
795

Michał Nowakowski

Próby ujednolicenia sądownictwa ubezpieczeń 
społecznych w dwudziestoleciu międzywojennym

Przedmiotem niniejszej publikacji jest przybliżenie kluczowych problemów i zagadnień 
związanych z prowadzonymi w okresie dwudziestolecia międzywojennego pracami le-
gislacyjnymi nad ujednoliceniem organizacji i ustroju organów sprawujących nadzór nad 
działaniem instytucji (zarówno organów administracji, jak i podmiotów o charakterze 
prywatnoprawnym) wykonujących zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych. 

Prace te zostały zwieńczone 28 lipca 1939 roku uchwaleniem ustawy – Prawo o sądach 
ubezpieczeń społecznych1, której przepisy konstytuowały funkcjonujące w Polsce w latach 
1945/46–1974 dwuinstancyjne administracyjne sądownictwo ubezpieczeń społecznych. 
Sądy ubezpieczeń społecznych, zgodnie z postanowieniami wskazanej wyżej ustawy, 
miały być powołane do życia 1 kwietnia 1940 roku2, jednak ze względu na wybuch dru-
giej wojny światowej rozpoczęły działalność dopiero w 1945/46 roku i kontynuowały 
ją w zasadniczo niezmienionej formie do końca roku 19743, ustępując wtedy miejsca 
w swoim zakresie przedmiotowym sądownictwu o charakterze mieszanym cywilno-
-administracyjnym, a od 1985 roku – powszechnemu sądownictwu o zasadniczych cechach 
cywilnych, sprawowanemu przez wyodrębnione jednostki sądów powszechnych.

Problematyka związana z polskim administracyjnym sądownictwem ubezpieczeń 
społecznych nie była dotychczas przedmiotem badań naukowych skoncentrowanych 
na względnie wyczerpującym przedstawieniu tej instytucji prawnej, ani w zakresie jej 
funkcjonowania, ani tym bardziej sięgającej lat dwudziestych XX wieku genezy jej po-
wstania4. W związku z tym autor postanowił zbadać i przedstawić zagadnienia związane 
z sądownictwem ubezpieczeń społecznych.

1 Dziennik Ustaw z 8 sierpnia 1939 r., nr 71, poz. 476.
2 Jak stanowił przepis art. 423 Ustawy z 28 lipca 1939 r. Prawo o sądach ubezpieczeń społecznych.
3 Ustawa z 28 lipca 1939 r. Prawo o sądach ubezpieczeń społecznych utraciła moc z dniem 1 stycznia 

1975 r. na mocy dyspozycji przepisu art. 84 par. 1 w zw. z art. 98 Ustawy z dnia 24 października 1974 r. 
o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych (Dziennik Ustaw z dnia 31 października 1974 r., 
nr 39, poz. 231).

4 Prace nad ustawowym uregulowaniem jednolitego sądownictwa ubezpieczeń społecznych w dwu-
dziestoleciu międzywojennym relacjonowali ówcześni autorzy, między innymi M. Baumgart, Sądownictwo 
w zakresie ubezpieczeń społecznych, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych” 1928, nr 5, s. 49 i n.; tenże, 
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Za zasadnością podjęcia pogłębionych badań dotyczących sądownictwa ubezpieczeń 
społecznych od jego powstania aż po zniesienie przemawia także fakt, że utworzone na 
mocy przepisów ustawy z 28 lipca 1939 roku – Prawo o sądach ubezpieczeń społecznych, 
sądy ubezpieczeń społecznych były jedyną instytucją, której prawne ramy działania 
wyznaczyła ustawa uchwalona w okresie II RP (w roku 1939), lecz która rozpoczęła 
funkcjonowanie w okresie Polski Ludowej – formalnie w 1945 roku, a faktycznie w latach 
1946–19475, a więc w skrajnie odmiennych warunkach ustrojowych i społecznych. Roz-
ważań o powyżej zakreślonej tematyce nie można prowadzić w oderwaniu od pobieżnej 
chociażby prezentacji prawnych uwarunkowań oraz obowiązujących w dwudziestoleciu 
międzywojennym regulacji (zarówno z zakresu prawa materialnego, jak i formalnego), 
których przedmiotem było szeroko rozumiane ubezpieczenie społeczne, w tym ustrój, 
organizacja i unifi kacja właściwych instytucji i organów. Autor przede wszystkim skupił 
się na aktach prawnych mających związek z unifi kacją (ujednoliceniem) organów orze-
kających w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Po pierwszej wojnie światowej na ziemiach polskich obowiązywały trzy pozaborcze 
systemy prawne (rosyjski, austriacki i pruski6), z których każdy przewidywał (lub – jak 
w wypadku prawodawstwa rosyjskiego – co do zasady w ogóle nie przewidywał7) odrębne 
rozwiązania w zakresie szeroko pojętych „ubezpieczeń społecznych” (wówczas często 
zarówno w literaturze, jak i w aktach prawnych równorzędnie określanych pojęciem: 
„zabezpieczenia społecznego”8) oraz prawnych gwarancji przestrzegania właściwych 
regulacji prawnych, w tym istnienie organów, którym powierzono zadania w tej materii. 
Instytucje te najbardziej rozwinięte były na terenach d. zaboru pruskiego9 (Rzesza Nie-
miecka do dziś jest uważana za pierwszy kraj europejski konsekwentnie wprowadzający 

Projektowane organa sądowe ubezpieczeń społecznych, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych” 1933, nr 10, 
s. 516 i n.; T. Dybowski, Nowy etap kodyfi kacji prawa o ubezpieczeniu społecznym, „Przegląd Ubezpieczeń 
Społecznych” 1938, nr 6, s. 351 i n.; E. Modliński, Sądy ubezpieczeń społecznych jako szczególne sądy 
administracyjne, Warszawa 1946, s 15 i n.; po 1946 roku brak w tej materii publikacji lub istotnych badań 
historycznoprawnych. 

