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Wykaz ważniejszych skrótów

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cy-
wilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

k.c.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483
z późn. zm.)

Konstytucja RP

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
z późn. zm.)

k.p.

ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks po-
stępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296
z późn. zm.)

k.p.c.

Międzynarodowa Organizacja PracyMOP

Naczelny Sąd AdministracyjnyNSA

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyj-
nego

ONSA

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy,
Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

OSNP

Orzecznictwo Sądów PolskichOSP

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego –
zbiór urzędowy, Seria A

OTK-A

Państwo i PrawoPIP

Praca i Zabezpieczenie SpołecznePiZS

Sąd NajwyższySN

Trybunał KonstytucyjnyTK
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ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst

u.p.z.

jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415
z późn. zm.)
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Część pierwsza

Zagadnienia ogólne





Bezrobocie jako kwestia społeczna

według Profesora Wacława Szuberta

Bezrobocie dla Wacława Szuberta stanowiło przede wszystkim
przedmiot badań interesujący z punktu widzenia polityka społecznego.
W jego dorobku można wyróżnić kilka okresów, w których podejmował
to zagadnienie.

Okres pierwszy przypada na lata przed II wojną światową, a zasad-
niczą publikacją w tym przedmiocie jest rozprawa doktorska Dzieje
ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w Anglji, która ukazała się w 1936
roku1. W opracowaniu tym Wacław Szubert dla potrzeb oceny tytułowej
instytucji ubezpieczeniowej poddał analizie zjawisko bezrobocia oraz
jego kontekst gospodarczy i społeczny. W tekście doktoratu znajdujemy
analizy odnoszące się do:

– pojęcia bezrobocia,
– przyczyn tego zjawiska, jego rozmiarów i rodzajów,
– sposobów i form ograniczania rozmiarów bezrobocia,
– sposobów i form pomocy bezrobotnym,
– form organizacyjnych przeciwdziałania bezrobociu (w tym roli

władz lokalnych – w szczególności gminnych, pozycji i roli związ-
ków zawodowych),

– rozwoju organizacyjnego i prawnego form przeciwdziałania bezro-
bociu i pomocy bezrobotnym (zwłaszcza takich, jak roboty publicz-
ne, zasiłki, pośrednictwo pracy, ubezpieczenie od bezrobocia).

Cytowane opracowanie zawiera analizę bezrobocia w Anglii do
czasu wielkiego kryzysu lat trzydziestych XX wieku. Dla autora badanie

1 W. Szubert, Dzieje ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w Anglji, Warszawa 1936.
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tego zjawiska stało się podstawą do poznania jego istoty, ale również
do charakterystyki ekonomicznych, społecznych i prawnych jego
uwarunkowań. W szczególności ważne są rozważania dotyczące sytuacji
podmiotów występujących w różnych rolach jako uczestnicy przedmio-
towych stosunków społecznych: bezrobotnych, przedsiębiorców,
związków zawodowych, władz lokalnych, państwa. Interesujący jest
nie tylko opis ich postaw, lecz i oddziaływanie na te postawy sytuacji
kształtującej się dynamicznie w czasie, uzależnionej od zachowań po-
szczególnych bohaterów zdarzeń.

W świetle analizy późniejszych wypowiedzi Wacława Szuberta na
temat bezrobocia można uznać, że jego ogólna i szczegółowa ocena tego
zjawiska zostały ukształtowane w zasadniczym zakresie w czasie prac
nad przytoczoną rozprawą doktorską.

