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Konstanty Krzeczkowski (1879-1939)  first Polish researcher in the field
of social sciences
DIONIZY BILSKI
ZUS Oddzia³ w £odzi

Streszczenie
Publikacja ma przypomnieæ postaæ badacza, publicysty, nauczyciela,
organizatora, spo³ecznika, który zajmowa³ siê g³ównie polityk¹ spo³eczna
a w tym zabezpieczeniem spo³ecznym osób, które z ró¿nych powodów nie
mog¹ same sobie zabezpieczyæ godnego ¿ycia. Bra³ czynny udzia³
w tworzeniu podwalin do stworzenia systemu ubezpieczeñ spo³ecznych
w Polsce miêdzywojennej m. in. przy tworzeniu tzw. ustawy scaleniowej. Jego
dzie³o Idee przewodnie ubezpieczeñ spo³ecznych zawiera poza analiz¹
aktualnej sytuacji w ró¿nych pañstwach tak¿e wizje przysz³ej scalonej opieki
pañstwa nad tymi, którzy nie s¹ w stanie utrzymaæ siê z w³asnych dochodów.
Dostrzega tak¿e potrzebê ujednolicenia form opieki i pomocy tym osobom
niezale¿n¹ od ich miejsca pobytu. Niektóre z jego przemyleñ nadal oczekujê
na realizacjê.
S³owa kluczowe: badacz, nauki spo³eczne, zabezpieczenie spo³eczne

Summary
The work is to remind the character of a researchers, publicist, teacher,
organiser, social worker who dealt mainly with social politics including social
security of people who due to different reasons are not able secure themselves
their own dignified life. He actively participated in creating the bases of social
security system in Poland between the I and II World War. Helping to create,
among others, the so called consolidation bill. His work: Key Notes of Social
Security comprises not only the analysis of the current situation in different
countries but also a vision of a future, consolidated social welfare over those
who are not able to survive on their own income. He also notices the need to
unify different forms of the welfare and aid to those people regardless of
their place of residence. Some of his ideas are still waiting to be implemented.
Key words: researcher, social science, social security
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¯ycie i dzia³alnoæ

kszta³ceniu siê. W wieku 15 lat traci oboje rodziców. Nie mog¹c liczyæ na pomoc materialn¹ brataOjciec Eustachy, pochodzi³ z niezamo¿nego ziemiañstwa, posiada³ wykszta³cenie rednie i by³ lekarza przebywaj¹cego daleko w Rosji oraz prowadz¹cych skromne ¿ycie sióstr uczy siê i jednourzêdnikiem w cukrowni. Matka  Bronis³awa 
córka urzêdnika s¹dowego zajmowa³a siê domem. czenie pracuje zarobkowo. Przed wojn¹ rosyjskoW 1840 r. ojciec by³ aresztowany przez w³adze japoñsk¹ lekarze komisji poborowej uznali go za
niezdolnego do s³u¿by wojskowej z powodu
rosyjskie za przynale¿noæ do kó³ek m³odzie¿y
buntuj¹cej siê przeciw rusyfikacji. Matka i wujo- (prawdopodobnie) wady zastawki aortalnej (têtniaka aorty?). 10 listopada 1939 r. zosta³ uwiêziowie uczestniczyli w powstaniu styczniowym. Najstarszy brat by³ lekarzem. W 1883 r. zosta³ relego- ny przez Niemców na Pawiaku. Uwolniony w stawany z Uniwersytetu Warszawskiego za udzia³ nie agonalnym zmar³ w tym samym dniu  9 grudnia 1939 roku.
w s³ynnej Apuchtiniadzie. Konstanty Krzeczwiadomoæ ci¹g³ego zagro¿enia ¿ycia zapewkowski urodzi³ siê 18 lutego 1879 r. w Guzowie
pow. b³oñskiego jako najm³odszy z piêciorga ro- ne tak¿e mia³a wp³yw na przebieg jego kariery ¿ydzeñstwa. Edukacjê rozpocz¹³ w polskiej szkole ciowej. Los zetkn¹³ go z ludmi z krêgu Ludwika
prywatnej. Brak wiadectw ze szkó³ rz¹dowych by³ Krzywickiego i Stanis³awa Michalskiego, których
przyczyn¹ jego wielu k³opotów w póniejszym dzia³alnoæ badawcza i popularyzatorska wród
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Polaków nie ma i chyba nie bêdzie mia³a równej.