5 Przebieg i problemy związane z procesem faktycznego powoływania do życia sądów ubezpieczeń spo-
łecznych w latach czterdziestych XX wieku relacjonowano m.in. na łamach reaktywowanego po II wojnie 
światowej miesięcznika „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych”, nr 1–2, 1948, s. 39; nr 5, 1948, s. 123–126; 
nr 6, 1948, s. 202–203. Znacznie bardziej interesujące są archiwalia z tego okresu zgromadzone w Archi-
wum Państwowym w Krakowie (akta Okręgowego Sądu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie – zespół akt 
nr 1436/0) oraz w Archiwum Akt Nowych w Warszawie (akta Trybunału Ubezpieczeń Społecznych – zespół 
akt nr 848/0).

6 Dodatkowo należy wskazać odmienności w systemach prawnych obowiązujących na ziemiach daw-
nego zaboru rosyjskiego (tereny Królestwa Polskiego i ziemie wcielone bezpośrednio do Cesarstwa) oraz 
odrębny system prawny powiatu spisko-orawskiego (prawo węgierskie).

7 Z wyjątkiem rosyjskiej ustawy o ubezpieczeniu robotników na wypadek choroby z dnia 23 czerwca 
(6 lipca) 1912 roku.

8 Wzajemny stosunek powyższych terminów i kontrowersje związane ze wzajemnym stosunkiem pojęć 
„zabezpieczenia społecznego” i „ubezpieczeń społecznych” przedstawiają m.in. J. Piotrowski w: Zabezpie-
czenie społeczne. Problematyka i metody, Warszawa 1966, s. 13–17, 165–168; E. Modliński, Podstawowe 
zagadnienia prawne ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1968, s. 15–46.

9 Pruski system organów kontrolujących administracyjne rozstrzygnięcia z zakresu ubezpieczeń społecz-
nych funkcjonował na ziemiach polskich w swych podstawowych rozwiązaniach do 1939 r., por.: E. Modliń-
ski, Sądy ubezpieczeń społecznych jako szczególne sądy administracyjne, Warszawa 1946, s. 16–18.



797

Próby ujednolicenia sądownictwa ubezpieczeń społecznych w dzwudziestoleciu...

prawodawstwo socjalne10), w zalążkowych formach występowały natomiast na terenach 
d. zaboru rosyjskiego. 

Ponadto państwo polskie, kształtując swój ustrój i system prawny na gruncie trzech 
systemów państw zaborczych, było postawione przed problemami organizacyjnymi i fi -
nansowymi wynikającymi z przejęcia zobowiązań ubezpieczeniowych nieskorelowanego 
z dopływem środków lub nawet organizacją odpowiedniego zaplecza administracyjnego. 
Po zakończeniu pierwszej wojny światowej siedziby (i kasy) wszystkich nieomal zakła-
dów ubezpieczeniowych (tak publicznych, jak i prywatnych) działających dotychczas 
na ziemiach polskich znalazły się poza granicami państwa polskiego, odcinając się od 
zobowiązań co do swych dotychczasowych, zamieszkałych na terenie Polski petentów11.

W związku z tym niezwykle ważkim dla odrodzonego państwa polskiego stał się 
problem ujednolicenia zarówno materialnoprawnych regulacji dotyczących ubezpieczenia 
społecznego i ich rozszerzania na możliwie szeroki krąg podmiotów (co było konieczną 
podstawą dla prowadzenia przez państwo efektywnej polityki w tym zakresie), jak też 
unifi kacji procedur związanych z przyznawaniem świadczeń z ubezpieczenia społecz-
nego oraz ewentualnymi środkami odwoławczymi od rozstrzygnięć właściwych w tym 
zakresie podmiotów.

W wykonaniu powyższych założeń w roku 193012 doszło do reorganizacji istniejących 
wówczas kas chorych (działających na podstawie ustawy z 19 maja 1920 roku o obowiąz-
kowym ubezpieczeniu na wypadek choroby13) oraz „ogólnych” instytucji ubezpieczeń 
społecznych (działających zarówno na podstawie prawodawstwa pozaborczego: pruskiego 
i austriackiego, jak i polskiego: rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 listopada 
1927 roku o ubezpieczeniu pracowników umysłowych14) nazywanych odtąd jednolicie 
„zakładami ubezpieczeń społecznych”, w ramach której scentralizowano kompetencje do 
zarządzania nimi w rękach dyrektorów tych instytucji. Wprowadzono ponadto rozbudo-
wany nadzór Ministra Pracy i Opieki Społecznej nad działaniem kas chorych i zakładów 
ubezpieczeń społecznych.

Kolejnym etapem unifi kacji systemu ubezpieczeń społecznych była tak zwana usta-
wa scaleniowa15 z 1933 roku dokonująca z dniem 1 stycznia 1934 roku16 scalenia pod 
względem prawnym i organizacyjnym części funkcjonujących wówczas ubezpieczeń 
społecznych17, na czele struktury organizacyjnej stawiając pozostające pod nadzorem 
Ministra Opieki Społecznej organy centralne: Izbę Ubezpieczeń Społecznych i Zakłady 
Ubezpieczeń Społecznych (właściwe dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń spo-
łecznych) z podległymi im organami terenowymi – Ubezpieczalniami Społecznymi, 

10 Por.: Ordynacja ubezpieczeniowa Rzeszy z 19 lipca 1911 roku i inne przepisy właściwe.
11 Szerzej na ten temat: Wyznikiewicz Rżewski, Systematyczny przegląd ubezpieczeń społecznych w Pol-

sce, Chorzów 1936.
12 Rozporządzenie Prezydenta RP z 29 listopada 1930 roku o organizacji i funkcjonowaniu instytucji 

ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 30 listopada 1930 roku, nr 81, poz. 635). 
13 Dz.U. z 9 czerwca 1920 roku, nr 44, poz. 272.
14 Dz.U. z 2 grudnia 1927 roku, nr 106, poz. 911.
15 Ustawa z 28 marca 1933 roku o ubezpieczeniu społecznem (Dz.U. z 11 lipca 1933 roku, nr 51, poz. 

