleć instytucję ubazplaczanla apołacznago Jako katagorly eko- 

noalczny i prawny *.

Zatota ubazplaczanla apołacznago, jago rozwój, polityczne u- 

klerunkowanle jeet określone panujycya apoaobaa produkcji 1 cha« 

raktaryatycznyal dla nlago prawami ekonoaicznyal. WyetypuJyc w 

zaapola Innych katagorll ekonomicznych - ubazplaczanla opołeoz- 

na wyraża określony afary radyatrybucyjnych etoeunkńw, która wcho-

dź« w całokształt atoaunków produkcyjnych atanowlyoyoh ekonomloz- 

ny bazy epołeczeńetwe.

Ubezpieczenie apołaczna 

Jako czyść okładowa zabezpieczeni* epołaczn«rgo

Na ogół przedmiotem ubezpieczenia epołecznego Jeat życie, 

zdrowia, zdolność do pracy 1 zarobkowania pracownika, które mo- 

gy być zegrożone na akutek zdarzeń od niego niezależnych. Zda-

rzenia loeowe takla Jak choroba, wypadek przy pracy, śmierć 

itp. poclygajy za aoby ujeane ekutkl w poetacl zmniajezenla bydź 

całkowitej utraty dochodśw oraz zwlykazenle wydatków. Na nlebez- 

pleczeńetwo tego typu narażani oy w azczególnoścl pracownicy, 

których dochody z pracy ey z reguły Jedynya żródłea ich egzy-

24
Э. C h e c h l i ń s k i ,  0 tak zwanym zanikaniu ubez-

pieczeń społecznych, "Prxeglyd Ubezpieczeń Społecznych" 1957, nr 
8-9.

25
Prawny etrony ubezpieczenia epołecznego normuje prawo pro-

cy, prawo adalnletrocyjne, finansowe, a także prawo cywilne 
(np. w uotowlo wypadkowej). Cełokaztałt przaplaów prawnych regu- 
lujycych ubezpieczenie jeko lnatytuejy prawny określa aly mia- 
naa “prawa ubezpieczenia epołecznego, rozumianego Jako złożona 
gałyi prawa*. Por. W a r k a ł ł o ,  op. clt., o. 13-14 1 16. 
Autor ten Jeot zdania, te "ujmowanie ubezpieczenia epołecznego 
wytycznie pod ky tea etoaunku pracy 1 prawo pracy nie może już 
obecnie wyetarczoć. Ubezpieczenie to obejmuje bowiem dość liczne 
grupy opoteczna pozootejyce poza prawnym otoeunklem pracy* ( np. 
rzemieślnicy 1 ostatnio rolnicy), jw., a. 169.



etenoji, toteż^oni w szczególności objęci zoetell ubezpiecz«- 

ni«« społeczny* . Gwerentuje ono я przypadku zajścia zdarzeń 

losowych odpoяl•dni• ŚHltdcztnla pieniężna, zeetępujęoe lub uzu-

pełniające dochód z pracy oraz okolloznoéclowo określona świad-

czenia я naturze.

Zdarzania 1оеояе objęte ubezpieczenia« noszę także narwę ry-

zyka27. Klasycznymi ryzyka«! ubezpieczeń społecznych aęi

1) choroba.

2) macierzyństwo,

3) inwalidztwo,

4) starość,

5) śaierć żywiciele rodziny,

6) dzietność,

7) bezrobocie.

Wolno sędzlć, że zekres ryzyk objętych ubezpieczania« nla 

jest Jaszcze wyczerpany. Wskazuje na to praktyka współczeenych 

państw, zwłaszcza socjalistycznych, gdzie w obrębie poszczegól-

nych ryzyk przybywa corsz więcej tytułów do świadczeń28.

Odpowiednio do zekresu ryzyk objętych ubezpieczenie« społecz-
29

nya rozwinęły się różne jsgo rodzaje i

Znano sę tskże przykłady objęcia ubezpieczenie« społeczny« 
nie tylko grupy precowników najemnych, lecz ogółu ludności, w Eu-
ropie sę to np. kraje skandynawskie.

