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Sylwetka prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej 
 
 

Dorobek naukowo-badawczy 

Działalność profesor doktor habilitowanej Gertrudy Uścińskiej można 
ująć w triadzie: nauka i badania, dydaktyka i upowszechnianie wiedzy  
z zakresu ubezpieczeń społecznych czy szerzej zabezpieczenia społecz-
nego oraz służba państwu i społeczeństwu (praktyka). Prof. Uścińska  
jest wybitną specjalistką w zakresie prawa zabezpieczenia społecznego  
i ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, polityki publicznej. 

Dorobek naukowo-badawczy prof. Gertrudy Uścińskiej jest ogrom- 
ny ilościowo. Opublikowała około 500 publikacji naukowych (mono- 
grafii, rozdziałów w pracach zbiorowych, artykułów, raportów, ekspertyz).  
Jest autorką 400 innych opracowań (referatów, wystąpień, wykładów).  
W czasie pełnienia funkcji prezesa ZUS to również kilkaset wywiadów 
telewizyjnych, radiowych i prasowych, wypowiedzi, opinii, komentarzy. 

Dorobek ten jest bardzo znaczący jakościowo, a w tematyce zabez- 
pieczenia społecznego należy Ona do najbardziej kompetentnych osób  
w Polsce i Europie. Posiada bardzo dobrą znajomość bogatej literatury 
przedmiotu, polskich i międzynarodowych aktów prawnych, orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości UE i wyników wielu badań empirycznych 
związanych z analizowaną tematyką. Umożliwia Jej to wielostronną  
i pogłębioną prezentację zarówno bieżących problemów wiążących się  
ze stosowaniem prawa socjalnego Unii Europejskiej i innych instytucji 
międzynarodowych z funkcjonowaniem krajowych rozwiązań, jak i pro-
ponowanie kierunków zmian. 

Na wysoką pozytywną ocenę zasługuje zaangażowanie prof. Uściń-
skiej w tworzenie koncepcji działań naprawczych w różnych obszarach 
prawa. Opracowane przez Nią ekspertyzy i opinie były lub są stale wyko-
rzystywane w procesie decyzyjnym, jak i w pracach przygotowawczych 
do zmian polskich regulacji prawnych. Mają one nie tylko duże praktycz-
ne znaczenie dla instytucji i osób kształtujących polskie regulacje w sfe-
rze zabezpieczenia społecznego i generalnie całej polityki publicznej, ale 
również dla wszystkich tych podmiotów, których zadaniem jest stosowa-
nie ustawodawstwa polskiego i unijnego w praktyce. Rzadko w naukach 
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humanistycznych i prawnych zdarza się tak duża użyteczność praktyczna 
studiów prowadzonych w tej sferze. 

Po studiach prawniczych G. Uścińska podjęła w 1982 r. pracę zawo-
dową w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, w Zakładzie 
Prawa Pracy, jako pracownik naukowy zajmujący się problemami pra- 
wa pracy i zabezpieczenia społecznego. Następnie została zatrudniona  
w ówczesnym Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskie-
go. Obecnie jest kierownikiem Centrum Badań nad Zabezpieczeniem 
Społecznym na Uniwersytecie Warszawskim. 

Przechodząc kolejne etapy rozwoju naukowego, w 1987 r. obroni- 
ła pracę doktorską, w 2007 r. otrzymała habilitację, a w 2015 r. tytuł  
naukowy profesora. 

Prof. Uścińska specjalizuje się w sprawach związanych z analizą 
prawną i ekonomiczną prawa zabezpieczenia społecznego, w tym z do- 
stosowaniem do standardów europejskich ustanowionych przez Radę 
Europy i Unię Europejską oraz Międzynarodową Organizację Pracy. 
Podejmowane przez prof. Uścińską analizy obejmują prawo do świadczeń, 
organizację systemów zabezpieczenia społecznego i ich finansowanie. 
Prof. Uścińska ma także w swoim dorobku analizy rozwiązań zabezpie-
czenia społecznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz  
w wybranych państwach pozaeuropejskich, m.in. Japonii i USA.  

W okresie przed habilitacją głównym nurtem zainteresowań nauko- 
wo-badawczych G. Uścińskiej była analiza standardów międzynarodo-
wych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Po uzyskaniu stopnia 
doktora habilitowanego na czoło wysunęła się tematyka dostosowania 
polskiego prawa zabezpieczenia społecznego do regulacji Unii Europej-
skiej. W ostatnich latach prof. Uścińska pogłębiała swoją znajomość 
unijnego ustawodawstwa i orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. 

Podejmowana działalność naukowa i praktyczna w zakresie między-
narodowego zabezpieczenia społecznego umiejscowiła prof. Uścińską  
w czołówce polskich i europejskich specjalistów w dziedzinie prawnych, 
społecznych i ekonomicznych zagadnień zabezpieczenia społecznego. Jej 
opracowania specjalistyczne zostały wykorzystane m.in. w procesie po-
dejmowania przez władze RP decyzji o ratyfikowaniu konwencji nr 102 
MOP dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego. Jako 
długoletnia aktywna uczestniczka prac Komitetu ds. Zabezpieczenia Spo-
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łecznego Rady Europy prof. Uścińska pisała analizy dotyczące ratyfikacji 
przez Polskę Europejskiej karty społecznej, traktatu międzynarodowe- 
go z 1996 r., w którym uregulowane zostały prawa ekonomiczne i socjal-
ne ujmowane jako szczególna kategoria praw człowieka. Jej monogra- 
fia „Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne  
rozwiązania polskie” jest unikalna pod względem analizy prawa MOP  
i RE oraz jego oceny z prawem polskim. Prof. Uścińska jest także prekur-
sorem obliczeń wysokości polskich świadczeń w porównaniu z tymi stan-
dardami. 

Prof. Uścińska posiada bogaty dorobek w zakresie międzynarodowej 
działalności. Była – i jest nadal – bardzo intensywnie zaangażowana  
w projekty europejskie zlecane przez Komisję Europejską, a prowa- 
dzone przez najpoważniejsze europejskie uniwersytety oraz instytuty 
badawcze z dziedziny zabezpieczenia społecznego. O Jej wysokim 
poziomie warsztatu naukowo-badawczego może świadczyć zapraszanie 
Jej nie tylko do bezpośredniego uczestniczenia w wielu projektach  
zespołowych, ale także powierzanie Jej funkcji eksperta, konsultanta, 
prowadzącego seminaria badawcze czy osoby odpowiedzialnej za przy-
gotowanie metodologii i założeń do ekspertyz w wielu dużych, między-
narodowych projektach, które z reguły były częścią programów badaw-
czych Unii Europejskiej. 