396).
16 Zgodnie z dyspozycją par. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 27 grudnia 1933 roku w sprawie wej-

ścia w życie ustawy o ubezpieczeniu społecznym (Dz.U. z 30 grudnia 1933 roku, nr 102, poz. 789).
17 Ubezpieczenia chorobowego, macierzyńskiego, wypadkowego, od chorób zawodowych, od niezdol-

ności do pracy z innych przyczyn.
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na potrzeby których teren kraju podzielono na okręgi wyznaczane na podstawie liczby 
ubezpieczonych18. 

Szereg aktów materialnoprawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych przewidywał 
w swych przepisach zarówno unifi kację organów i procedur związanych z wykonywaniem 
przez administrację zadań z tej dziedziny, jak i utworzenie odrębnych wyspecjalizowanych 
instytucji (organów), których przedmiotem działania winno być orzekanie w sprawach 
spornych z zakresu rodzajów ubezpieczeń w nich unormowanych. Akty te nie przesądza-
ły jednak o strukturze zapowiadanych instytucji (w szczególności instancyjnej) ani ich 
charakterze (administracyjnym, sądowym, ewentualnie mieszanym). 

Przepisy ustawy z 19 maja 1920 roku o obowiązkowym ubezpieczeniu na wypadek 
choroby stanowiły, że skargi przeciw orzeczeniom Zarządów Kas Chorych oraz Ko-
misji Pojednawczych do spraw z lekarzami (organów pierwszej instancji w sprawach 
z zakresu odpowiednio ubezpieczenia chorobowego lub sporów z zatrudnionymi przez 
Kasy Chorych lekarzami) miały rozpatrywać bliżej niesprecyzowane specjalne „organy 
sądowe” Urzędów Ubezpieczeń Społecznych19. Do czasu ich utworzenia na terenach d. 
zaboru austriackiego funkcje tych organów sądowych miały pełnić tymczasowo organy 
administracji („władze administracyjno-polityczne”), natomiast na terenach d. zaboru 
pruskiego pozaborcze Urzędy Ubezpieczeń20.

Przepisy Rozporządzenia Prezydenta RP z 24 listopada 1927 roku o ubezpieczeniu 
pracowników umysłowych dla rozpatrywania skarg (ubezpieczonych, uprawnionych do 
świadczeń oraz pracodawców) na rozstrzygnięcia tworzonych przez rozporządzenie czte-
rech Zakładów Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych (kontynuujących swą działalność 
także pod rządami ustawy z 28 marca 1933 roku o ubezpieczeniu społecznym, jako jeden 
z tworzonych jej przepisami zakładów ubezpieczeń społecznych), także przewidywały 
utworzenie „specjalnych organów” rozstrzygających spory z ubezpieczenia pracowników 
umysłowych. Ustrój, organizację i postępowanie przed tymi organami miała określić 
odrębna ustawa21. Do czasu ich utworzenia funkcję tychże organów miały spełniać tym-
czasowo te organy, które do rozstrzygania sporów z dziedziny ubezpieczeń społecznych 
na danym terenie były w dniu wejścia w życie rozporządzenia właściwe, z wyjątkiem 
obszaru d. zaboru rosyjskiego, na którym ze względu na brak stosownych organów orze-
kanie w pierwszej instancji powierzono wojewodzie (ewentualnie komisarzowi rządu m. 
st. Warszawy), a w drugiej instancji Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej22. 

Tak zwana ustawa scaleniowa również zawierała generalne unormowanie, zgodnie 
z którym co do zasady wszelkie spory pomiędzy pracodawcami, ubezpieczonymi lub 
uprawnionymi do świadczeń z jednej strony a instytucjami ubezpieczeń społecznych 
z drugiej (zarówno działającymi na szczeblu okręgów w ramach Ubezpieczalni Społecz-

18 Ten racjonalistyczny podział terytorialny dla celów specjalnych oparty był na podziale zasadniczym 
podziału terytorialnego kraju, okręgi ubezpieczalni społecznych pokrywać się miały terytorialnie z jednym 
lub kilkoma powiatami. 

19 Art. 85 ustawy z 19 maja 1920 roku o obowiązkowym ubezpieczeniu na wypadek choroby.
20 Art. 106 ustawy z 19 maja 1920 roku o obowiązkowym ubezpieczeniu na wypadek choroby.
21 Art. 130 Rozporządzenia Prezydenta RP z 24 listopada 1927 roku o ubezpieczeniu pracowników umy-

słowych.
22 Art. 164 Rozporządzenia Prezydenta RP z 24 listopada 1927 roku o ubezpieczeniu pracowników umy-

słowych.
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nych – Komisjami Rozjemczymi23, jak i centralnym – Izbą Ubezpieczeń Społecznych 
i Zakładami Ubezpieczeń Społecznych), wynikłe z zastosowania przepisów ustawy, winny 
rozstrzygać „specjalne organa”. Ustrój tych organów i postępowanie przed nimi miała 
określić odrębna ustawa24. W zakresie sporów o świadczenia wypadkowe i emerytalne 
robotników, do czasu utworzenia „orzekających organów ubezpieczeń społecznych”, 
ustawa nakazywała ich rozstrzyganie przez dotychczasowe organa orzekające w tych 
sprawach, z wyjątkiem obszaru d. zaboru rosyjskiego i d. zaboru austriackiego, na któ-
rych rozstrzyganie sporów powierzono sądom rozjemczym, orzekającym dotychczas 
w sprawach ubezpieczenia od wypadków. Odwołanie od orzeczeń w sprawach obowiązku 
ubezpieczenia, wymiaru składki i zaliczania do poszczególnych kategorii niebezpieczeń-
stwa w całym kraju rozstrzygać miały nadal „tymczasowo” organy dotychczas właściwe 
do rozstrzygania tych odwołań25.