27 Termin “ryzyko* oznacza Możllwość doznania azkody. Według 
Z. Szymańskiego zsalanne stosowanie pojęć "ryzyko“ 1 " zdarzania 
losowe* nie zawsze Jeat możliwe. "Ter«ln »zdarzenia loeowe« *e 
zakres bardzo szeroki 1 nieprecyzyjny. Nie wazyatkia zdatzenie 
nadaję alę w równym stopniu do objęcia ich ubezpieczenie«. Zausza 
to do rezerwowania tego teralnu tylko do zderzeń loeowych, które 
wyetępulę niezależnie od woli jednoetek nlal dotkniętych 1 sta-
nowię dla nich zjawiako nadzwyczajna, a poza tya występuję aaso-
wo 1 ze statystyczny prawldłowośclę". Z. S z y a a n e k l ,  
Prewo ubezpieczeniowa, Łódź 1975, a. 37.

28Np. za względów świadczeniowych w haśla "choroba" rozróżnia 
się obecnie pojęcie choroby jako taklaj 1 chorób zawodowych 
(których llatę poważnie rozazarzono), choroby pracownika 1 dzia-
cka lub członka rodziny, z której wynika potrzeba oaoblataj o- 
plakl za atrony ргасояп!ка, choroby wyaagajęcej przerwania pracy 
(np. z tytułu choroby zakaźnej lub przyaueowego leczenia), cho-
roby wyaegajęcaj jedynie zalany atanowleka lub a l o j e c a  pracy-Por. 
W a r k a ł ł o ,  op. clt., a.  174. Podobnie w  obrębia " w y p a d -

ku" rozróżnia alę inwalidztwo doznana podczae zatrudniania lub 
epowodowane chorobę zawodowę oraz inwalidztwo wynikłe z I n n y c h  

przyczyn.

29 Zaaięg ubezpieczania, rodzaje świadczeń przyaługujęcych s 
tytułu poezezególnych ryzyk objętych ubezpleozenlea, warunki na-



1) chorobowe,

2 ) macierzyńskie,

3) emerytalne,

4) wypadkowe,

S') rodzinne,

6) na wypadak braku |*Пму.

w zależności zaś od łęczenla ryzyk o wspólnyoh caohaoh lub 

legislacyjnych rozwiązaniach wyróżnia al« ubezpieczania i

1) na wypadek choroby i oaolerzyńetwe,

2) rodzinne,

3) emerytalno-rentowe,
30

4} z tytułu braku pracy .

Współcześnie wszystkie rodzaje ubezpieczeń etanowi« swego ro-

dzaju l«cznle traktowany gwarancję, zapewnia1«cę praoownlkoe 1 

członkom Ich rodzin odpowiednia świadczenia . Jednakże gdy zo- 

blagaay o szczególne poznania - zajaujeay ei« odr«bola wyizolo-

wana dziedzin« ubezpieczenia, paal«taj«o równocaośnla o tya. *a 

etanowi ona częetkę całości32.

Ubezpieczenia epołeczne jaat uznawane za część ekładów« za-

bezpieczenia epołecznego pojaowenego Jako ayataa świadozeń, do 

których obywatele oaję prawo lub aog« korzystać w przypadku wy-

sypiania niezawinionych eytuaojl, powoduJ«cych útrat« środków 

utrzymania.

Jak dot«d brak jest jednolitego pojęcia zabezpieczania społe-

cznego , definiowanego z punktu widzenia jago zakraau i aatod 

realizacji oraz pełnionych zada*. Jednakże, baz wzgl«du na 1- 

etnlejęcę kontrowereyjność w określaniu tego tareinu, każda

•formułowanie traktuje ubezpieczenia epołeczne Jako alaaant

bywania, wygasania będż zawieszenia uprawnień świadczeńlowyeh, 
technikę naliczania wysokości świadczeń, poetępowanle w opra-
wach świadczeń - norauje prawo ubezpieczeń społecznych. Patrz 
np, S z u b e r t ,  Zarye prawa pracy, Werezawa 1976, a.
323-377; także M. Ś w i ę c i c k i ,  Prawo pracy i ubezpie-
czeń społecznych, Warezena 1967, a. 269-294.