W projektach badawczych, w których uczestniczyła oraz sprawowała 
funkcje kierownicze, zajmowała się przygotowaniem wejścia Polski do 
Unii Europejskiej oraz następstwami tej akcesji, m.in. projekt pt. „Sociale 
Protection in Europe. Convergence, Integration, Accession and the Free 
Movement of Labour” (Special). 

Prof. Uścińska nadal aktywnie uczestniczy w pracach prowadzonych 
w ramach wiodących w Europie projektach badawczych dotyczących 
zabezpieczenia społecznego („Organising training and setting up net- 
works on the European Co-ordination of Social Security Schemes” (trESS) 
oraz „Free movement of workers and Social Security Coordination” 
(FreSsco), których celem było podniesienie poziomu wiedzy na temat 
rozporządzeń dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia spo-
łecznego w Europie oraz realizacji prawa do swobodnego przepływu 
pracowników i członków ich rodzin w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej). 
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Obecnie prof. Uścińska uczestniczy jako ekspert krajowy i europejski 
w sieci niezależnych ekspertów w dziedzinie swobodnego przepływu 
pracowników i koordynacji zabezpieczenia społecznego (MoveS), orga-
nizowanej przez Komisję Europejską. Specjaliści biorący udział w tej 
sieci monitorują procesy koordynacji krajowych systemów zabezpiecze-
nia społecznego i realizacji prawa do swobodnego przemieszczania się  
w ramach Unii Europejskiej. Przynależność do tej grupy europejskich 
badaczy i ekspertów jest wyrazem docenienia Jej wiedzy i kompetencji. 
Jest po prostu wyróżnieniem. 

 
Ważne monografie 

Jedną z najważniejszych publikacji w dorobku prof. Uścińskiej jest 
monografia pt. Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do 
swobodnego przemieszczania się w Unii Europejskiej, wydana w 2013 r. 
(książka „profesorska”). Praca prezentuje wyniki Jej wieloletnich badań  
i potwierdza pozycję czołowego eksperta w zakresie prawa zabezpiecze-
nia społecznego w Unii Europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do osób 
korzystających z prawa do przemieszczania się w niej. 

Ta monografia jest bardzo dobrym przykładem interdyscyplinarnego 
podejścia autorki do problematyki zabezpieczenia społecznego. Znajdują 
się w niej zarówno szeroko rozbudowane rozważania poświęcone euro-
pejskim regulacjom w odniesieniu do obywateli państw członkowskich 
UE przemieszczających się na terenie Unii, jak i wątki dotyczące polskie-
go systemu zabezpieczenia społecznego i jego przystawalności do roz-
wiązań unijnych. W pracy zastosowano nowe ujęcie całości regulacji 
unijnych odnoszących się do prawa do zabezpieczenia społecznego osób 
korzystających ze swobody przemieszczania się, bez ograniczania się 
wyłącznie do koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

W monografii zawarto również pionierską analizę prawną świadczeń 
opieki długoterminowej oraz analizy dotyczące potrzeby i możliwości 
wprowadzenia nowego ryzyka niesamodzielności do katalogu ryzyk so-
cjalnych. Jest to szczególnie ważne w warunkach polskich, gdzie potrze- 
ba wypracowania koncepcji ochrony tego zdarzenia losowego jest coraz 
bardziej nagląca wraz z postępującym starzeniem się populacji. 

Monografia ta jest pierwszym w polskiej literaturze przedmiotu tak 
obszernym, interdyscyplinarnym i pogłębionym studium prawa do zabez-
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pieczenia społecznego obywateli państw członkowskich Unii Europej-
skiej, czyli obywateli Unii Europejskiej. 

W uznaniu wkładu w rozwój nauk o pracy i polityce społecznej mo-
nografia ta została uhonorowana w 2015 r. przez Komitet Nauk o Pracy  
i Polityce Społecznej PAN nagrodą za najlepszą pracę opublikowaną  
w 2013 r. 

W ostatnim czasie prof. Uścińska opublikowała dwie ważne książki. 
Pierwsza to Prawo ubezpieczeń społecznych. Zasady, finansowanie, orga-
nizacja (wydanie 2 w 2022 r.). Jest to kompendium wiedzy, które ma 
ułatwić stosowanie prawa ubezpieczeń społecznych w zakresie jego zasad, 
metod finansowania i organizacji. Dotyczy aktualnego stanu prawnego  
i kluczowych zmian w zasadach funkcjonowania ubezpieczeń społecznych 
w Polsce. Zawiera analizę najnowszych regulacji dotyczących ubezpiecze-
nia emerytalnego, chorobowego, wypadkowego, ubezpieczeń rentowych  
i ubezpieczenia zdrowotnego oraz analizę prawnofinansową elementów 
spoza systemu, w tym e-składki i e-akt pracowniczych. Cytowane orzecz-
nictwo i inne źródła ukazują bardzo praktyczny wymiar stosowania usta-
wy o systemie ubezpieczeń społecznych. „Praktyczną” wartością pracy są 
przykłady oraz tabele porównawcze, które pokazują, jaka jest praktyka 
stosowania przepisów. Książka dostarcza niezbędną wiedzę studentom, 
doktorantom, słuchaczom studiów podyplomowych wszystkich kierun-
ków nauczania, gdzie wykładane jest to prawo, osobom stosującym prze-
pisy prawa ubezpieczeń społecznych w praktyce oraz przedstawicielom 
doktryny, administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości. 

Z kolei publikacja Prawo zabezpieczenia społecznego z 2021 r. jest 
unikalną, kompleksową prawną i społeczną analizą współczesnego sys-
temu zabezpieczenia społecznego oraz regulacji prawnych dotyczących 
rozwiązań nieopartych na modelu ubezpieczeniowym i ich porównanie ze 
standardami międzynarodowymi, a także przepisów przyjętych w ramach 
Tarcz Antykryzysowych związanych z przeciwdziałaniem negatywnym 
skutkom pandemii COVID-19. Przedstawia aktualne zasady regulujące 
całą sferą zabezpieczenia społecznego w Polsce wraz z ukazaniem znacz-
nego zakresu ich działania i skutków. Analizę uzupełniają dane staty-
styczne, obrazujące skalę i koszty realizacji prawa do zabezpieczenia spo- 
łecznego i jego skutków finansowych, a także ocena ich efektywności  
i skuteczności oraz potrzeby reform. Cenna poznawczo jest analiza specjal-
nych nieskładkowych świadczeń pieniężnych, wprowadzonych w ostatnich 
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latach w Polsce. Rola tych świadczeń jest coraz większa w polskim sys-
temie zabezpieczenia społecznego. Podobnie jest także w innych pań-
stwach członkowskich UE. 