Zauważyć jednak należy, że pomimo niewątpliwych wysiłków prawodawczych, do 
wybuchu drugiej wojny światowej nie objęto ubezpieczeniem społecznym ogółu obywateli 
(mieszkańców) Polski, pomimo licznych regulacji w tym zakresie26. Nie zunifi kowano 
także w pełni materialnoprawnych podstaw działania ani procedur mających za zadanie 
przyznawanie świadczeń zaliczanych wówczas do ubezpieczeń społecznych ani rozstrzy-
gania sporów z zakresu ubezpieczeń społecznych, które pomimo licznych ustawowych 
zapowiedzi były rozstrzygane bądź na dotychczasowych zasadach, bądź przez organy, 
którym kompetencje te powierzano prowizorycznie i tymczasowo. Prawnej unifi kacji 
powyższej problematyki dokonać miała dopiero ustawa z 28 lipca 1939 roku – Prawo 
o sądach ubezpieczeń społecznych. 

Zasięg terytorialny, jak i zakres podmiotowy działania poszczególnych działów ubez-
pieczenia społecznego nie był jednakowy. Przepisy powołanej wyżej ustawy z 28 marca 
1933 roku o ubezpieczeniu społecznym pozostawiały generalnie poza zakresem swej re-
gulacji robotników rolnych w położonych na terenie d. zaboru rosyjskiego i austriackiego 
gospodarstwach rolnych o powierzchni do 30 ha. Ponadto poza zasięgiem ubezpieczenia 
na wypadek choroby i macierzyństwa pozostawiono wszystkich pracowników gospo-
darstw rolnych (tak robotników, jak i pracowników umysłowych). Zamiast ubezpieczeń 
społecznych przepisy art. 212 i 213 ustawy z 28 marca 1933 roku o ubezpieczeniu spo-
łecznym nakazywały pracodawcom rolnym udzielenie chorym pracownikom niezbędnej 
pomocy, której udzielanie szybko okazało się jednak fi kcją27, a robotnicy rolni do końca 
dwudziestolecia międzywojennego byli faktycznie pozbawieni świadczeń socjalnych.

Ponadto nie dokonano w tym czasie pełnego „upublicznienia” świadczeń z zakresu 
ubezpieczeń społecznych, z których część miała nadal charakter prywatnoprawny (jak 

23 Rozstrzygającymi odwołania od orzeczeń Dyrektorów Ubezpieczalni Społecznych (art. 54, ust. 9 
Ustawy z 28 marca 1933 roku o ubezpieczeniu społecznym).

24 Art. 268 ust. 1 Ustawy z 28 marca 1933 roku o ubezpieczeniu społecznym.
25 Art. 309 ust. 1 Ustawy z 28 marca 1933 roku o ubezpieczeniu społecznym.
26 W 1939 roku w Polsce obowiązywało ponad 95 aktów prawnych regulujących problematykę ubezpie-

czeń społecznych, por.: S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym. Część III. Okres międzywo-
jenny, Kraków 2001, s. 300 i n. 

27 Por.: J. Szumski, Prawda o obecnym stanie pomocy leczniczej dla pracowników rolnych w majątkach 
ziemskich, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych” 1939, nr 5, s. 259 i n.; M. Radajewski, Opieka nad zdro-
wiem robotników rolnych i ich rodzin, [w:] W walce o zdrowie wsi polskiej, red. M. Kacprzak, Warszawa 
1937, s. 40 i n. 
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wskazane wyżej świadczenia pracodawców rolnych na rzecz ich pracowników), często 
też podlegała kognicji sądów powszechnych lub szczególnych organów powołanych dla 
rozpatrywania danego rodzaju spraw28. 

Na skutek jedynie częściowego przekazania kompetencji z zakresu orzekania w spo-
rach z ubezpieczenia społecznego jednolitej władzy państwowej (wykonawczej lub sądow-
niczej) oraz braku unifi kacji instytucji i procedur właściwych w tym zakresie u schyłku 
II RP nadzór nad działalnością licznych nadal podmiotów orzekających o uprawnieniach 
z zakresu ubezpieczeń społecznych był wykonywany przez organy o charakterze zarówno 
administracyjnym, jak i sądowym.

Spory z zakresu ubezpieczeń społecznych przed wejściem w życie przepisów ustawy 
z 28 lipca 1939 roku – Prawo o sądach ubezpieczeń społecznych (co faktycznie nastąpiło 
dopiero po drugiej wojnie światowej), rozstrzygały bowiem, w zależności od materialno-
prawnych podstaw sporu i właściwości terytorialnej, w różnych (często nakładających się 
wzajemnie) układach właściwości miejscowej, rzeczowej i instancyjnej: Sądy Rozjemcze 
(w Warszawie, Lwowie, Krakowie i Łodzi), Sąd Polubowny dla Ubezpieczenia Pensyjne-
go we Lwowie, Wyższe Urzędy Ubezpieczeń (w Poznaniu i Toruniu) oraz Trybunał dla 
Spraw Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu, Wyższy Urząd Ubezpieczeń w Katowicach 
oraz Wojewódzki Urząd Ubezpieczeń w Katowicach, Urzędy Ubezpieczeń Społecznych 
(działające na szczeblu powiatów – przy organach administracji ogólnej), Tymczasowa 
Komisja Rozjemcza Ubezpieczeń Społecznych, Urzędy Wojewódzkie, Minister Opieki 
Społecznej oraz Najwyższy Trybunał Administracyjny, Bracki Sąd Rozjemczy w Kato-
wicach i Wyższy Sąd Rozjemczy dla spraw bractw górniczych z siedzibą w Warszawie, 
składając się na osiem niezależnych, często przenikających się wzajemnie trybów roz-
strzygania sporów ubezpieczeniowych29. Powyższy stan, nie sprzyjając ani przejrzystości 
samego systemu, ani ujednoliceniu praktyki orzeczniczej, stanowił jedną z podstawowych 
przyczyn unifi kacji organów rozstrzygających spory z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Dodatkowym bodźcem do intensyfi kacji prac nad ujednoliceniem organów rozstrzy-
gających spory z zakresu ubezpieczeń społecznych był dorobek konwencyjny Między-
narodowej Organizacji Pracy30, od momentu powstania której Polska była członkiem.