30 w warunkach socjalistycznego apoaobu gospodarowania - na 
skutsk likwidacji zjawiska trwałej nedwyżki aiły roboczej - tan 
rodzaj ryzyka nie podlega ubezpieczeniu.

31 W państwach socjalistycznych z reguły gwarancjo to zawarta

Jest w ustawach konstytucyjnych. Patrz H o d l i ń o k i ,  Pro- 
leay ubezpieczeń..., s. 30 1 n.

32 Patrz M o d l i ń s k i ,  Podstawowa zagadnienie..., s.
52 oraz 79-60.



xbloroxo pojytej c«ło*oi. Każdy neroaieet oleaont całości char*, 

ktaryzujo «1« ewoler« odrybnoścly, poexcxególne seś eleaenty ł«> 

oxy 'wepólne sadenia udsialanla rótnogo rodaaju śwlodczort. zapew-

nie je су ch obywatelowi poczuci« bezpleczertetwo oocjolnogo"53.

Torain ‘zebezpleczenie epołeczne" «potyka ei« w litaraturso 

socjologicznej, okonoalcznoj 1 prawnej, takso a uatowodawatwio 

oraz toralnologll alydsynarodow«J, ,/w doktrynie eoojologiesnoj o- 

kroślo *1« no ogół sabazpiaosanio epołeczne Jako oałokaztałt u- 

rzfdrart publicznych, zapewniających ochron« przed nlodoetat- 

klea34. Z punktu widzenie ekonoaioznogo - zebezpleczenie epo- 

łeczne etonowi eyetea podziału dóbr nleodpłetny cełkowlcle lub 

częściowo, bfdź cełokeztełt ekonoalcznych etoeunków wynikających 

w proceele podzlełu uspołecznionej czyści produktu niezbędnego 1 

czyści produktu dodetkowego przezneczonego do utrzyaenle 1 ob- 

eługl niezdolnych do precy członków opołoczertetwe .

Oo ozerezego xebezplecxenie «połecxnego wliczę ely ochrony 

zdrowie, ubexplecxenle epołeczn* pracownicze i innych grup lud-

ności. poaoc 1 opleky epołeczn«, rehebllltecjy inwalidów, uzt*- 

pełnlejyce świadczenie eocjelne (Jek np. etypendie, śwledozenla s 

Funduezu Aliaentecyjnego, zeeiłkl etotutowe zwlyzków zewodowych

1 inne). Oo jego zekreeu wlicxo ely takie niekiedy ubezpleozenla 

eejytkowa 1 osobowe ludności.

w wyiezya zneczenlu zebezpleczenie epołeoxne ogrenlcze ely do 

zekreeu ubezpieczenie epołecznego, zaopatrzenie społecznego 1

A. R o j k l o w l c z ,  Zebezpleczenie epołeczne, ubez-
pieczenie 1 uzupełnlejoce świadczenie socjelne, f wil Polityka 
epołeczne, red. a . Rejklewlcz, Werezewe 1979, e. 432-433.

^ P i o t r o w s k i ,  Zebezpleczenie epołeczne. Probleaa- 
tyke 1 as tody, e. 7-8, 249-250.