Jako wolny s³uchacz I-go roku przyrody na Uniwersytecie Warszawskim wchodzi do redakcji Poradnika dla Samouków obejmuj¹c stanowisko sekretarza. Zafascynowany postaci¹ L. Krzywickiego rozpoczyna dzia³alnoæ nielegaln¹. Uczy doros³ych, pracuje w Czytelniach Bezp³atnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnoci, prowadzi ko³a robotnicze, organizuje ko³a m³odzie¿y.
Tam napotyka Edwarda Abramowskiego orêdownika idei rewolucji moralnej i wchodzi do kierownictwa ko³a etyków. 9 stycznia 1900 r. podczas
zjazdu przedstawicieli kó³ uczniowskich zostaje
aresztowany, wydalony z Uniwersytetu i oddany
nadzorowi policji. Oddaje siê samokszta³ceniu
i w tym czasie redaguje samodzielne przyczynki do
Poradnika a w roku 1901, po staraniach jego
przyjació³, emigruje do Berlina. Tam jednak zanim
rozpocznie studia zostaje ponownie aresztowany
i wydalony z pañstwa pruskiego. Podejmuje studia
w Monachium ale wkrótce zostaje wydalony z Uniwersytetu poniewa¿ wszystkich wydalonych
z Prus usuwano równie¿ z Bawarii.
Dalsz¹ wêdrówkê rozpoczyna od Szwajcarii.
Zapoznaje siê ze sprawozdaniami i programami
uniwersytetów europejskich co skutkuje umieszczeniem w V tomie Poradnika ich zestawieniem.
Studia kontynuuje w Wiedniu, gdzie pod kierunkiem prof. Grünberga rozpoczyna pracê doktorsk¹ na temat stosunków w³ociañskich w Rzeczpospolitej Krakowskiej.
Poszukiwania archiwalne zmuszaj¹ go do czêstych odwiedzin Krakowa, gdzie bierze czynny
udzia³ w polskim ¿yciu spo³ecznym m.in. wspó³organizuj¹c Uniwersytet Wakacyjny w Zakopanem
i Muzeum Spo³eczne na wzór Musée Social w Pary¿u, wchodzi w sk³ad grona osób przygotowuj¹cych krajow¹ dzia³alnoæ Zwi¹zku Towarzystw
Samopomocy Spo³ecznej. Uczuciowo w tym okresie jest najbardziej zwi¹zany z Abramowskim.
Wieæ o rewolucji przerywa jego prace nad
doktoratem, wstêpuje do PPS i jako Prosper udaje siê do kraju dzia³aj¹c na terenie £odzi i czêciowo Zag³êbia. Redaguje nielegalny organ okrêgu
£odzianina. Jest wyznawc¹ ruchu masowego
mocno opartego na si³ach jednostek. Jest przeciwnikiem rozwi¹zañ o charakterze militarnym lub terrorystycznym. Niespodziewanie aresztowany przez
w³adze carskie w 1906 r. zostaje dziêki staraniom
przyjació³ uwolniony jako dzia³acz nie bojowy
ale otrzymuje administracyjny nakaz opuszczenia
kraju.
Okres porewolucyjny spêdza w Krakowie oddaj¹c siê pracy naukowej i stopniowo wycofuj¹c
siê z dzia³alnoci politycznej. Nastêpuje to po IX
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(roz³amowym) Zjedzie PPS w Wiedniu, gdzie jako
jego uczestnik opowiada siê przeciwko walce zbrojnej podobnie jak ¾ delegatów £odzi, co nie by³o
chyba dzie³em przypadku. Pod pseudonimem
B. Waniewski pisze doskonale udokumentowane
przyczynki dla Wielkiej Encyklopedii i wydaje ksi¹¿kê o warunkach pracy robotników cukrowni Królestwa Kongresowego  pioniersk¹ pod wzglêdem
metodyki opracowania. Wspó³pracuje z Uniwersytetem Ludowym im. A. Mickiewicza w Krakowie bior¹c m.in. udzia³ w opracowywaniu katalogu biblioteki oraz pracach nad stanem i metodami pracy bibliotek owiatowych w Polsce.
Po spo¿ytkowaniu archiwów krakowskich
przenosi siê do Wiednia, aby kontynuowaæ badania nad stosunkami w³ociañskimi w Rzeczpospolitej Krakowskiej a wyniki swych prac publikuje
w biuletynach Polskiej Akademii Umiejêtnoci.
Zwleka z wydaniem monografii z powodu luk jakie
natrafia w archiwaliach wiedeñskich spowodowanych z³ym zwyczajem wypo¿yczania pos³om rêkopisów i dokumentów na 1-2 lata.