Dokonana w monografii analiza wskazuje na potrzebę prac nad uno-
wocześnieniem i uproszczeniem przepisów prawa i nad skutecznością ich 
stosowania, bowiem system zabezpieczenia społecznego istotnie wpływa 
na gospodarkę i finanse publiczne państwa oraz na bezpieczeństwo so-
cjalne obywateli.  

W 2021 r. prof. Uścińska otrzymała nagrodę ministra nauki i edukacji 
za znaczące osiągnięcia naukowe, w tym za autorstwo tej monografii. 

 
Upowszechnianie wiedzy 

Ważną cechą dorobku naukowego prof. Uścińskiej jest jego znaczenie 
w procesie upowszechniania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych osób, które uczą w różnych formach studentów, doktorantów i in-
nych specjalistów. Przydatność publikacji autorstwa prof. Uścińskiej jest 
ogromna w tym procesie. Z Jej opracowań korzystają także instytucje 
państwowe publiczne i prywatne. Zawierają one kierunki i propozycje 
zmian polskich regulacji. 

Trzeba również zaznaczyć, że dzięki staraniom prof. G. Uścińskiej 
ogólnopolska olimpiada o ubezpieczeniach społecznych dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych pn. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach 
społecznych” znalazła się w wykazie olimpiad tematycznych (zawodo-
wych) Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem Olimpiady jest upow- 
szechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród 
uczniów szkół ponadpodstawowych. Jej organizatorem jest Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych, a współorganizatorami szkoły ponadpodstawowe 
biorące udział w programie edukacyjnym pn. „Lekcje z ZUS”. Dzięki 
porozumieniom zawartym przez prezes ZUS z wieloma uczelniami  
w kraju i bardzo dobrej współpracy z nimi laureaci I, II i III miejsca 
otrzymują dodatkowe punkty w procesie rekrutacji na studia wyższe lub 
indeks na różne kierunki studiów. 

 
Dydaktyka 

Prof. Gertruda Uścińska ma bardzo bogate doświadczenie dydaktycz-
ne. W Uniwersytecie Warszawskim na wydziałach: Nauk Politycznych  
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i Studiów Międzynarodowych (dawniej Dziennikarstwa i Nauk Politycz-
nych), Prawa i Administracji oraz Zarządzania prowadzi wykłady z takich 
przedmiotów, jak: zabezpieczenie społeczne, prawo i instytucje europej-
skie, prawo pracy, prawo socjalne, uprawnienia socjalne w UE, koordy-
nacja systemów zabezpieczenia społecznego, systemy zabezpieczenia 
społecznego w krajach UE. Prowadzi również zajęcia na studiach pody-
plomowych.  

Zajęcia prof. Uścińskiej w języku angielskim pt. „Individualization  
of Social Rights in the European Context” znajdują się w ofercie dydak-
tycznej sojuszu 4 EU+ w ramach Flagship 2 „Europa w zmieniającym  
się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków” 
(sześć europejskich uczelni wyższych). 

O uznaniu dla wiedzy i umiejętności dydaktycznych prof. Uścińskiej 
świadczy także powierzanie Jej prowadzenia zajęć w innych uczelniach 
wyższych i instytucjach, np. na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Krajowej 
Szkole Administracji Publicznej, Polskiej Akademii Nauk, Krajowej 
Szkole Sądownictwa i Prokuratury, Sądzie Najwyższym.  

Prof. Uścińska była promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich  
i licencjackich oraz pięciu doktorskich. Występowała również w charak- 
terze współpromotora rozprawy doktorskiej opracowanej w systemie  
co-tutell na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Poitiers 
we Francji. Niektóre z tych prac zostały nagrodzone lub wyróżnione. 

Prof. G. Uścińska była recenzentem 12 prac doktorskich, recenzentką 
w polskim postępowaniu awansowym o nadanie tytułu naukowego profe-
sora oraz w postępowaniu o objęcie stanowiska profesorskiego na Wy-
dziale Prawa Uniwersytetu w Sewilli w Hiszpanii, a także recenzentką  
w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Szkoły Głów- 
nej Handlowej. 

 
Działalność organizacyjna 

Prof. G. Uścińska jest bardzo zaangażowana w działalność organiza-
cyjną na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2008 r. kierowała Zakładem 
Zabezpieczenia Społecznego w Instytucie Polityki Społecznej UW, a od 
września 2012 r. do 2016 r. pełniła funkcję prodziekana ds. studen- 
ckich Wydziału. Od grudnia 2021 r. jest kierownikiem Centrum Ba- 
dań nad Zabezpieczeniem Społecznym. Jest także inicjatorką wydawania  
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i redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Zabezpieczenie Spo-
łeczne. Teoria, Prawo, Praktyka, w którym publikują polscy i zagra-
niczni uczeni. 

Prof. Uścińska pełniła i pełni bardzo wiele funkcji na Uniwersytecie 
Warszawskim, w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych oraz w innych 
instytucjach naukowych i nie tylko. Na Uniwersytecie Warszawskim jest 
członkiem Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodo-
wych (dawniej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) i Ra- 
dy Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki  
o Bezpieczeństwie na Uniwersytecie Warszawskim (kadencje 2019–2020  
i 2021–2024). W latach 2012–2016 była prodziekanem ds. studenckich 
Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, a także członkiem Ko- 
misji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia. Do 
2019 r. była przewodniczącą Zespołu ds. przewodów doktorskich w za-
kresie nauk o polityce publicznej.  

W Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych jest od 2011 r. wiceprzewod-
niczącą Rady Naukowej IPiSS (kadencje od 2011 r.). Pełni również inne 
funkcje w organach tego Instytutu. 

Prof. Uścińska jest wieloletnim członkiem Komitetu Nauk o Pracy  
i Polityce Społecznej PAN, a od 2020 r. pełni funkcję przewodniczącej 
tego Komitetu. W kadencji 2011–2014 była także przewodniczącą Komi-
sji Wyborczej tego Komitetu, co świadczy o zaufaniu środowiska do 
osoby Pani Profesor.  