35 Por. B. H 1 n c, tkonoale polityczne eocjellzau, Wer-
ezewe 1963, e. 535 orex Ł e n c e w, op. olt., o. 21. Praw- 
ne ujyclo ujaujo xeboxpiocxonie wyoko, jeko gwerencjy zoopokojo- 
nie potrzeb ludzi niezdolnych do procy, przy ezya zwierze ono do 
śclełego ujecie zekreeu zobexpiecxenio epolecxnego (por. S z u -
b e r t ,  Zpgodnlonlo prewno ubezpieczenie..., o. 46-47j J a c -
k o w i a k ,  Prewo precy. o. 98j W. J a ś k i e w i c z ,  C. 
J a c k o w i a k ,  W» P i o t r o w e k l ,  Prawo procy, Wer-
ezewe 1970, o. 349), petrz także K o l o o l A o k i ,  op oit.,
o. 14 i n. W literaturze prawnej potrzeby poeługlwanlo ely ter- 
alneo zabazplaczenla społecznego zokwootlonował M o d 1 i Л- 
o к 1 w artykula Ubezploczonia epołeczn«.., o. 539-542.



pomocy społecznej. Niekiedy zabezpieczeni* epołeczne zewyte el« 

Jedynie do ubezpieczenie epołecznego« gwerentujęcego roezczonlo

o świadczenie, ellalnujęo opiekę epołeoznę opert« no zoeodzlo 

uznaniowości. ,

Do najczęściej wywlenlepych oetod (for*, technik) reellze- 

cjl zebezpleczenle epołecznego noletę> aetode ubezpieczeniowe, 

zaopatrzeniowa 1 opiekuńcza orez Inno techniki uzupełnlejęoe36.

Podetewowę funkcję (zadanlea, cełoo) zebezpleczenle epołe-

cznego Jeet “chronić członków epołeozeńetwa przed obnltenioo Jut 

oelęgnlętego pozloou tycie, o newet gwarantować uczeatnlotwo w 

ogólnyn wzroście dobrobytu". Oość częeto tę epołecznę funkcję 

zabezpieczenia epołecznego eprowedza elę do zapewnienie alnlouo 

eocjalnego, w który* "zekree rodzajowy potrzeb 1 niezbędny po« 

zlom zaepokajanla ketdej z nich żalenie elę etoeownle do poetę- 

pu goepodarczego 1 kulturalnego kraju“37. Według Z. Szyaańekle- 

go zebezpleczenle epołeczne ae ne celu “wyrównywenle dyspropor-

cji w werunkach tycia alędzy poezczególnyal grupeal epołecznynl,

powodowanych zarówno przyczynami naturalnymi, Jek 1 zderzenle- 
38

ai losowyal* .

Współczeene tendencje w ubezpieczeniu epołecznyw

Ubezpieczenie epołeczne Jako lnetytucja prawno-ekonomiczna, 

w obrębie której przeblegeję określone etoeunkl ekonoaiczne, *a 

awoje klesyczne wzorce, które odnoezone eę zwykle do plerwezych 

eyeteaów ubezpieczeń epołecznych powetałych u echyłku XXX 1 na 

poczętku XX w.

Syeteay wczeenego okreeu rozwoju ubezpieczenia epołecznego

36 *
Por. P i o t r o w s k i ,  Zabezpieczenie epołeczne. Pro-

blematyka 1 metody, e. 160-192; T. S a y c z y ń e k l ,  Punduez 
alimentacyjny, "Parte two 1 Prawo* 1975, nr 1, e. 65-66; L. H a- 
c k i e w '1 c z—G o 1 n i k. Ekonomiczno-flnaneowe aspekty świa-
dczeń z Funduszu Alimentacyjnego. "Praca 1 Zabezpieczenie Społe-
czne" 1978. ńr 8-9, e. 19.

57 Patrz г Założenie do prognozy zebezpleczenle epołecznego 
w Polece, neezynopie, XP1SS, Zakład Warunków Bytu, 1978, a. 8.

38
Z. S z y a a r t e k l ,  Zebezpleczenle epołeczne.Ubezpie-

czenie epołeczne i wzajemne, [wi] Politykę epołeczne, a. 367.



roellzowoły cala etawlane au przaz pelltyky apołaczni daita* m « 

todaali ubezpieczeniowy 1 zaopatrzeniowy.