B. Miklaszewski w roku 1916 wzywa go do Warszawy. W tym czasie pod okupacj¹ niemieck¹ obok
odrodzonego Uniwersytetu Warszawskiego rozszerzaj¹ swoj¹ dzia³alnoæ uczelnie prywatne.
K. Krzeczkowski rozpoczyna wyk³ady z polityki
komunalnej a wkrótce tak¿e z polityki spo³ecznej
w Wy¿szej Szkole Handlowej. Nie czuje siê jednak
tutaj dobrze. Bywaj¹ d³u¿sze okresy ma³ej aktywnoci, które powiêca przemyleniom maj¹cym
rozkwitn¹æ w póniejszych jego dzie³ach. Odnajduje w Archiwach Akt Dawnych wiêksz¹ czêæ
dokumentów uznanych za zaginione a dotycz¹cych dzia³alnoci Komisji W³ociañskiej Rzeczpospolitej Krakowskiej. Poza zajêciami w Szkole
G³ównej Handlowej, w tym: zorganizowaniu
w niej biblioteki naukowej i redakcji wydawnictwa
w³asnego tej szko³y, wyk³ada tak¿e w Studium Pracy Spo³eczno-Owiatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej.
Po I wojnie wiatowej odnajduje bogate zbiory, dziêki pozyskaniu ich przez archiwa, które zapocz¹tkowuj¹ jego badania na temat ubezpieczeñ
spo³ecznych. Jako kierownik Zak³adu Polityki Spo³ecznej wspó³dzia³a w wielu pracach badawczych
z Instytutem Gospodarstwa Spo³ecznego, Naukowego Instytutu Spó³dzielczego, Instytutu Spraw
Spo³ecznych i Muzeum Spo³ecznego. Lubi zajêcia
dydaktyczne, szczególnie w ramach Studium Wolnej Wszechnicy Polskiej, gdzie ma do czynienia ze
starszymi s³uchaczami, bardziej dojrza³ymi.
W kontaktach ze studentami jest przyjacielski lecz
wymagaj¹cy. Podczas egzaminów omiela ich
umiechem i ¿artem. W ostatnich latach przed
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wojn¹ wchodzi na szczyty swojego rozwoju i chocia¿ coraz czêciej jego praca przerywana jest atakami choroby (po jednym z nich traci czêciowo
wzrok) to wtedy powstaj¹ najcenniejsze jego dzie³a. Niektórych, jak o krakowskiej reformie stosunków w³ociañskich, uwa¿anej przez niego za g³ówny swój dorobek, nie zd¹¿y³ wydaæ.
Dzia³alnoæ naukowa
Najwiêcej uwagi w swojej dzia³alnoci naukowej, publicystycznej i dydaktycznej K. Krzeczkowski powiêci³ naukom spo³ecznym a szczególnie
temu co nas interesuje  ubezpieczeniom spo³ecznym.
W jego dorobku znajduj¹ siê te¿ badania powiêcone roli gminy w demokratycznym pañstwie.
Opublikowana w 1938 r. praca zawiera pogl¹d,
¿e gmina to nie tylko fragment administracji pañstwowej lecz instytucja spo³eczna, która powstaje
organicznie jako samoistny wytwór rozwoju stosunków spo³ecznych, opiera siê na wspólnocie
interesów zamieszkuj¹cych pewne terytorium i posiada w³aciwy sobie zakres funkcji i zadañ o charakterze lokalnym oraz w³aciw¹ im metodê samorz¹dow¹ opart¹ na tzw. demokracji czynnej tj.
dobrowolnym wspó³dzia³aniu szerokich kó³ obywateli w wype³nianiu jej funkcji. Zaspakajanie
potrzeb mieszkaniowych ludnoci stanowi¹ jego
zdaniem w³aciw¹ p³aszczyznê dzia³alnoci gminy i nie powinny byæ centralizowane przez pañstwo. Kwestiê mieszkaniow¹ ujmuje jako czêæ
problemów spo³ecznych rozwi¹zywanych przez
gminy.
W napisanych biografiach powiêconym wybitnym uczonym i dzia³aczom na niwie spo³ecznej (Abramowski, Krzywicki, Michalski, Mielczarski, Bañkowski, £uszczewski i in.) uwydatnia swoje zainteresowania cz³owiekiem i wiar¹ w twórczoæ ludzk¹, w przebudowê spo³ecznych warunków bytu.