Inne ciała, w których prof. Uścińska bierze lub brała udział, to  
m.in.: Rada ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie  
Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy 
Rzeczniku Praw Obywatelskich, Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru 
Finansowego (jako sędzia arbiter), Kapituła przyznająca statuetki dla 
Pracodawców Wrażliwych Społecznie „Lodołamacze” (przewodnicząca). 
W latach 2017–2018 była przewodniczącą Międzyresortowego Zespo- 
łu ds. Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Nie-
zdolności do Pracy, powołanego przez Prezesa Rady Ministrów. Celem 
zespołu było dokonanie analizy funkcjonowania systemu orzekania o nie- 
pełnosprawności i niezdolności do pracy w kontekście ich spójności  
i konieczności koordynacji działań lub możliwości ich zintegrowania, 
opracowanie projektu założeń do ustawy o orzekaniu o niepełnosprawno-
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ści i niezdolności do pracy oraz opracowanie projektu ustawy o orzekaniu 
o niepełnosprawności i niezdolności do pracy. 
 
Działalność międzynarodowa 

Prof. Gertruda Uścińska brała udział w kilkuset konferencjach i semi-
nariach międzynarodowych, na których wygłaszała w języku angielskim  
i francuskim referaty, prowadziła debaty i uczestniczyła w panelach dys-
kusyjnych. W ramach Unii Europejskiej uczestniczy w licznych pro- 
jektach jako ekspert krajowy i europejski, np. „Organising training and 
setting up networks on the European Co-ordination of Social Securi- 
ty Schemes” (trESS), „Free movement of workers and Social Security  
Coordination” (FreSsco), „EU-wide network of independent legal experts  
in the fields of free movement of workers & social security coordination” 
(MoveS). 

Jest również obecna w międzynarodowych gremiach. Od 2019 r. jest 
członkiem Biura Zarządzającego Międzynarodowym Stowarzyszeniem 
Zabezpieczenia Społecznego (International Social Security Association, 
ISSA) reprezentującym Europę, a także przewodniczącą Komitetu Steru-
jącego Komisji Technicznej ISSA ds. ubezpieczeń na starość, inwalidz-
twa i rent rodzinnych. Zadaniem tej Komisji jest wypracowanie rozwią-
zań stanowiących odpowiedź na wyzwania związane ze starzeniem się 
ludności oraz nowymi oczekiwaniami społecznymi wobec państwa. Od 
2019 r. pełni również funkcję przewodniczącej Komitetu Sterującego 
Europejskiej Sieci ISSA (ISSA European Network), której zadaniem jest 
wsparcie działań organizacji na poziomie regionalnym, w tym organizo-
wanie seminariów, konferencji, badań itd. 
 
Kierowanie i zarządzanie Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 

Krajowe i międzynarodowe osiągnięcia naukowo-badawcze, dorobek 
naukowy i kompetencje prof. Gertrudy Uścińskiej stały się podstawą 
powołania Jej w 2016 r. na stanowisko prezesa Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, jednej z największej instytucji publicznej odpowiedzialnej 
za stosowanie i tworzenie prawa w szeroko rozumianym zabezpieczeniu 
społecznym i polityce publicznej. Również na polu praktycznego działa-
nia prof. Uścińska odnosi ogromne i znaczące sukcesy. Wiedzę w obsza-
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rze zabezpieczenia społecznego i doświadczenia badawcze przekłada na 
przeprowadzanie kluczowych społecznie reform oraz innych mających 
istotne znaczenie dla państwa i obywateli. Te najważniejsze to:  
1)  reforma zasad poboru składek na ubezpieczenia społeczne (tzw.  

e-składka) z 2018 r., która uprościła i uszczelniła system oraz zapo-
biega przedawnieniom;  

2)  reforma wprowadzająca elektroniczne zaświadczenia o czasowej nie-
zdolności do pracy z 2018 r. (e-ZLA stało się podstawą budowania 
systemowych e-rozwiązań w obszarze ochrony zdrowia); 

3)  wdrożenie systemu elektronicznej wymiany informacji dotyczących 
zabezpieczenia społecznego między instytucjami zabezpieczenia spo-
łecznego państw członkowskich Unii Europejskiej z 2019 r., który 
usprawnił i przyspieszył wymianę i analizę dokumentów i danych 
osób korzystających ze swobody przemieszczania;  

4)  elektronizacja zaświadczeń A1, czyli dokumentu o podleganiu usta-
wodawstwu właściwemu istotnego w procesie delegowania pracow- 
ników polskich do pracy w UE z 2020 r. oraz kreator wniosków o wy-
danie zaświadczenia A1 na Platformie Usług Elektronicznych ZUS  
z 2020 r.;  

5)  skrócenie okresu przechowywania akt z 50 do 10 lat oraz zgromadze-
nie w jednym miejscu wszystkich informacji dotyczących przebiegu 
kariery zawodowej i ubezpieczeniowej (reforma e-akta). 
Reformy te miały na celu uproszczenie i uszczelnienie systemu oraz 

polepszenie jakości stosowania prawa dla obywateli polskich w obszarze 
zabezpieczenia społecznego i swobody przepływu osób w Unii Europej-
skiej. To realny przykład przełożenia wiedzy na praktykę.  

Zarządzanie tak wielką główną instytucją ubezpieczeniową w kraju 
wymaga szerokiej wiedzy merytorycznej i wysokich kompetencji zarząd-
czych, które skupiają się w osobie prof. Gertrudy Uścińskiej. Kierowany 
przez Nią Zakład Ubezpieczeń Społecznych bardzo się unowocześnił. 
Wiele nowych działań wprowadzono zwłaszcza w obszarze IT, czyniąc  
z tej instytucji nowoczesny e-urząd, realizujący zadania ustawowe i poza-
ustawowe na rzecz bezpieczeństwa socjalnego obywateli. Pod kierun- 
kiem prof. Gertrudy Uścińskiej ZUS zmierza w kierunku automatyzacji  
i doskonalenia procesów oraz nowoczesnej architektury IT, elektronizacji 
procesów, komunikacji i dokumentacji oraz wymiany i integracji danych 
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w ramach e-administracji. Wszystkie te działania są wyrazem realizacji  
e-państwa. 