Drugi etap badań nad bezrobociem i powiązanych z nim wypowie-
dzi przypada na okres po II wojnie światowej – był to czas kształtowania
nowej polityki państwowej wobec zatrudnienia i bezrobocia. Co ważne,
w latach czterdziestych XX wieku w przypadku Polski trudno było
jeszcze określić ostateczny kształt jej ustroju gospodarczego. W opinii
Wacława Szuberta rozwiązanie problemu bezrobocia, ujmując rzecz
ogólnie, powinno zostać dokonane „w ramach ogólnej przebudowy
społeczno-gospodarczej, i to obejmującej całokształt stosunków mię-
dzynarodowych”2. Szczegółowa ocena ówczesnej praktyki jawiła się zaś
następująco: podstawą do formułowania zrębów nowej polityki
w dziedzinie zatrudnienia były dotychczasowe doświadczenia walki
z bezrobociem i jego skutkami, przypadające:

– na okres XIX i początek XX wieku, kiedy wykształciły się podsta-
wowe urządzenia polityki przeciwdziałania bezrobociu, jak roboty
publiczne, pośrednictwo pracy, ubezpieczenie od bezrobocia, zasiłki
dla bezrobotnych;

– na okres międzywojenny, w którym owe urządzenia zostały zwery-
fikowane – ze skutkiem negatywnym, bowiem pomimo zwiększenia
skali stosowania tych środków, problem bezrobocia w tym czasie
ciągle narastał; oraz

– na okres wojny, podczas którego kraje w niej uczestniczące stwo-
rzyły, z reguły zbliżone do siebie, autokratyczne systemy zarządza-
nia siłami ludzkimi.

2 W. Szubert, Od walki z bezrobociem do polityki pełnego zatrudnienia, Nauka
i Sztuka 1946, nr 3, s. 3.
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W czasie przypadającym po II wojnie światowej wyraźne było dą-
żenie do zastąpienia tzw. walki z bezrobociem przez zharmonizowaną
z całością działań gospodarczych pozytywną polityką pełnego zatrud-
nienia, zakładającą, w pewnym przynajmniej zakresie, planowość na
rynku pracy w celu zapobieżenia panującemu dotąd chaosowi. Konse-
kwencją takiego założenia miało być dopuszczenie daleko idącej inge-
rencji i kontroli państwa w dziedzinie gospodarki; działania takie po-
winny jednak mieścić się w ramach demokratycznych zasad ustrojo-
wych. Podstawą budowania zarysowanego modelu miało być dążenie
do wykorzystania pełnych możliwości produkcyjnych i zarazem wzrost
stopy życiowej społeczeństwa (dobrobytu). W ujęciu praktycznym
oznaczało to realizację polityki gospodarczej polegającej na tworzeniu
nowych ośrodków siły nabywczej, umożliwiających wchłanianie dóbr
wytworzonych przy pełnym wykorzystaniu społecznych sił produkcyj-
nych. W założeniu nowa polityka gospodarcza winna uwzględniać po-
trzebę tworzenia siły nabywczej także w skali międzynarodowej poprzez
podnoszenie poziomu gospodarczego zaniedbanych dotąd regionów
świata. W tych warunkach bezrobocie powinno stać się zjawiskiem
o charakterze przejściowym i krótkotrwałym, wynikającym z płynności
procesów gospodarczych. Odpowiedzialne za prowadzenie takiej poli-
tyki mogło być przede wszystkim państwo.

Wacław Szubert, oceniając nowe założenia ustroju gospodarczego,
zwracał też uwagę na pewne niebezpieczeństwa, mogące pojawić się na
skutek realizacji polityki pełnego zatrudnienia. Bezrobocie bowiem
w warunkach gospodarki kapitalistycznej spełniało funkcje czynnika
podtrzymującego dyscyplinę pracy (poprzez groźbę jej utraty i tym sa-
mym utraty źródeł utrzymania) oraz czynnika wpływającego na zacho-
wanie wartości pieniądza (ograniczając roszczeniowość pracowników).
Rozwiązanie tego problemu postrzegano poprzez rozszerzanie zakresu
wpływów reprezentacji pracowniczej, która w krajach kapitalistycznych
przybierała zwykle formę tworzenia ponadzakładowych form reprezen-
tacji pracowniczej i rozszerzania roli ruchu zawodowego, w krajach
socjalistycznych natomiast ideę tę realizowano poprzez nacjonalizację
gospodarki3.

Etap trzeci w wypowiedziach Wacława Szuberta na temat bezrobo-
cia przypada już na przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku.

3 W. Szubert, Nowe drogi polityki społecznej, Myśl Współczesna 1947, nr 11.
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