Metoda (technike) ubezpieczeniowe - newlyzywełe mówczee do 

tradycji 1 doświadczeń ubezpieczenie goepodarezego 1 wyróżniała 

ely tya. let

1. Metody ubezpieczeniowy zeetoaoweno do ozneozonej grupy 

epołecznej (precowników zależnych), e nie ogółu ludności.

2. Tworzono acentrellzoweny funduez groaedzony w epoeób zde- 

centrelizoweny. ze poóredniotwea ekłedki ubezpieczeniowej; fun-

duez ten był z reguły wyodrybnlony i funkcjonował eutonoaleznie.

3. Skłedki doetoeowene były do rozaleru ryzyke - w operclu

o wykorzyetanie prewe wielkich liczb (zwelnleło to podaioty u- 

bezpleczone od indywlduelnej konieczności groaadzenie rezerw na 

aypedek zderzenie - czyeto niemożliwej do reellzaojl oraz o- 

granlczeło wielkość społecznie tworzonej rezerwy na pokrycia ae- 

terlelnych ekutków zderzeń loeowych do rzeozywletyoh rozalerów, 

zgodnych z faktycznym wyetypowenlea zderzeń w określony* czeele 

w odnleelenlu do cełej populacji objytej ubezpleczenlea)t płaci-

li Je po czyści precownlcy 1 preoodewcy, przy czyśclowya udzia-

le peństwe (chodzi tu o przerzucenie 1 rozłożenie aaterlalnych 

ekutków ryzyke ne wspólnoty ubezpieczeniowy).

4. Stoeowełe uzeleZnlenle świadczeń od ekłedek (zeeada waa- 

jeanośd składki 1 świadczenia); świadczenia były zróżnicowane 

odpowiednio do koeztu 1 wysokości opłeoenych ekłedek ( zeeeda 

odpłatności)i reguły uetalanle świadczeń podlegały regulecjl 

prewnej; prewo do śwledczeń było prewea podelotowyai roezczenle 

do śwledczeń poweteło w rezle zejście określonych zderzeń objy- 

tych ubezpieczeniem.

Metoda zeopetrzenlowa - historyczni« rzecz bloryc - newly- 

zywała do opieki epołecznej. Ukeztełtowałe pewno zesedy Jedno* 

cześnle wepólne 1 różne w stosunku do techniki ubezpieczeniowej;

1. Technike zeopetrzenlowe obejauje ne ogół ceły ludność,

2. środki ne zeopetrzenle poehodzy ze środków publicznych bu-

dżetu peńetwa (z ogólnych dochodów budżetowych bydż epeejalnego 

podetku, nellczenego, w etoeunku do dochodów )t funduez zetea 

posiądę cherekter ecentrellzoweny, nlewyodrybnlony.

3. Zepewnle gwerencjy prewny do świadczeń, aoże przy tya u- 

zeleżnleć je od nlepoeladanla innych środków utrzyaanla. Wysokość 

śwledczeń Jeet ne ogół jednolita (zaspokojenie w jednekowym



•topnlu podstawowych potrzeb, uznanie za niezbędne "minimum о* 

trzymania").

«V doktrynie polskiej zaopatrzenie epołeozne traktuje alę ja-

ko odrębnę formę zabezpieczenia epołecznego.

2«dna z wylej opleanych technik nie wyetępuje w praktyce w 

czystej poetacl3 .

Do ubezpieczenia zbliża zaopatrzenie - cecha gwarancji praw-

nej do świadczeń, zaś różnit

1) epoeób finansowania z funduezy publicznych,- ,

2) tytuł do świadczeń (przynależność obywatelska, zemleezkl- 

wanle na danym terenie itp.),

3) jednolite zasady pokrywania potrzeb wezyetkich podaiotów 

objętych zaopatrzeniem,

4) podmiotowy zasięg świadczeń.