W badaniach nad instytucjami spo³ecznymi kieruje siê w³asn¹ oryginaln¹ koncepcj¹, z której wynika, ¿e instytucje te bierze za twór celowej dzia³alnoci ludzkiej bior¹cy siê z idei spo³ecznej maj¹cej w pierwszej fazie charakter nieosi¹galnej utopii. Te idee ulegaj¹ w miarê up³ywu czasu zapomnieniu a stworzone instytucje zaczynaj¹ ¿yæ w³asnym ¿yciem wykazuj¹c pod wp³ywem praktycznej koniecznoci szereg odchyleñ od pierwotnego
idea³u. Sugestia tych konkretnie zrealizowanych
form sprawia, ¿e zaczyna siê te instytucje traktowaæ jako jedyne mo¿liwe, a zatraca siê w wiadomoci wzory, które mog¹ s³u¿yæ jako sprawdzian
stopnia doskona³oci istniej¹cych form. W³aciwie
ujête badania musz¹ obejmowaæ równomiernie te
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dwie silnie powi¹zane ale rozwijaj¹ce siê samodzielnie p³aszczyzny: myli i czynu tj. kszta³towania siê idei i pomys³ów, dotycz¹cych instytucji spo³ecznych oraz rozwoju wysi³ków zwi¹zanych
z wprowadzeniem ich w ¿ycie. Uwzglêdnienie obu
tych dziedzin mo¿e daæ dopiero odbicie rzeczywistoci na której obraz sk³adaj¹ siê elementy zwi¹zane zarówno z praktyk¹ ¿ycia jak i teori¹.
W³aciw¹ dziedzinê zainteresowañ K. Krzeczkowskiego stanowi³y zagadnienia, zwi¹zane z warunkami bytowania i rozwoju pracowników oraz
dzia³alnoæ instytucji, maj¹cych na celu poprawê
ich losu. W latach 30-tych ub. wieku dojrzewa koncepcja zabezpieczenia spo³ecznego jako synteza
dzia³añ opieki spo³ecznej i ubezpieczeñ spo³ecznych kojarz¹c pe³ny zakres pomocy z zasad¹ praw
podmiotowych.
Nie wszystkie dzia³y polityki spo³ecznej zosta³y opracowane przez K. Krzeczkowskiego w sposób równie szeroki. Niektórym z nich  jak ubezpieczeniom spo³ecznym  powiêci³ on szczególnie du¿o uwagi, inne  jak opiekê czy sprawy lecznictwa  potraktowa³ bardziej ogólnikowo.
Definicjê ubezpieczenia spo³ecznego formu³uje na pierwszych stronach swego dzie³a pt. Idee
przewodnie ubezpieczeñ spo³ecznych, nie rozbudowuj¹c szerzej jej elementów. Okrela ubezpieczenia jako organizacje przezornoci spo³ecznej,
oparte o wzajemnoæ, podkrelaj¹c ze szczególnym naciskiem, ¿e s¹ one wprawdzie tworzone
przez pañstwo i to drog¹ przymusu, jednak w swej
wewnêtrznej strukturze powinny stanowiæ organizacjê o charakterze samorz¹dnym, powinny byæ
instytucjami zorganizowanej samopomocy. Tê
ostatni¹ cechê uwa¿a za tak istotn¹, ¿e bez samorz¹dnej organizacji nie ma ubezpieczenia.
Historiê ubezpieczeñ dzieli K. Krzeczkowski na
trzy okresy: utopijny, realizatorski i rewizjonistyczny, przewiduj¹c w nied³ugiej przysz³oci pocz¹tek
czwartego: pozytywnego. Oryginalny wk³ad stanowi¹ badania, obejmuj¹ce kilka krajów, nad utopijnym okresem rozwoju ubezpieczeñ siêgaj¹c do
XVII wieku. Opracowa³ je systematycznie i podda³ gruntownej analizie wykazuj¹c ich wspólne
cechy: jednolitoæ i powszechnoæ ubezpieczenia,
spo³ecznego oraz oparcie go na przymusie. W takim ujêciu uwa¿a, ¿e utopici staj¹ siê nauczycielami realizmu, do których nale¿y wracaæ dla uzyskania w³aciwej perspektywy przy ocenie praktycznych osi¹gniêæ instytucji ubezpieczeniowych
i wyznaczania dróg ich przysz³ego rozwoju. Z tej
perspektywy wskazuje na wielkie braki struktury
ubezpieczeñ w formie przyjêtej w wiêkszoci krajów europejskich. Krytykuje zw³aszcza jej nadmierne skomplikowanie, biurokratyzm oraz
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niepe³noæ udzielanego przez nie wiadczenia. Krytycznie ocenia wartoæ niemieckiego wk³adu
w dzie³o tworzenia ubezpieczeñ spo³ecznych. Przyznaj¹c Niemcom zas³ugê pionierstwa realizacyjnego przypisuje im jednak te wszystkie b³êdy strukturalne, które póniej rozprzestrzeni³y siê w ca³ej
Europie. Skomplikowanej i niekonsekwentnej
strukturze niemieckich ubezpieczeñ przeciwstawia
jasnoæ i prostotê rozwi¹zañ angielskich odznaczaj¹cym siê wi¹zaniem ryzyk w jednym ubezpieczeniu oraz pionierstwem ubezpieczeñ w ga³êziach
wczeniej nieznanych: bezrobocie, powszechne
renty starcze.