Ostatnie lata naznaczone były pandemią COVID-19 i działań niwe- 
lujących negatywne skutki pandemii. I w tej rzeczywistości covidowej 
prof. Uścińska i kierowany przez nią ZUS stanęły na wysokości zada- 
nia, mając na względzie bezpieczeństwo obywateli. Prof. Uścińska była 
współtwórcą, we współpracy z właściwymi ministrami, założeń i pro- 
jektów ustaw antycovidowych, które wspierały pracodawców, pracowni-
ków, polskie rodziny, branże ekonomiczne, a także ich realizatorem. Dało  
to pozytywne skutki dla rozwoju gospodarczego, niskiego bezrobocia  
i utrzymania wielu firm i miejsc pracy.  

Wiedza i kompetencje prof. Uścińskiej w obszarze krajowego i mię-
dzynarodowego zabezpieczenia społecznego, prawa, finansów, ekonomii 
i polityki społecznej w znacznym stopniu wpłynęły na podjęcie decyzji 
przez Radę Ministrów i Parlament o tym, że ZUS buduje nowoczesny 
filar systemu świadczeń na rzecz rodziny, oparty na nowoczesnych roz-
wiązaniach teleinformatycznych, co daje efekt w postaci optymalizacji 
kosztów obsługi polityki publicznej państwa. Prof. Uścińska miała swój 
udział także w zmianie prawa krajowego w zakresie zabezpieczenia spo-
łecznego w postaci m.in. nowelizacji wielu ustaw czy przyjmowania 
nowych. 

 
Ocena działań – nagrody 

Działalność prof. Gertrudy Uścińskiej w różnych obszarach jest do-
strzegana i doceniana. Jest Ona wielokrotnie nagradzana za wybitne  
osiągnięcia naukowe i dorobek naukowy, a zwłaszcza za dorobek publi-
kacyjny i wystąpienia na konferencjach międzynarodowych i krajowych 
oraz za wieloletnią działalność dydaktyczną i organizacyjną przez Uni-
wersytet Warszawski, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, 
Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej i przez ministra nauki i eduka-
cji. Została odznaczona przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi  
za zasługi dla państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające 
zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść pań-
stwu lub obywatelom oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodze- 
nia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju i unowo-
cześniania systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce i za osiągnięcia  
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w działalności naukowej. Otrzymała Medal „Virtus Est Perfecta Ratio”  
im. Księcia Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego za szczegól- 
ne zasługi dla interesu publicznego Rzeczpospolitej Polskiej, w tym za 
szczególne zasługi na polu wiedzy i badań w zakresie danin publiczno- 
-prawnych oraz systemów zabezpieczenia społecznego. Otrzymała również 
Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec w uznaniu wybitnych zasług 
dla stosunków polsko-niemieckich. Została nagrodzona nagrodą im. Haliny 
Krahelskiej przyznawaną przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kon-
troli przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania 
bezpiecznych technik i technologii w zakresie ochrony pracy, a także popu-
laryzacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy. 

W ostatnim czasie prof. Gertruda Uścińska była nagradzana za działa-
nia związane z ochroną przed negatywnymi skutkami pandemii oraz za 
istotny wpływ na kształt i rozwój polskiej gospodarki, wspieranie przed-
siębiorców oraz konsekwentną realizację projektów rozwoju e-usług, 
osiągnięcia w procesie transformacji cyfrowej ZUS, a także za budowanie 
dobrej współpracy i dialogu administracji publicznej ze środowiskiem 
pracodawców (nagroda Gospodarcza Osobowość Roku, tytuł Ambasador 
Welconomy, nagroda Made in Poland 2021 i Made in Poland 2022,  
Nagroda im. Władysława Grabskiego, Wyróżnienie Nadzwyczajne „Dia-
ment Przywództwa”, Nagroda specjalna Kapituły Konkursu „Liderzy 
Świata Bankowości i Ubezpieczeń”, Wyróżnienie specjalne oraz tytuł 
Polki XXI w., Nagroda Polski Kompas 2022). 

W 2021 r. w opublikowanym przez Dziennik Gazetę Prawną rankingu 
50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce prof. Gertruda Uściń-
ska znalazła się na 3 miejscu. W uzasadnieniu napisano, że zarządzany 
przez nią ZUS był kluczową instytucją w minimalizowaniu negatywnych 
skutków koronawirusa. Doceniono sposób zarządzania instytucją (m.in.  
e-wizyty) oraz elektronizację usług.  

Z kolei w rankingu 50 najbardziej wpływowych osób w polskiej  
gospodarce, opublikowanym przez Dziennik Gazetę Prawną w 2021 r.,  
prof. Gertruda Uścińska znalazła się na 5 miejscu, wspólnie z Beatą Da- 
szyńską-Muzyczką, prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego. W uza-
sadnieniu napisano, że kierowane przez nie instytucje były ważnymi 
operacyjnymi filarami reakcji państwa na pandemiczny kryzys.  
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Działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod kierownictwem 
prof. Uścińskiej jest nagradzana również na arenie międzynarodowej, 
m.in. przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecz- 
nego (International Social Security Association, ISSA), największą na 
świecie organizację zrzeszającą narodowe instytucje zabezpieczenia spo-
łecznego. 

 
Podsumowanie 

Powyżej wymienione zostały tylko wybrane pozycje z długiej listy  
aktywności prof. Gertrudy Uścińskiej, świadczącej zarówno o Jej ogrom-
nej pracowitości i zaangażowaniu w działania dla dobra wspólnego, jak 
i o uznaniu oraz zaufaniu ze strony środowiska krajowego i międzynaro-
dowego. 

W przytoczonych wyżej trzech obszarach: nauka i badania, dydaktyka 
i praktyka prof. dr hab. Gertruda Uścińska ma wybitne osiągnięcia i suk-
cesy. Wdrożone przez Nią nowoczesne reformy w państwie i w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych przyniosły wymierne korzyści finansowe oraz 
pozytywne zmiany jakościowe w stosowaniu prawa zabezpieczenia spo-
łecznego, a co za tym idzie wpłynęły na zwiększanie bezpieczeństwa 
socjalnego obywateli polskich oraz na poprawę funkcjonowania instytucji 
realizującej to prawo przez nowoczesne zarządzanie i wykorzystanie 
najnowszych technologii, a także odpowiedzialne zarządzanie finansami 
publicznymi.  

 
Redakcja 
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Profile of Prof. Gertruda Uścińska, Ph.D. 
 
