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WPROWADZENIE

Zmieniające się stale warunki społeczne i gospodarcze pociągają za sobą 
potrzebę ciągłego dostosowywania polityki społecznej. Z jednej strony mówi 
się o oczekiwaniach w zakresie standardów usług społecznych oferowanych 
przez państwo (np. zapewnienia niezarobkowych źródeł utrzymania w okre-
sach przerw w zatrudnieniu), uzasadniających poszerzanie działalności so-
cjalnej państwa, zwłaszcza rozbudowy systemów zabezpieczenia społecznego 
[Kleinman, 2002, s. 15–20]. Z drugiej – twierdzi się, że „niektóre elementy 
składowe systemu bezpieczeństwa socjalnego przysparzają zbyt wielu efektów 
przewrotnych i kosztów, a niektóre w ogóle nie spełniają oczekiwanych funkcji” 
[Boni, Golinowska, 2006, s. 11]. Dlatego uzasadnione są oczekiwania dotyczą-
ce de facto zbadania celowości prowadzonej polityki społecznej oraz bardziej 
„ekonomicznego” podejścia do wydatków społecznych.

W Polsce, w warunkach wyznaczanych przez praktyczną kontynuację trans-
formacji ustrojowej, szczególnie wyraziście wydaje się być zarysowany konfl ikt 
między celami społecznymi i gospodarczymi. Pojawiły się nawet „opinie polity-
ków i ekspertów negujące sens społecznych interwencji państwa i nawołujące 
do totalnych cięć wydatków społecznych bez względu na ich funkcje” [Boni, 
Golinowska, 2006, s. 12]. Należy jednak zauważyć, że coraz częściej podkre-
śla się możliwość wzajemnego uzupełniania się polityki społecznej i gospodar-
czej, bowiem „relacje między polityką gospodarczą i społeczną powinny być 
tak ustalone, aby zapewniły osiąganie wzrostu gospodarczego warunkującego 
zaspokojenie potrzeb społecznych na poziomie osiągalnym w danym okresie 
i umożliwiły zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy” [Kurzynowski, 
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2002, s. 37–38]. W tym kontekście występuje szczególna konieczność eko-
nomicznego uzasadnienia polityki społecznej oraz szerszego użycia analizy 
ekonomicznej w jej konstruowaniu i realizacji [Żukowski, 2005, s. 179–180]. 
Nie można jednak zapomnieć o celach polityki społecznej, których osiągnię-
cie warunkuje zasadność jej prowadzenia. Dlatego też w pracy zaproponowano 
równoległe stosowanie kryteriów skuteczności i efektywności, które – jak się 
wydaje – uzupełniają się wzajemnie. Jednoczesne zastosowanie tych kryteriów 
pozwala na głębszą ocenę polityki społecznej, obejmującą zarówno jej celo-
wość, jak i „ekonomiczność”.

Skuteczność i efektywność są pojęciami stosunkowo rzadko wykorzystywa-
nymi w polskiej polityce społecznej; zdarza się, że są stosowane nie do końca 
poprawnie. Używanie kryteriów skuteczności i efektywności do oceny polityki 
społecznej wymaga zatem uporządkowania i zdefi niowania tych pojęć w opar-
ciu o koncepcje i terminologie zaczerpnięte z innych dziedzin nauki. Odniesie-
nia do innych dyscyplin pozwalają również usystematyzować teoretyczne pod-
stawy ewaluacji polityki społecznej.

Bliższa analiza rodzajów ryzyka społecznego pokazuje, że skuteczność 
i efektywność działań podejmowanych w ramach polityki społecznej dotyczy 
głównie systemu zabezpieczenia społecznego, dlatego w pracy skupiono się 
na skuteczności i efektywności właśnie tego systemu. W ramach zabezpieczenia 
społecznego wyróżnia się trzy „klasyczne” metody zabezpieczenia społecznego, 
tj. metodę ubezpieczeniową, metodę zaopatrzeniową oraz metodę opiekuńczą. 
Do weryfi kacji przydatności zaproponowanych kryteriów skuteczności i efek-
tywność wybrano metodę ubezpieczeniową.