Ogólnie K. Krzeczkowski stwierdza, ¿e okres realizatorski zawa¿y³ niekorzystnie na losach ubezpieczeñ spo³ecznych, nadaj¹c im formy ograniczaj¹ce mo¿liwoæ przysz³ego rozwoju. Przebudowa
tych form sta³a siê has³em okresu rewizjonistycznego zapocz¹tkowanego po I wojnie wiatowej,
w którym d¹¿enia id¹ce po linii udoskonalenia
struktury ubezpieczeñ i zbli¿enia ich do ubezpieczanych zderza³y siê z silnymi tendencjami likwidatorskimi wychodz¹cymi od tzw. sfer gospodarczych walcz¹cych o zmniejszenie obci¹¿eñ na cele
socjalne.
Dlatego uwa¿a, ¿e nale¿y przejæ do okresu pozytywnego. Punktem wyjcia jest stwierdzenie braków dotychczasowego systemu. Dostrzega je
w nadmiernym skomplikowaniu tego systemu,
chaosie organizacyjnym i rozbiciu jego wewnêtrznej spójnoci przez stworzenie szeregu odrêbnych,
luno ze sob¹ powi¹zanych dzia³ów ubezpieczeñ.
Za niezbêdne uwa¿a przeprowadzenie unifikacji.
Nie chodzi tu jednak tylko o kodyfikacjê przepisów prawnych i scalenie form organizacyjnych.
Taka reforma polegaj¹ca na zsumowaniu istniej¹cych ubezpieczeñ z ich odrêbnymi funkcjami stwarza³aby tylko pozory jednolitoci, poci¹gaj¹c za
sob¹ raczej skomplikowanie ni¿ uproszczenie ich
dzia³alnoci. Istotê postulowanej reformy stanowiæ musi unifikacja organiczna tj. wewnêtrzne
zharmonizowanie poszczególnych rodzajów ubezpieczeñ w jednolity system  sprowadzenie ich
do wspólnego mianownika. Przemawia za tak
pojêt¹ unifikacj¹ jednorodnoæ wszystkich zjawisk
losowych obejmowanych ubezpieczeniem polegaj¹c¹ na tym, ¿e prowadz¹ one do jednakowego
skutku: utraty rodków utrzymania. Odrêbnoæ
przyczyn, wywo³uj¹cych fakt utraty zarobków nie
powinna mieæ dla struktury ubezpieczeñ decyduj¹cego znaczenia, gdy¿ istotê ich stanowi ³agodzenie skutków wydarzeñ losowych przez odpowiednie wiadczenia. Akcja profilaktyczna siêgaj¹ca do
pod³o¿a i róde³ tych zjawisk stanowi dopiero
wtórne zadanie ubezpieczeñ. K. Krzeczkowski
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dochodzi wiêc do wniosku, ¿e wszystkie dotychczasowe rodzaje ubezpieczeñ powinny byæ zast¹pione jednym na wypadek niezawinionej utraty
zarobku, która stanowi  jego zdaniem  fakt spo³eczny równie okrelony i prosty jak ka¿dy z wypadków losowych obejmowanych dot¹d przez
ubezpieczenia. W ten sposób wszystkie formy
ubezpieczeñ spo³ecznych zosta³yby sprowadzone
do pe³nej jednoci. Jednolita by³aby sk³adka i konstrukcja wiadczeñ, jednolicie uregulowany zosta³by zakres ubezpieczenia obejmuj¹cy wszystkich
pracowników najemnych oraz osoby samodzielnie zarobkuj¹ce o ni¿szych dochodach, jednolita
by³aby wreszcie polityka finansowa oraz jego
struktura organizacyjna. Zasiêg dzia³alnoci nowego ubezpieczenia by³by znacznie szerszy ni¿
dotychczasowy. Wi¹¿e siê z tym wysokoæ obci¹¿eñ finansowych na rzecz ubezpieczenia oraz ich
wp³ywu na zdolnoæ konkurencyjn¹ produkcji
krajowej wobec zagranicy. Wzgl¹d ten nakazuje
przeprowadzenie reformy ubezpieczeñ spo³ecznych w skali miêdzynarodowej, ustalaj¹c wspólne
zasady, które obowi¹zywa³yby wszystkie kraje
cywilizowane. Wbrew g³osom polemicznym zagranicznych uczonych utrzymuje siê w przewiadczeniu, ¿e zasadnicza przebudowa ubezpieczeñ mo¿e
byæ dokonana wy³¹cznie w p³aszczynie miêdzynarodowej. Nie przekonuj¹ go argumenty o odrêbnoci warunków ekonomicznych w poszczególnych krajach.