 

Scientific and research record 

The activity of Prof. Gertruda Uścińska can be summarised in a triad: 
science and research, teaching and knowledge dissemination in the field 
of social insurance or, more broadly, social security, and serving the state 
and society (practice). Prof. Uścińska is an outstanding specialist in social 
security and social insurance law, labour law and public policy. 

The scientific and research record of Prof. Gertruda Uścińska is enor-
mous in terms of quantity. She has published about 500 scientific publica-
tions (monographs, chapters in collective works, articles, reports, expert 
opinions). She is the author of 400 other studies (papers, speeches, lectu-
res). When acting as President of the Social Insurance Institution (ZUS) she 
also gave several hundred television, radio and press interviews, state-
ments, opinions and comments.  

This record is very significant in terms of quality, and in the field of 
social security she is one of the most competent persons in Poland and 
Europe. She has a very good knowledge of the rich literature on the sub-
ject, of Polish and international legal acts, case-law of the EU Court  
of Justice and results of many empirical studies related to the ana- 
lysed subject. As a result, she is able to present in a multifaceted and  
in-depth manner both current problems connected with the application of 
the social law of the European Union and other international institutions, 
with the functioning of national solutions, and to propose directions for 
change.  

Her involvement in creating concepts of corrective measures in va- 
rious areas of law merits a highly positive assessment. Expert analyses 
and opinions developed by Prof. Uścińska have been used on an ongo- 
ing basis both in the decision-making process, and in preparatory works 
for changes in Polish legislation. They are not only of great practical 
importance for institutions and persons shaping Polish regulations in the 
sphere of social security and generally the whole public policy, but also 
for all entities entrusted with the task of practical application of Polish 
and EU legislation. It is not frequent in human and legal sciences to find 
such a high practical utility of studies carried out in this sphere. 
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In 1982, after completing law studies, G. Uścińska started her pro- 
fessional work at the Institute of Labour and Social Affairs in Warsaw, in 
the Labour Law Department, as a researcher dealing with labour law and 
social security issues. Then she found employment at the then Institute  
of Social Policy at the University of Warsaw. She is currently the head  
of the Social Security Research Centre at the University of Warsaw. 

Passing through successive stages of scientific development, she de-
fended her doctoral thesis in 1987, received postdoctoral degree in 2007 
and the title of professor in 2015. 

Prof. Uścińska specialises in matters related to the legal and econo- 
mic analysis of social security law, including adaptation to European 
standards established by the Council of Europe and the European Union, 
as well as the International Labour Organisation. The analyses made  
by Prof. Uścińska cover the right to benefits, the organisation of social 
security systems and their financing. Her work also includes analyses  
of social security solutions in the European Union Member States and  
in selected non-European countries, e.g. Japan and the USA.  

Prior to receiving the postdoctoral degree, her main research interest 
was in the analysis of international standards in the field of social secu- 
rity. After obtaining a postdoctoral degree, issues related to adjusting 
Polish social security law to European Union regulations came to the fore.  
In recent years, Prof. Uścińska has expanded her knowledge of EU legi-
slation and the rulings of the EU Court of Justice. 

The scientific and practical activities of Prof. Uścińska in the field of 
international social security have placed her among the leading Polish and 
European specialists in legal, social and economic issues of social secu- 
rity. Her specialist studies were used by the Polish authorities, inter alia,  
when taking a decision on the ratification of ILO Convention No. 102 
concerning minimum standards of social security. As a long-standing 
active participant in the work of the Council of Europe's Social Security 
Committee, Prof. Uścińska prepared analyses on Poland's ratification  
of the European Social Charter, an international treaty of 1996 which 
regulates economic and social rights considered as a special category  
of human rights. Her monograph “Europejskie standardy zabezpiecze- 
nia społecznego a współczesne rozwiązania polskie” (European Social 
Security Standards and Contemporary Polish Solutions) is unique in its 
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analysis of ILO and Council of Europe's law and its comparison with 
Polish law. Prof. Uścińska is also the pioneer in calculating the amount  
of Polish benefits in comparison with these standards. 

Prof. Uścińska has notable record in her international activities. She 
has been – and still is – very intensively involved in European projects 
commissioned by the European Commission and implemented by the 
most important European universities and research institutes in the field 
of social security. Her high level of scientific and research skills has been 
confirmed not only by inviting her to participate directly in many team 
projects, but also by entrusting her with the functions of expert, consul- 
tant, research seminar leader or person responsible for the preparation of 
methodologies and assumptions for expert opinions in many large in- 
ternational projects, which have been usually part of European Union 
research programmes.  

In the research projects in which she has participated and held mana-
gerial positions, she dealt with the preparation of Poland's accession to the 
European Union and the consequences of this accession, e.g. the project 
entitled ”Social Protection in Europe.Convergence, Integration, Accession 
and the Free Movement of Labour” (Special). 

Prof. Uścińska is still actively involved in leading European research 
projects on social security (”Organising training and setting up networks 
on the European Co-ordination of Social Security Schemes” (trESS) 
and ”Free movement of workers and Social Security Coordination” 
(FreSsco), which were aimed to enhance knowledge on the regulations on 
the coordination of social security systems in Europe and the exercise  
of the right to free movement of workers and their family members in  
EU Member States).  

Currently, Prof. Uścińska participates as a national and European 
expert in EU-wide network of independent legal experts in the fields  
of free movement of workers & social security coordination (MoveS), 
organised by the European Commission. Experts participating in this 
network monitor the processes of coordination of national social security 
systems and the exercise of the right to free movement within the Euro- 
pean Union. Membership in this group of European researchers and  
experts is a recognition of her knowledge and expertise. It is simply  
a distinction. 
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Important monographs 

One of the most important publications of Prof. Uścińska is the mono-
graph entitled Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z pra- 
wa do swobodnego przemieszczania się w Unii Europejskiej (Social secu-
rity of persons exercising their right to free movement within the Europe-
an Union), published in 2013. (“professorial” book). The work presents 
the results of her long-term research and confirms her position as a le-
ading expert in the field of social security law in the European Union, 
particularly in relation to persons exercising their right to move within it. 

This monograph is a very good example of the author's interdiscipli- 
nary approach to social security issues. It contains both an extensive di-
scussion of European regulations concerning the citizens of EU Mem- 
ber States moving within the EU and threads concerning the Polish so- 
cial security system and its adaptability to EU solutions. The work  
adopts a new approach to the entirety of EU regulations relating to the 
social security right of persons entitled to the freedom of movement, 
without limiting itself exclusively to the coordination of social security 
systems.  