29 czerwca 1933 roku, na zakończenie swojej XVII sesji ogólnej, Międzynarodowa 
Organizacja Pracy przyjęła bowiem szereg konwencji dotyczących szeroko rozumia-
nej problematyki ubezpieczeń społecznych (konwencje nr 35–40 MOP z 1933 roku)31, 

28 Na przykład spory o świadczenia górników z Górnego Śląska podległe w pierwszej instancji Brackim 
Sądom Rozjemczym, a w drugiej (i ostatniej) instancji Wyższemu Sądowi Rozjemczemu dla spraw Bractw 
Górniczych w Warszawie.

29 Por.: S. Garlicki, Prawo o sądach ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Warszawa 1950, s. 6.
30 Utworzonej 28 czerwca 1919 roku na paryskiej konferencji pokojowej na mocy XIII Rozdziału Trak-

tatu Wersalskiego (tzw. Konstytucji MOP) jako autonomiczna organizacja stowarzyszona wówczas z Ligą 
Narodów (po II wojnie światowej afi liowana przy ONZ).

31 Konwencja (nr 35) dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, 
zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również cha-
łupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjęta w Genewie 29 czerwca 1933 roku, konwen-
cja (nr 36) dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych 
w przedsiębiorstwach rolnych, przyjęta w Genewie 29 czerwca 1933 roku, konwencja (nr 37) dotycząca 
obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przed-
siębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników 
gospodarstw domowych, przyjęta w Genewie 29 czerwca 1933 roku, konwencja (nr 38) dotycząca obowiąz-
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w postanowieniach których sformułowano wymóg zapewnienia ubezpieczonym prawa 
odwołania się w przypadku sporu, dotyczącego świadczenia do „sądów specjalnych 
złożonych z sędziów zawodowych lub niezawodowych, obeznanych szczególnie z ce-
lem ubezpieczenia i potrzebami ubezpieczonych i orzekających ewentualnie z udziałem 
asesorów, powołanych spośród ubezpieczonych i pracodawców”. 

Wymagania stawiane przez powyższe konwencje przyczyniły się do przyspieszenia 
prac nad zaprojektowaniem, a następnie utworzeniem w Polsce jednolitego i samodzielne-
go, „specjalnego” sądownictwa ubezpieczeń społecznych, a w okresie Polski Ludowej32, 
jak i niektórych opracowaniach współczesnych33, powoływane były jako bezpośrednia 
przyczyna i uzasadnienie powołania i istnienia tego rodzaju sądownictwa w Polsce (jak 
okazało się z perspektywy dalszych przekształceń modelu sądownictwa ubezpieczeń 
społecznych – całkowicie nietrafnie). Powołane wyżej konwencje Międzynarodowej 
Organizacji Pracy zostały ratyfi kowane przez Polskę w 1948 roku34, a w 1949 roku ich 
teksty, wraz ze stosownymi oświadczeniami rządowymi z 18 listopada 1948 roku, dotyczą-
cymi złożenia przez Polskę dokumentów ratyfi kacyjnych do każdej z konwencji, zostały 
opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 31 z 30 sierpnia 1949 roku pod pozycjami 223–234.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego zaprezentowano pięć (sześć – jeśli uznać 
za zasadne przyjęte w części publikacji z lat trzydziestych XX wieku zakwalifi kowanie 
związanej z dyskontynuacją prac legislacyjnych sejmu IV (1935–1938) i V (1938–1939) 
kadencji przerwy w pracach nad projektem ustawy Prawo o sądach ubezpieczeń spo-
łecznych jako prace nad dwoma odrębnymi projektami35), bardziej lub mniej zaawan-
sowanych, koncepcji lub projektów aktów mających za przedmiot unifi kację organów 
rozstrzygających spory z zakresu ubezpieczeń społecznych i jednolite uregulowanie ich 
ustroju oraz postępowania przed nimi. Ze względu na znikomość dostępnych źródeł, tak 
archiwalnych, jak i sprawozdawczych, oraz charakter prac nad wyżej wymienionymi 
koncepcjami bądź regulacjami (były one tworzone często przez osoby prywatne, prezen-
towane wąskiemu gronu specjalistów lub urzędników Ministerstwa Opieki Społecznej) 
dostępny zasób informacji o początkowych projektach rozwiązań prawnych w tej materii 
pozostaje bardzo ograniczony36. 

kowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębior-
stwach rolnych, przyjęta w Genewie 29 czerwca 1933 roku, konwencja (nr 39) dotycząca obowiązkowego 
ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemy-
słowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domo-
wych, przyjęta w Genewie 29 czerwca 1933 roku, konwencja (Nr 40) dotycząca obowiązkowego ubezpie-
czenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjęta 
w Genewie 29 czerwca 1933 roku.

32 Tak m.in. S. Garlicki, M. Szeremeta, Prawo o sądach ubezpieczeń społecznych. Komentarz, War-
szawa 1962, s. 15–16; J. Łętowski, Kontrola administracji, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. III, 
red. T. Rabska, J. Łętowski, Warszawa 1978, s. 442.

33 J. Boć, Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2000, s. 387.
34 Ustawa z 26 czerwca 1948 r. o ratyfi kacji konwencji nr 24, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40 i 42, przyjętych 

na sesjach VIII, XVII i XVIII ogólnej konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dziennik Ustaw z 23 
lipca 1948 roku, nr 34 poz. 233).

35 T. Dybowski, Nowy etap kodyfi kacji prawa o ubezpieczeniu społecznym, „Przegląd Ubezpieczeń Spo-
łecznych” 1938, nr 6.