W zakresie wiadczeñ g³ówny nacisk k³adzie
na wiadczenia pieniê¿ne, uwa¿aj¹c ¿e lecznictwo
nie stanowi istotnej funkcji ubezpieczeñ spo³ecznych i powinno byæ zorganizowane odrêbnie.
W zwi¹zku ze spraw¹ wiadczeñ rozwa¿a kwestiê
systemów finansowania ubezpieczeñ spo³ecznych
poddaj¹c krytyce system kapitalizacyjny.
Formu³ê uniwersalnego ubezpieczenia nie traktuje jednak jako projekt do natychmiastowej realizacji lecz jako wytyczn¹ ewolucyjn¹, któr¹ nale¿y realizowaæ czêciami w miarê praktycznych
mo¿liwoci. Postulat uproszczenia ogólnej struktury ubezpieczeñ przes¹dza o kierunku niezbêdnej reformy organizacyjnej. Wytyczn¹ ma byæ prostota, znaczne zmniejszenie aparatu administracyjnego oraz decentralizacja terytorialna w d¹¿eniu
do najlepszego obs³u¿enia szerokich rzesz ubezpieczonych. Tej rekonstrukcji cile organizacyjnej
musi towarzyszyæ zdaniem  K. Krzeczkowskiego
 przemiana samego ducha instytucji tj. przekszta³cenie ich z biurokratycznych urz¹dzeñ w samorz¹dne organizacje oparte na czynnym wspó³udziale cz³onków w wype³nianiu bie¿¹cych zadañ. Bez tej zasadniczej przemiany wszelka reforma organizacyjna sprowadzaæ siê bêdzie do
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zastêpowania jednej machiny biurokratycznej
przez inn¹  bez istotnej poprawy dzia³añ. Jedynie samorz¹d tchn¹æ mo¿e w instytucjê ubezpieczeniowe nowe ¿ycie, przeciwstawiæ siê skutecznie przerostom administracji i osi¹gn¹æ wy¿szy
stopieñ zaspokojenia potrzeb ubezpieczonych przy
zmniejszonych kosztach. Samorz¹d musi siêgn¹æ
w g³¹b ¿ycia instytucji ubezpieczeñ wci¹gaj¹c szerokie rzesze ubezpieczonych do czynnej wspó³pracy. Bierna postawa ubezpieczonych musi ust¹piæ
miejsca ich sta³emu uczestnictwu we wszelkich
formach bie¿¹cej dzia³alnoci ze szczególnym
uwzglêdnieniem akcji wiadczeniowej. Podkrela
przy tym, ¿e taki samorz¹d nie mo¿e powstaæ
w oparciu o same przepisy prawne. Dzia³alnoæ
jego bowiem zale¿y od postawy cz³onków  ubezpieczonych, któr¹ mo¿na wprawdzie wiadomie
urabiaæ, nie da siê jednak wywo³aæ jej sztucznie.
Aby samorz¹d móg³ siê rozwijaæ, musi towarzyszyæ mu prawdziwie demokratyczna atmosfera,
zrodzona z podwigniêcia biernej masy ubezpieczonych do roli czynnika kszta³tuj¹cego dzia³alnoæ instytucji ubezpieczeñ.
Aktywnie wspó³uczestnicz¹c w stworzeniu
ustawy ubezpieczeniowej z 28 marca 1933 r. zwanej scaleniow¹ i wydanym w pó³tora roku póniej
rozporz¹dzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej ³¹cz¹cym instytucje zajmuj¹ce siê ubezpieczeniami
spo³ecznymi w jeden Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych (28 padziernika 1934 r.) dowiód³, ¿e by³ nie
tylko badaczem ale i dzia³aczem wdra¿aj¹cym
swoje przemylenia w ¿ycie. Wiele z jego przemyleñ i idei jest nadal aktualnych chocia¿ nie doczeka³o siê realizacji do dnia dzisiejszego.