Do opieki społecznej zbliża zaopatrzenie epoeób flnenaowania 

świadczeń ze środków budżetowych, różni zaś poaługiwanla się te-

chnikę zbllżonę do techniki ubezpieczenia epołecznego. określa- 

JęceJ z góry wysokość stawki świadczenia. Opieko epołeczne kie-

ruje eię bowlea w tym zakreale zaaadę Indywidualizacji (cecha u- 

znanlowoścl, fakultatywności) 1 eubaydiarności świadczeń (tzn. 

świadczenia otrzymuje ten, kto nie Jest w stanie sam sobie po-

móc 1 nie noże pomocy otrzymać z innego źródła).

Technika ubezpieczeniowa znalazła ezereze zastosowania 1 eta- 

ła alę wzorcem die większości pańetw europejskich (w tym takża 1 

dla Polski).

Współczesne eyetemy zarówno krajów aocjallatycznych,Jęk i ka-

pitalistycznych różnię się pod wieloma względami od klaaycz- 

nych rozwięzań ubezpieczenia epołecznego. Zarysowuję się przy 

tya określone tendencje, które generalnie rzecz bioręc można od-

nieść do kilku kweatli.

1. Działalność ubezpieczeniowa staje się całkowicie domenę 

działalności publicznej, przy równoczesnym umacnianiu aię roli 

państwa jako gwaranta urzędzeń ubezpieczeniowych. Sę to gwa-

rancje ekonomiczne 1 prawne. W krajach eocjalletycznych prawa 

ludzi eterych 1 niezdolnych do pracy ujęte sę w konstytucji!

3 Por. 3. P i o t r o w s k i ,  Zabezpieczenie społeczne. 
Problematyka i metody, ». 160-192j M o d l i ń s k i ,  Podsta-
wowe zagadnienia prawna..., s. 63-64 1 n. oraz 86-88.



bezpośredni* odpowiedzialność ze organlzaojy, realizację 1 roz-

wój zebezpleczenie ponoazy rzydy krajów, rozwój 1 poropektywl- 

cznfl raollzocjy oysteau zabezpieczenie epołecznego ujmuje el« w 

scentralizowana uchwały 1 planowania epołeczne40.

2. Obserwuje elę corez czyściej tendencje do rozolyganla u~ 

bezpleczenle epołecznego lub urzydzań zeopetrzenlowych na cały 

ludność denego kreju. Podczae gdy w krajach eocjalletycznych wy-

nika to z zaead u«trojowych, w pańetwach kapltelletycznyeh pra-

widłowość te wlyia el« ze zjawMklew zanlejezenla ely krygu oeób 

zdolnych do zebezpleczenie swojej egzyetencjl włeenyai elłeal. 

Grupy epołeczne pozoetejyce w podobnej eytuacji materialnej jak 

pracownicy zalaZnl doaagajy ely die olable analogicznego zebez-

pleczenie41.

3. Rozszerzanie ely zekreeu oeób objytych ubezpieczenie* po-

zę tradycyjny kryg pracowników zależnych staja oiy alydzy inny- 

•1 przesłanky zalań w sposobie jago finansowania. Wraz za wzro- 

sta* odpowiedzialności państwa za działania syeteau apołacznago 

coraz częściej zenika niezależność (eutonoeie), sseodzlelność i 

samowystarczalność funduszów ubezpieczeniowych. wyreZejyce ely w 

finansowej lntagracjl poezczagólnych ryzyk, dotacyjny* zaellenlu 

funduszów za środków państwowych, ustalaniu Jodnolitaj składki 

za typowa ryzyka.