36 Pomimo powoływania się części źródeł na współpracę autorów tychże koncepcji lub projektów z Mi-
nisterstwem Opieki Społecznej (M. Święcicki, Instytucje polskiego prawa pracy w latach 1918–1939, War-
szawa 1960, s. 308 –309), w jego archiwaliach (akta Ministerstwa Opieki Społecznej w Warszawie – zespół 
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Pierwsze projekty – powstające w latach dwudziestych oraz na początku lat trzy-
dziestych XX wieku nie wyszły poza etap dyskusji i wstępnych prac redakcyjnych, nie 
stały się także nigdy przedmiotem prac sejmowych (ani nawet usystematyzowanych prac 
resortowych). Ich cechą wspólną było jednak konsekwentne przyjęcie koncepcji nieza-
leżnego (od administracji publicznej) charakteru projektowanych organów orzekających 
i ich dwuinstancyjnej struktury. Względnie szczegółowo można odtworzyć jedynie prace 
związane z przygotowaniem w drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku ostatniego 
z projektów unifi kacji organów rozstrzygających spory z zakresu ubezpieczeń społecz-
nych, przygotowywanego w latach 1936–1939 pod auspicjami Ministerstwa Opieki Spo-
łecznej, a następnie częściowo zmodyfi kowanego przez parlament, projektu utworzenia 
administracyjnych sądów ubezpieczeń społecznych.

Projekt z 1926 roku przewidywał utworzenie dwuinstancyjnego systemu kolegialnych 
organów orzekających w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Organy te miały 
funkcjonować przy organach administracji nadzorujących ówczesne ubezpieczenia spo-
łeczne, utworzonych zgodnie z dyspozycją przepisu art. 97 i 98 ustawy z 19 maja 1920 
roku o obowiązkowym ubezpieczeniu na wypadek choroby. Organy rozstrzygające pierw-
szej instancji miały być utworzone przy wszystkich Okręgowych Urzędach Ubezpieczeń 
(rozstrzygając skargi na orzeczenia Zarządów Kas Chorych oraz Komisji Pojednawczych 
do spraw z lekarzami), a jeden centralny organ rozstrzygający drugiej instancji (właściwy 
dla rozpoznawania skarg na rozstrzygnięcia organów pierwszej instancji) miał być utwo-
rzony przy Głównym Urzędzie Ubezpieczeń. Model taki odpowiadał ogólnym założeniom 
przyjętym w ustawie z 19 maja 1920 roku o obowiązkowym ubezpieczeniu na wypadek 
choroby (vide: omówione wyżej przepisy art. 85 i 106 tej ustawy37), nie został jednak 
nigdy szczegółowo skonkretyzowany.

Kolejny projekt, przygotowany w 1929 roku, w swych zasadniczych założeniach nie 
odbiegał od wcześniejszego. Zakładał powołanie dwuinstancyjnego systemu organów 
orzekających w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Organy te, w pierwszej 
instancji działające przy Okręgowych Urzędach Ubezpieczeń jako Okręgowe Kolegia 
Ubezpieczeń Społecznych, w drugiej instancji przy Głównym Urzędzie Ubezpieczeń jako 
Główne Kolegium Ubezpieczeń Społecznych38, odpowiadały ogólnym założeniom i wy-
maganiom stawianym organom rozstrzygającym spory dotyczące ubezpieczeń zawartym 
zarówno w ustawie z 19 maja 1920 roku o obowiązkowym ubezpieczeniu na wypadek 
choroby, jak i w Rozporządzeniu Prezydenta RP z 24 listopada 1927 roku o ubezpieczeniu 
pracowników umysłowych. 

W 1931 roku ówczesny prezes Trybunału do Spraw Ubezpieczeń Społecznych w Pozna-
niu A. Adamczak zaprezentował autorskie założenia dla regulacji polskiego sądownictwa 
ubezpieczeń społecznych, które oparto na modelu funkcjonującym wówczas w b. dzielnicy 
pruskiej. Projektowane sądy miały być zorganizowane w strukturę dwuinstancyjną, od-

akt nr 15/0 A, Archiwum Akt Nowych w Warszawie) brak jakichkolwiek dokumentów potwierdzających 
zaangażowanie w nie tego resortu.

37 Por.: Sprawozdanie Komisji Prawniczej o zmianach wprowadzonych przez Senat 31 maja 1939 roku 
do uchwalonego przez sejm 18 marca 1939 roku projektu ustawy o sądach ubezpieczeń społecznych, druk 
sejmowy nr 251, 1939, s. 4–5.

38 Sprawozdanie Komisji Prawniczej o zmianach wprowadzonych przez Senat 31 maja 1939 roku do 
uchwalonego przez sejm 18 marca 1939 roku projektu ustawy o sądach ubezpieczeń społecznych, druk sej-
mowy nr 251, 1939, s. 5–6.
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powiadającą funkcjonalnie działającym w ramach właściwości miejscowej Trybunału do 
Spraw Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu i Toruniu wyższym urzędom ubezpieczeń, 
jako sądom pierwszej instancji, i samemu Trybunałowi, jako sądowi drugiej instancji. 
Autor zakładał jedynie ogólne uregulowanie struktury i organizacji sądownictwa ubez-
pieczeń społecznych na drodze ustawowej i możliwie szerokie korzystanie z działających 
już wówczas rozwiązań cywilistycznych39, w szczególności zunifi kowanej w 1930 roku 
procedury cywilnej40. Założenia powyższe korespondowały z obowiązującymi wówczas 
przepisami Rozporządzenia Prezydenta RP z 29 listopada 1930 roku o organizacji i funk-
cjonowaniu instytucji ubezpieczeń społecznych, ujednolicającymi ustrój tych instytucji 
i przewidującymi administracyjny nadzór nad ich działalnością.