Drug¹ dziedzin¹ rozwa¿añ historycznych
K. Krzeczkowskiego jest opieka spo³eczna. I tu siêga
do historii aby wyzwoliæ siê od sugestii obowi¹zuj¹cego ustawodawstwa i ukazaæ poza przypadkowoci¹ bie¿¹cych form  nazbyt czêsto traktowanych jako sztywne i niezmienne  g³êbszy nurt
przemian, wskazuj¹cy na istotne zadania i mo¿liwoci rozwojowe urz¹dzeñ opiekuñczych. Pomimo, ¿e wk³ad badawczy w tej dziedzinie by³ skromniejszy to szczególnie interesuje go problem wzajemnego stosunku miêdzy opiek¹ a polityk¹ spo³eczn¹. Dociekania historyczne prowadz¹ go do
wniosku, ¿e rodowód obu tych dziedzin by³ zbie¿ny, co wiêcej, ¿e opieka by³a jak gdyby kolebk¹,
ca³ej dzisiejszej polityki spo³ecznej. Dalszy rozwój
tych dziedzin poszed³ jednak innymi drogami:
polityka spo³eczna na drogê akcji o charakterze
masowym, zmierzaj¹cych do przekszta³cenia
struktury spo³ecznej, opieka spo³eczna natomiast
przez d³ugi czas utrzymywa³a siê na tradycyjnych
torach indywidualnej pomocy dla potrzebuj¹cej
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jednostki w ramach akcji dobrowolnej, filantropijnej.
Dostrzega jednak lady wp³ywu polityki spo³ecznej na opiekê choæby w wypieraniu dawnych
motywów uczuciowo  charytatywnych dzia³alnoci opiekuñczej przez motywy celowoci i przezornoci spo³ecznej przez co opieka przekszta³ca siê
coraz bardziej z prywatnej w publiczn¹ i z indywidualnej w rodowiskow¹. Jej formy pomocy przyjmuj¹ charakter bardziej masowy nastawiony na
zaspokajanie typowych potrzeb opiekuñczych ca³ych zbiorowoci i tym samym zapobiegania indywidualnym przypadkom nêdzy i niedostatku. Charakteryzuje to drugi etap rozwoju opieki.
Przysz³y jej rozwój ma doprowadziæ do etapu
trzeciego tj. do tzw. opieki integralnej która odpowiada jak gdyby okresowi pozytywnemu rozwoju
ubezpieczeñ spo³ecznych. Opieka integralna
w ujêciu K. Krzeczkowskiego to pe³nia opieki, to
zharmonizowanie opieki rodowiskowej z formami opieki indywidualnej i nadanie tej akcji tak szerokiego zakresu, aby objê³a ona wszelkie przypadki losowe w stosunku do wszystkich poszkodowanych. Ma to byæ wiêc pe³ny system zabezpieczenia spo³ecznego, w którym idea ubezpieczeniowa kojarzy³aby siê z pewnymi elementami o charakterze opiekuñczym (bezsk³adkowoæ) niezbêdnymi dla nadania ca³ej akcji charakteru powszechnego. Wspólna p³aszczyzna dzia³ania ³¹czy  jak
stwierdza K. Krzeczkowski  opiekê tzw. otwart¹
z ubezpieczeniami spo³ecznymi. Polega ona na ³agodzeniu skutków wydarzeñ losowych, co stanowi g³ówny cel dzia³alnoci ubezpieczeñ a równoczenie jest w znacznym stopniu zadaniem opieki.
Wy¿szoæ ubezpieczeñ nad akcj¹ opiekuñcz¹ sprowadza siê do oparcia ich na zasadzie podmiotowych uprawnieñ, która nadaje poszkodowanym
prawo do wiadczeñ w okrelonej z góry wysokoci bez badania stanu potrzeby. Skutkiem tej struktury prawnej wiadczeñ ubezpieczeniowych jest
jednak ograniczenie ich w czasie i uzale¿nienie od
op³aty sk³adek przez samych ubezpieczonych
a ponadto objêcie ubezpieczeniem tylko pewnego, okrelonego krêgu osób, mog¹cych ponosiæ ciê¿ar sk³adek. Zakres osobowy ubezpieczeñ wykazuje wprawdzie tendencje sta³ego rozszerzania,
nigdy jednak nie jest powszechny w tym stopniu
co opieka spo³eczna, która stoi otworem dla
wszystkich chocia¿ nikomu nie nadaje z góry
uprawnieñ do okrelonych wiadczeñ.