Wybór metody ubezpieczenia był podyktowany wieloma przesłankami. 
Przede wszystkim metodę tę próbuje się wykorzystywać powszechnie w syste-
mach zabezpieczenia społecznego do fi nansowania skutków najważniejszych 
rodzajów ryzyka społecznego. Powszechność skutkuje z kolei różnorodnością 
konstrukcji stosowanych rozwiązań ubezpieczeniowych, co umożliwia po-
głębioną analizę zakresu i zasadności stosowania zasad ubezpieczeniowych 
w przypadku określonych rodzajów ryzyka społecznego. W praktyce oznacza 
to m.in. konieczność badania ubezpieczalności ryzyka społecznego. Obecnie 
jest to szczególnie istotne z uwagi na zmianę (np. demografi czną) cech ryzyka 
społecznego. 

W literaturze przedmiotu metodę ubezpieczenia uważa się za sposób two-
rzenia warunków do zwiększenia indywidualnej odpowiedzialności i prze-
zorności [Szumlicz, 2005b, s. 35; Szromnik, 2001, s. 18 i n.]. Jest to jeden 
z kierunków zmian systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce, który 
w większym stopniu niż obecnie powinien uwzględnić współodpowiedzial-
ność i współuczestnictwo obywateli w jego utrzymaniu [Golinowska (red.), 
1999c].
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Coraz częściej można się też spotkać z koncepcją tzw. prywatyzacji polityki 
społecznej, czyli wprowadzenia partnerstwa publiczno-prywatnego lub zwięk-
szenia zaangażowania podmiotów prywatnych [Diamond, June, 1999, s. 73]. 
Implementacja rozwiązań o charakterze prywatnym w polityce społecznej 
może wyraźnie zwiększyć zastosowanie metody ubezpieczenia.

Celem tej publikacji jest określenie realnej przydatności metody ubezpiecze-
nia i zbadanie zasadności stosowania różnych sekwencji, kombinacji i proporcji 
ubezpieczenia publicznego i prywatnego w systemie zabezpieczenia społeczne-
go jako całości i w odniesieniu do wybranych jego podsystemów.

Posługiwanie się metodą ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia 
społecznego jest na ogół zasadne, ale w celu pełnej oceny tej zasadności 
należy odwoływać się do kryteriów skuteczności i efektywności polityki 
społecznej, na podstawie których można wykazać, że optymalizacja użycia 
metody ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego wymaga 
stosowania rozwiązań zarówno publicznych, jak i prywatnych. 

Na tym tle rysują się wymienione poniżej główne zadania badawcze, które 
zostały podjęte w pracy.

 Określenie uwarunkowań zastosowania metody ubezpieczenia w sys-
temie zabezpieczenia społecznego w przypadku wybranych rodzajów ryzyka 
społecznego.

  Zdefiniowanie kryteriów skuteczności i efektywności w polityce społecz-
nej, zwłaszcza w odniesieniu do systemu zabezpieczenia społecznego, pozwa-
lających ocenić zastosowanie metody ubezpieczenia w przypadku najistotniej-
szych rodzajów ryzyka społecznego.

 Dokonanie oceny skuteczności i efektywności zastosowania ubezpieczeń 
publicznych i prywatnych w polskim systemie zabezpieczenia społecznego dla 
wybranych rodzajów ryzyka społecznego.

  Podjęcie próby skonstruowania produktów ubezpieczeniowych (publicz-
nych i prywatnych) dla wybranych rodzajów ryzyka społecznego.

Rozważania teoretyczne podjęte w rozprawie to przede wszystkim odwo-
łania do literatury przedmiotu. Studia literaturowe – według ich ważności dla 
tematu rozprawy – obejmowały politykę społeczną, ubezpieczenia, ekonomię, 
demografi ę, naukę o zarządzaniu i prakseologię. W części praktycznej rozpra-
wy potrzebna była dość szczegółowa analiza istniejących rozwiązań, odwo-
łująca się zwłaszcza do istniejącego prawa zabezpieczenia społecznego. Naj-
ważniejsze jest jednak zaproponowanie konkretnych konstrukcji produktów 
ubezpieczeniowych, których opracowanie wymagało zastosowania metod sta-
tystycznych w celu przeprowadzenia symulacji wysokości składek.

Do realizacji poszczególnych zadań badawczych wykorzystano informacje 
statystyczne instytucji zarówno polskich (w szczególności dane Ministerstwa 
Zdrowia, Urzędów Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, badania z cyklu 