The monograph also includes a pioneering legal analysis of long-term 
care benefits and analyses related to the need for and possibility of in- 
troducing a new risk of care-reliance into the catalogue of social risks. 
This is particularly important in the Polish context, where the need to 
develop a concept for the protection against this contingency is increa- 
singly urgent in view of the ageing of the population.  

This monograph is the first such a comprehensive, interdisciplinary 
and in-depth study in the Polish literature on the subject related to the 
right to the social security entitlements of citizens of the European Union 
Member States, i.e. the European Union citizens. 

In recognition of its contribution to the development of labour and so-
cial policy sciences, this monograph received in 2015 the award of the 
Committee of Labour and Social Policy Sciences of the Polish Academy 
of Sciences for the best work published in 2013.  

Recently, Prof. Uścińska has published two important books. The  
first is Prawo ubezpieczeń społecznych. Zasady, finansowanie, organizacja  
(Social Insurance Law. Principles, Financing, Organisation) (2nd edi- 
tion in 2022). It is a compendium of knowledge aimed to facilitate the 
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application of social insurance law in terms of its principles, financing 
methods and organisation. It addresses the current state of the law and key 
changes in the principles of the social insurance functioning in Poland. 
The monograph contains an analysis of the most recent regulations on 
pension, sickness, accident, disability and health insurance, as well as  
a legal and financial analysis of elements outside the system, including  
e-contribution and employee e-files. The case law and other sources cited 
therein present the application of the Social Insurance System Act in pra- 
ctical terms. “Practical” value of the work is demonstrated by exam- 
ples and comparative tables, which show the practical application of law. 
The book provides necessary knowledge to students, doctoral students, 
postgraduate students of all faculties where this law is taught, persons 
applying the social insurance law in practice and representatives of doc-
trine, public administration and the judiciary. 

In turn, the publication entitled Prawo zabezpieczenia społecznego 
(Social Security Law) of 2021 is a unique, comprehensive legal and  
social analysis of the contemporary social security system and legal  
regulations on solutions not based on the insurance model and their  
comparison with international standards, as well as regulations adopted 
within the framework of the Anti-Crisis Shield related to counteracting 
the negative effects of the COVID-19 pandemic. It presents the current 
rules governing the entire social security domain in Poland, at the same 
time showing the significant scope of their operation and effects. The 
analysis is supplemented with statistical data presenting the scale and 
costs of measures taken to achieve the social security rights and their 
financial effects, as well as an assessment of their efficiency and effec-
tiveness and the need for reforms. An analysis of special non-con- 
tributory cash benefits introduced in Poland in recent years is cognitive-
ly valuable. The role of these benefits is increasing in the Polish social 
security system. The similar situation is observed in other EU Member 
States. 

The analysis made in the monograph indicates the need for work 
aimed to modernise and simplify legal regulations and to ensure their 
effective application, as the social security system has a significant impact 
on the economy and public finances of the state and on the social security 
of citizens.  
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In 2021, Prof. Uścińska was awarded by the Minister of Science and 
Education for significant scientific achievements, including the authorship 
of this monograph. 

 
Knowledge dissemination 

An important feature of Prof. Uścińska's scientific record is its im- 
portance in the process of disseminating knowledge and improving  
the professional qualifications of persons who teach students, docto- 
ral students and other professionals in various forms. The utility of  
Prof. Uścińska's publications is immense in this process. Her studies  
are also used by public and private state institutions. They contain direc-
tions and proposals for changes in Polish regulations. 

It should also be noted that owing to the efforts of Prof. G. Uścińska, 
the nationwide social insurance competition (”Olympic”) for secon- 
dary school students entitled ”It is worth knowing more about social insu-
rance” was included in the list of Thematic (Vocational) Olympics  
of the Ministry of National Education. The objective of the Olympic  
is to disseminate and extend knowledge about social insurance among 
secondary school students. It is organised by the Social Insurance In- 
stitution (ZUS), and co-organised by secondary schools participating in 
the educational programme entitled ”Classes with ZUS”. Thanks to agre-
ements concluded by ZUS President with many universities in the country 
and very good cooperation with them, the winners of the first, second and 
third prizes receive additional points in the recruitment process for high 
er education or are admitted to various fields of study (are awarded the 
student's logbook). 

 
Teaching 

Prof. Gertruda Uścińska has very extensive teaching experience. She 
lectures at the University of Warsaw, at the faculties of: Political Science 
and International Studies (formerly Journalism and Political Science), 
Law and Administration as well as Management, on subjects such as 
social security, European law and institutions, labour law, social law, 
social entitlements in the EU, coordination of social security systems, 
social security systems in EU countries. She also teaches at postgraduate 
studies.  
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Prof. Uścińska's classes in English entitled “Individualisation of so- 
cial rights in the European context” are included in the teaching offer  
of 4 EU+ Alliance under Flagship 2 “Europe in a changing world: under-
standing societies, economies, cultures and languages” (six European 
universities). 

Recognition of Prof. Uścińska's knowledge and teaching skills is also 
evidenced by entrusting her with teaching at other universities and in- 
stitutions, e.g. the Jagiellonian University, the National School of Public 
Administration, the Polish Academy of Sciences, the National School  
of the Judiciary and Prosecution Service, the Supreme Court.  

Prof. Uścińska was the supervisor of several dozen master's and ba-
chelor's theses and five doctoral theses. She also acted as a co-super- 
visor of a doctoral dissertation developed in the co-tutell system at the 
Faculty of Law and Social Sciences of the University of Poitiers in France. 
Some of these dissertations were awarded or honoured. 

Prof. G. Uścińska was a reviewer of 12 doctoral theses, a reviewer  
in the Polish promotion procedure for the conferment of the academic  
title of professor and in the procedure for the conferment of a professorial 
post at the Faculty of Law of the University of Seville in Spain, as well  
as a reviewer in the procedure for the conferment of an honorary docto- 
rate of the Warsaw School of Economics. 