Póniejsze studia K. Krzeczkowskiego nad opiek¹ spo³eczn¹ wp³ynê³y na pewn¹ ewolucjê jego
pogl¹dów. Wzmocni³y w nim przekonanie o wartoci opiekuñczych metod pomocy nasuwaj¹c jednak równoczenie koncepcjê cilejszego powi¹za-
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nia ubezpieczeñ z opiek¹ w perspektywie przysz³ych planów rozwojowych. Na tym tle zrodzi³a
siê idea zabezpieczenia spo³ecznego, pomylanego jako koñcowy etap ewolucji prowadz¹cej do
zespolenia ubezpieczeñ i opieki w jednolity system pomocy dla ofiar wypadków losowych.
W tym samym duchu przyjêtych przez siebie
zasad K. Krzeczkowski rozwa¿a sprawê lecznictwa,
domagaj¹c siê zorganizowania go w p³aszczynie
pe³nej powszechnoci tj. udostêpnienia pomocy
leczniczej ogó³owi obywateli. Chorzy nie mog¹ byæ
 jego zdaniem  dzieleni na kategoriê o ró¿nym
stopniu uprawnieñ do opieki nad ich zdrowiem.
Niew³aciwe wydaje siê za tym utrzymywanie na
przysz³oæ odrêbnoci lecznictwa ubezpieczeniowego. Jedynie s³uszne wydaje siê zorganizowanie powszechnej s³u¿by zdrowia, która objê³aby zakresem
swego dzia³ania ca³¹ ludnoæ, wch³aniaj¹c odrêbne systemy, stworzone dla poszczególnych grup.
Organizacyjn¹ bazê powszechnej s³u¿by zdrowia
powinien stanowiæ samorz¹d terytorialny. Jej rozwój uzale¿niony jest od zwi¹zania z ni¹ ogó³u lekarzy i zorganizowania ich pracy ju¿ nie na zasadzie
wolnej praktyki, lecz s³u¿by spo³ecznej.
Od autora opracowania: Uwa¿ny czytelnik zapewne dostrze¿e, ¿e nie wszystkie wizjonerskie pogl¹dy
znakomitego badacza i spo³ecznika, nauczyciela
i dzia³acza zosta³y ju¿ zrealizowane, chocia¿ minê³o
od ich opublikowania ponad 70 lat. Dostrze¿e tak¿e
dalej trwaj¹c¹ realizacjê jego przemyleñ (np. planowane wprowadzenie ubezpieczenia tzw. pielêgnacyjnego czy te¿ próby dokonania unifikacji ubezpieczeñ
spo³ecznych w Unii Europejskiej). Wydaje siê ca³kowicie zasadne scalenie wszystkich istniej¹cych form
ubezpieczeñ oraz powi¹zanie ich z opiek¹ spo³eczn¹.
Na pewno konieczne jest w pierwszym etapie stworzenie dla tych potrzeb jednolitego orzecznictwa lekarskiego. Wart zastanowienia siê jest te¿ pomys³
wiêkszego udzia³u w kierowaniu polityk¹ spo³eczn¹
samorz¹dów terytorialnych oraz przekszta³cenia in-
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stytucji ubezpieczeñ spo³ecznych w samorz¹dne ze
znacz¹cym, bezporednim udzia³em ubezpieczonych
 zw³aszcza w realizacji wiadczeñ. Dzisiaj instytucja ubezpieczeniowa nie ma motywacji do rzetelnego rozdzielnictwa wiadczeñ z ubezpieczenia spo³ecznego.
Do najwybitniejszych dzie³ Konstantego
Krzeczkowskiego  poza powy¿ej omówionym pt.
Idee przewodnie ubezpieczeñ spo³ecznych nale¿¹:
 Czytelnictwo wród studentów Uniwersytetu
Warszawskiego
 Wstêp statystyczny o produkcji naukowej polskiej
 Wyniki badañ ankietowych nad warunkami
bytowania robotników cukrownianych w Królestwie Polskim w latach 1906  1908
 Wyniki spisu nieruchomoci i mieszkañ w Warszawie z r. 1919
 Gmina jako podmiot polityki komunalnej
 O krakowskiej reformie stosunków w³ociañskich
 Polityka spo³eczna
 O stanowisko nauk praktycznych
 Rozwój ubezpieczeñ publicznych w Polsce
 Uwagi nad drogami opieki spo³ecznej
 O trzech etapach opieki spo³ecznej
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