Ostatni ramowy projekt utworzenia systemu organów orzekających w sporach z za-
kresu ubezpieczeń społecznych zaprezentowany został w 1934 roku, między innymi 
w związku z wejściem w życie ustawy z 28 marca 1933 roku o ubezpieczeniu społecznym, 
przewidującej powołanie specjalnych orzekających organów ubezpieczeń społecznych 
właściwych do rozstrzygania sporów pomiędzy pracodawcami, ubezpieczonymi lub 
uprawnionymi do świadczeń z jednej strony a instytucjami ubezpieczeń społecznych 
z drugiej41, jak i ze względu na postanowienia wskazanych wyżej konwencji Międzyna-
rodowej Organizacji Pracy. W jego ramach postulowano, podobnie jak w projekcie z 1931 
roku, uregulowania problematyki sądownictwa ubezpieczeń społecznych w formie zbioru 
ogólnych przepisów, jednakże z założeniem uregulowania zarówno kwestii szczególnych, 
jak i problematyki postępowania w formie przepisów wykonawczych do ustawy ogólnej 
(co miało umożliwić uregulowanie tych kwestii w sposób autonomiczny, nie wykluczając 
jednak czerpania z istniejących unormowań, w tym z Kodeksu Postępowania Cywilnego).

Prace nad projektem ustawy Prawo o sądach ubezpieczeń społecznych (uchwalonej 
ostatecznie 28 lipca 1939 roku) rozpoczął w 1936 roku – między innymi w związku 
z brakiem rezultatów dotychczasowych inicjatyw oraz przyjętymi przez Polskę zobowią-
zaniami międzynarodowymi – resort opieki społecznej, biorąc na siebie ciężar organiza-
cyjny i odpowiedzialność za przebieg i efekty prac nad kolejnym projektem ustawowego 
uregulowania tej materii. 

W czerwcu 1936 roku Minister Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Spra-
wiedliwości powołał w tym celu międzyresortową komisję (złożoną z przedstawicieli 
Ministerstwa Opieki Społecznej i Ministerstwa Sprawiedliwości), której przewodniczą-
cym został E. Modliński. Komisja w trakcie 17 posiedzeń przyjęła zasadnicze założenia 
przyszłej ustawy konstytuującej jednolite sądownictwo ubezpieczeń społecznych, które 
miało być właściwe we wszelkich sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych, przybrać 
strukturę dwuinstancyjną i opierać się na własnej procedurze. Komisja działała do sierpnia 
1936 roku.

We wrześniu 1936 roku Minister Opieki Społecznej powołał kolejną komisję mię-
dzyresortową dla opracowania projektu ustawy o sądach ubezpieczeń społecznych, do 

39 T. Dybowski, Nowy etap kodyfi kacji prawa o ubezpieczeniu społecznym, „Przegląd Ubezpieczeń Spo-
łecznych” 1938, nr 6, s. 356.

40 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. Kodeks Postępowania Cy-
wilnego, Dz.U. z 3 grudnia 1930 roku nr 83 poz. 651.

41 T. Dybowski, Nowy etap kodyfi kacji prawa o ubezpieczeniu społecznym, „Przegląd Ubezpieczeń Spo-
łecznych” 1938, nr 6, s. 355.
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składu której, oprócz resortów opieki społecznej i sprawiedliwości, dokooptowano przed-
stawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych42. Przewodnictwo komisji objął ponownie 
E. Modliński. Komisja pracowała do października 1937 roku, odbywając w tym cza-
sie 57 posiedzeń. W trakcie prac wyodrębniono z jej składu podkomisję zajmującą się 
problematyką postępowania przed projektowanymi sądami ubezpieczeń społecznych, 
której przewodnictwo powierzono W. Borkowskiemu. W trakcie swych prac komisja 
kilkakrotnie korzystała z pomocy niewchodzących w jej skład specjalistów z dziedzi-
ny prawa ubezpieczeniowego i administracyjnego. Jednym z ekspertów opiniujących, 
często krytycznie, dla podkomisji stworzone przez nią założenia organizacji sądowni-
ctwa ubezpieczeń społecznych był J.S. Langrod43. Efektem prac komisji był wstępny 
projekt ustawy o sądach ubezpieczeń społecznych, określający ustrój (dwuinstancyjny) 
i właściwość (ogólną w zakresie ubezpieczeń społecznych) tych sądów, zasady i tryb 
postępowania przed nimi, wreszcie zawierający obszerne uzasadnienie projektu. Zgod-
nie z postanowieniami projektu spory z zakresu ubezpieczeń społecznych w pierwszej 
instancji miały rozpatrywać Okręgowe Sądy Ubezpieczeń Społecznych, które orzekały 
w składach kompletowanych z sędziów zawodowych oraz ławników (reprezentujących 
w połowie pracowników, a w połowie pracodawców). Sądem drugiej instancji, sprawu-
jącym nadzór judykacyjny nad Okręgowymi Sądami Ubezpieczeń Społecznych, miał być 
Trybunał Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Stanowił on sąd drugiej, a zarazem 
ostatniej instancji w stosunku do Okręgowych Sądów Ubezpieczeń Społecznych (rozstrzy-
gając środki odwoławcze od orzeczeń Okręgowych Sądów Ubezpieczeń Społecznych). 
Orzekał także w innych sprawach przekazanych do wyłącznej właściwości Trybunału 
oraz wyjaśniał treść przepisów budzących wątpliwości/rozbieżności w orzecznictwie. 
Trybunał orzekał wyłącznie w składach sędziów zawodowych. Odrębną, lecz organiza-
cyjnie powiązaną z Sądami Ubezpieczeń Społecznych instytucją miał być działający przy 
Trybunale Ubezpieczeń Społecznych pod nadzorem Ministra Opieki Społecznej Rzecznik 
Interesu Publicznego. Rzecznik miał działać przed sądami ubezpieczeń społecznych obu 
instancji, stojąc na straży prawa i dążąc do ustalenia w orzecznictwie sądowym prawid-
łowej i jednolitej wykładni przepisów. Miał pełnić funkcję quasi-prokuratora, którego 
podstawowym środkiem działania był udział, na prawach strony, w sprawach toczących 
się przed sądami ubezpieczeń społecznych.

Przygotowany przez komisję projekt ustawy poddany został pod obrady Rady Mi-
nistrów, która bez zmian przyjęła go jako własny 19 marca 1938 roku i skierowała pod 
obrady sejmu. Projekt został wniesiony do sejmu 21 marca 1938 roku, jednak ze względu 
na rozwiązanie parlamentu IV kadencji 13 września 1938 roku i związaną z tym zdarze-
niem dyskontynuację jego prac legislacyjnych projekt utracił moc.