4. Zalany w gospodarce finsneowej ubezpieczeń wlyźy ely po-

nedto z corez czyściej dejycy o soblo znęć koniecznoścly koordy-

nowania ubezpieczenie epołocznego (funduszy, śwladczań ) z poli- 

tyky apołeczno-gospodarczy 1 systaraea finansowym pańatwa oraz 

cołoksztełten rozwoju gospodarczego. Zjawiska inflacji i wzro-

stu koeztów utrzyaar.la oraz dyiność do zachowania oslygniytago 

pozloau Życia, a takla udziału ne wzroście gospoderczy* - wyty- 

czajy nowa klarunkl w ustaleniu pozloau śwledczeń 1 ich aktua-

lizacji. Dlatego tez ubezpieczenie epołeczne w coraz wlykszy* 

stopniu bierze udzleł w podziale 1 redystrybucji dochodu nero- 

dowego.

5. We wepółczesnych jysteaach nie etoeuje ely nejczyśclej o-

40 Por. M. L. Z e c h e r o w ,  3. 0. C e d l e r b e u * ,
S. R Ł u k l e n l e n k o ,  Socyelnoje obleepieczenlje prlaata- 
rlsłych w socyallatlczaeklch atranach, Moskwa 1973, a. 56.

41 Por. S z y a a ń a k l ,  Zabazpiaczenle epołeczne..., a. 
374 i 375.



bowlyzujycych w okresach wcześniejezych zeead aktuorlalnej równo» 

wartości akładkl 1 świadczenia. Stoeujyc ty zaeady najnlteze 

świadczenie otrzymywaliby ubezpieczani o najnltezyoh zarobkach, 

tzn. el, którzy odczuwaj« nejwlększy potrzeby zabezpieczania. 

Dletego tat nowoczaene eyataay ubezpieczeniowa atoaujy zaodecnl» 

zowene forauły świadezenlowe na korzyść niżej płatnych pracowni» 

ków42 (świadczenia wylej płatnych pracowników atanowly anlajazy 

odsetek ich zarobków niż świadczenia pracowników o niższych za» 

robkach ).

Liczne zalany jakla dokonały aly w ubezpieczaniu społeczny« 

•tajy ely niekiedy źródłea poglydów o zanikaniu ubezpieczenia 

epołecznego 1 przeradzaniu ely w zabezpieczenie epołeczne43. Na- 

azya zdaniem epór koncentruje ely w wlykszya atopnlu na seaen- 

tycznyw aspekcie (jak adekwatniaj nazwać to, co nowe), w anlej- 

ezym zaś - na aorytorycznyeh, nieuchronnych zaianaoh wynikłych 

z dialektycznego rozwoju etosunków społeczno-ekonomicznych. Sto-

sunki te nie zanikajy, bez wzglydu na to, w jakie ujalemy je 

гаау organizacyjno-prawne 1 jaky przyplezemy la nazwy. Natomlest 

zalany jakla ulega techniczne etrona ubezpieczenia apałecznego » 

wskazuj* na proces jego doekonelenla.

Lila Macklewlez-Golnlk

PRESENT-DAY TRENDS IN DEVELOPMENT 
. OF SOCIAL SECURITY SYSTEM

The article analyzes the eoclal security eystea froa the 
point of lte evolutionary contents. The authoreee proceeds froa 
an assumption that as the tlae goes by the claeaieal rules in 
functioning of the eoclal security systaa undergo changes adjust» 
lng theaselvae to naw conditions both within the framework of 
the capitalist and socialist eoclal fornatlon. This does not 
ioply, however, thet the eoclal security systea dlsappeare or 
becooee traneforaed in a eoclal protection. It conetitutea only 
a component of the eoclal protection while traneforaatlone occur- 
ing In the social security eystea are an expreeelon of Inevitab-
le ehangee resulting froa a dialectic developaent of aodal rela-
tions.

Рог, Э. S z c z y g i e l s k i ,  Typy świadczeń w za-
bezpieczeniu społecznym, 'Biuletyn Inetytutu Gospodarstwa Społe-
cznego* 1958, nr 2, s. 107.

43 Przebieg dyekueji toezycej ely w plśaiennlctwie polekla na 
tan temat charakteryzuje praca M a c k l e w l c  z-G o 1 n i k. 
Funkcje funduszu..., s. 29-35.