Po ukonstytuowaniu się Parlamentu V kadencji44 projekt ustawy o sądach ubezpie-
czeń społecznych – w niezmienionym brzmieniu – został przedstawiony w sejmie jako 

42 Sprawozdanie Komisji Prawniczej o zmianach wprowadzonych przez Senat 31 maja 1939 roku do 
uchwalonego przez sejm 18 marca 1939 roku projektu ustawy o sądach ubezpieczeń społecznych, druk sej-
mowy nr 251, 1939, s. 6.

43 Sprawozdanie Komisji Prawniczej o zmianach wprowadzonych przez Senat 31 maja 1939 roku do 
uchwalonego przez sejm 18 marca 1939 roku projektu ustawy o sądach ubezpieczeń społecznych, druk sej-
mowy nr 251, 1939, s. 7.

44 28 listopada 1938 roku.
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inicjatywa ustawodawcza Rady Ministrów45. Pierwsze czytanie rządowego projektu usta-
wy o sądach ubezpieczeń społecznych odbyło się na IV posiedzeniu Sejmu V kadencji 
9 grudnia 1938 roku, po czym przekazano projekt pod obrady Komisji Prawniczej Sej-
mu46. Po analizie rozwiązań zawartych w projekcie rządowym Komisja Prawnicza Sej-
mu wprowadziła do niego 51 modyfi kacji (przy czym większość z nich miała charakter 
redakcyjny, między innymi wynikający z zaproponowanej przez komisję zmiany tytułu 
ustawy na: „prawo o sądach ubezpieczeń społecznych”) i w ujednoliconej zgodnie z nimi 
treści skierowała ponownie pod obrady sejmu47. Na XXI posiedzeniu Sejmu V kadencji 
18 marca 1939 roku uchwalił on projekt ustawy w brzmieniu zaproponowanym przez 
Komisję Prawniczą (to jest z niewielkimi merytorycznymi modyfi kacjami w stosunku 
do projektu rządowego, uwzględniając najistotniejszą zmianę tytułu samej ustawy, który 
brzmiał: „Prawo o sądach ubezpieczeń społecznych”). Także senat w dyskusji nad treścią 
projektu ustawy – Prawo o sądach ubezpieczeń społecznych i odbytym 31 maja 1939 roku 
głosowaniu nie dokonał istotnych modyfi kacji, a projekt ustawy w czerwcu 1939 roku 
trafi ł ponownie pod obrady Sejmu, gdzie po obszernym omówieniu48 został uchwalony 
28 lipca 1939 roku. 

Ustawa z 28 lipca 1939 roku Prawo o sądach ubezpieczeń społecznych zunifi kowała 
dotychczasowy system rozstrzygania sporów z zakresu ubezpieczeń społecznych, prze-
kazując kompetencje w tym zakresie (wykonywane dotychczas przez liczne, rozproszone 
organy administracyjne i sądowe) utworzonemu na mocy jej przepisów dwuinstancyjne-
mu administracyjnemu sądownictwu ubezpieczeń społecznych o przedstawionej wyżej 
strukturze organizacyjnej.

Przepisy końcowe tejże ustawy uchylały (bezpośrednio lub pośrednio) wszelkie ów-
czesne unormowania obowiązujące w zakresie przewidywanym w ustawie49, w ramach 
której to derogacji wprost uchylono omówione wyżej przepisy Rozporządzenia Prezy-
denta RP z 24 listopada 1927 roku o ubezpieczeniu pracowników umysłowych (art. 130 
i art. 164) oraz Ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o ubezpieczeniu społecznym (art. 268 
ust. 1, art. 309) ogólnie zapowiadające utworzenie „specjalnych organów” rozstrzyga-
jących spory z zakresu ubezpieczeń społecznych, którymi stały się sądy ubezpieczeń 
społecznych. Ustawa miała wejść w życie 1 kwietnia 1940 roku50, jednak ze względu na 
wybuch drugiej wojny światowej jej postanowienia co do powołania sądów ubezpieczeń 
społecznych zostały wykonane w latach 1945/1946. 

45 Rządowy Projekt ustawy o sądach ubezpieczeń społecznych. Ustawa o sądach ubezpieczeń społecz-
nych, druk sejmowy nr 27, 1939.

46 Sprawozdanie stenografi czne z IV posiedzenia Sejmu V kadencji 9 grudnia 1938 roku, sesja zwyczaj-
na, pkt 2 porządku obrad.

47 Sprawozdanie Komisji Prawniczej o rządowym projekcie ustawy o sądach ubezpieczeń społecznych, 
druk sejmowy nr 150, 1939.

48 Sprawozdanie stenografi czne z XXIX posiedzenia Sejmu V kadencji 16 czerwca 1939 roku, sesja 
zwyczajna, pkt 2 porządku obrad.

49 Art. 409 Ustawy z 28 lipca 1939 roku Prawo o sądach ubezpieczeń społecznych.
50 Art. 423 Ustawy z 28 lipca 1939 roku Prawo o sądach ubezpieczeń społecznych.
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SUMMARY

Th e trials of the standardizing of the social insurance judicature

in the inter-war period

The subject of publication constitutes the presentation of problems associated with the conducted in the 
interwar period legislative activities connected with the unifi cation of the organization and structure of 
authorities supervising the functioning of institutions performing activities within the scope of social 
insurance. The thesis chronologically covers the period beginning with the end of the First World War, i.e. 
since 1918 until 1939, when the the Act of 28th July 1939 Regulations concerning courts of social insur-
ance, whose regulations called into being the functioning in Poland within the period between 1945/1946 
and 1974 two-instance social insurance administrative jurisdiction. The author of the publication presents 
the occurring within the above mentioned period unifi cation process of legal regulations concerning 
social insurance and procedures associated with awarding benefi ts from this social insurance, as well as 
proceedings conducted due to the questioning of settlements of the appropriate within this scope entities 
(insurers), describing the initiatives undertaken within this scope and the executed legislative changes.
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