 
Organisational activities 

Prof. G. Uścińska is very involved in organisational activities at the 
University of Warsaw. Since 2008, she has headed the Department of  
Social Security at the Institute of Social Policy at the University of  
Warsaw, and from September 2012 to 2016 she served as the Faculty's 
Vice-Dean for Student Affairs. Since December 2021, she has been the 
head of the Social Security Research Centre at the University of Warsaw. 
She is also the initiator of publishing and editor-in-chief of the acade- 
mic journal Zabezpieczenie Społeczne.Teoria, Prawo, Praktyka (Social 
Security. Theory, Law, Practice), in which Polish and foreign scholars 
publish their works. 

Prof. Uścińska has held and still holds a wide range of positions at  
the University of Warsaw, the Institute of Labour and Social Affairs and 
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other scientific and non-academic institutions. At the University of War- 
saw, she is a member of the Council of the Faculty of Political Science 
and International Studies (formerly the Faculty of Journalism and Po- 
litical Science) and the Scientific Council of the Disciplines of Poli- 
tical Science and Administration and Security Science at the University  
of Warsaw (terms of office 2019–2020 and 2021–2024). From 2012  
to 2016, she has been Vice-Dean for Student Affairs at the Faculty of 
Journalism and Political Science and a member of the Senate Committee 
for Students, Doctoral Students and Educational Quality. Until 2019, she 
has been the Chairperson of the Doctoral Dissertation Team in Public 
Policy Studies.  

She is a Vice-Chairperson of the Scientific Council of the Institute  
of Labour and Social Affairs (term of office since 2011). She also holds 
other functions in the bodies of this Institute. 

Prof. Uścińska is a long-standing member of the Committee of Labour 
and Social Policy Sciences of the Polish Academy of Sciences, serving as 
the Chairperson of that Committee since 2020. In the 2011–2014 term, 
she was also the Chairperson of the Committee's Electoral Commission, 
which shows the confidence placed by the community in the person of 
Prof. Uścińska.  

Other bodies in which Prof. Uścińska participates or has participated 
include: the Council for Social Affairs of the National Development  
Council to the President of the Republic of Poland, the Commission  
of Experts on Older Persons to the Commissioner for Human Rights, the 
Court of Arbitration at the Polish Financial Supervision Authority (as  
an arbitrator), the committee awarding statuettes for Socially Sensitive 
Employers ”Lodołamacze” (Ice-breakers) (chairperson). 

In 2017–2018, she was the chairperson of the Inter-Ministerial Team 
for the Development of the Disability and Incapacity for Work Asses- 
sment System, appointed by the Prime Minister. The aim of the team was 
to analyse the functioning of the disability and incapacity assessment 
system in the context of coherence and the need for coordination of acti- 
vities or the possibility of their integration, to develop draft assum- 
ptions for the Act on the disability and incapacity for work assessment 
and to develop a draft Act on the disability and incapacity for work  
assessment. 
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International activities 

Prof. Gertruda Uścińska has participated in several hundred inter- 
national conferences and seminars, where she has presented papers in 
English and French, led debates and participated in panel discussions. 
Within the framework of the European Union, she participates in nume- 
rous projects as a national and European expert, e.g. “Organising training 
and setting up networks on the European Co-ordination of Social Securi- 
ty Schemes” (trESS), “Free movement of workers and Social Security  
Coordination'” (FreSsco), “EU-wide network of independent legal experts 
in the fields of free movement of workers & social security coordination” 
(MoveS). 

She is also present in international bodies. As of 2019, she is a mem- 
ber of the Bureau of the International Social Security Association (ISSA) 
representing Europe, as well as a Chairperson of the Steering Committee 
of the ISSA Technical Commission on Old Age, Invalidity and Survivors 
Insurance. The task of this Commission is to develop solutions to respond 
to the challenges of an ageing population and new social expectations 
towards the state. Since 2019, she has also been the Chairperson of the 
Steering Committee of the ISSA European Network, whose task is to 
support the organisation's activities at regional level, inter alia to organise 
seminars, conferences, research, etc. 
 
Leadership and management  
of the Social Insurance Institution (ZUS) 

Prof. Gertruda Uścińska's national and international research achie- 
vements, her scientific record and competence were the basis for her  
appointment in 2016 as President of the Social Insurance Institution,  
one of the largest public institutions responsible for the application and 
creation of laws in broadly defined social security and public policy.  
Prof. Uścińska is tremendously and remarkably successful also in practi-
cal activities. She translates her knowledge in the field of social securi- 
ty and her research experience into socially crucial reforms and other 
reforms of significant importance for the state and its citizens. The most 
important of them are the following:  
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1)  the 2018 reform of the rules for collection of social insurance con- 
tributions (so-called e-contribution), which simplified and tightened 
the system and prevents claims limitation;  

2)  the 2018 reform introducing electronic certificates of temporary in- 
capacity for work (e-ZLA has become the basis for building systemic 
e-solutions in the area of health care); 

3)  the implementation of the system of the Electronic Exchange of Social 
Security Information (EESSI) between the social security institutions 
of the European Union Member States of 2019, which has improved 
and accelerated the exchange and analysis of documents and data of 
persons entitled to the freedom of movement;  

4)  introduction of electronic handling of A1 certificates, certifying the 
coverage by applicable legislation, which are important in the pro- 
cess of posting Polish employees to work in the EU of 2020, and  
the wizard of applications for issuing A1 certificates on the ZUS Ele- 
ctronic Services Platform of 2020;  

5)  shortening of the employee records retention period from 50 to 10 
years and storing all information on professional and insurance careers 
in one place (e-file reform). 
These reforms were aimed at simplifying and tightening the system 

and improving the quality of law application for Polish citizens in  
the area of social security and free movement of people within the  
European Union. This is a real-life example of translating knowledge 
into practice.  

Managing such a large and major insurance institution in the country 
requires broad substantive knowledge and high managerial competence, 
which are concentrated in the person of Prof. Gertruda Uścińska. The 
Social Insurance Institution under her direction has been considerably 
modernised. Many new measures have been introduced, especially in the 
IT area, turning this institution into a modern e-government, performing 
statutory and non-statutory tasks for the social security of citizens. Under 
the direction of Prof. Gertruda Uścińska, ZUS is moving towards auto- 
mation and improvement of processes and modern IT architecture, digi- 
talisation of processes, communication and digitisation of documentation, 
as well as data exchange and integration within e-government. All these 
activities represent an embodiment of the e-state. 
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Recent years have been marked by the COVID-19 pandemic and me-
asures to offset the negative effects of the pandemic. And in this  
COVID reality, Prof. Uścińska and ZUS under her direction have risen  
to the challenge with the citizen safety in mind. Prof. Uścińska was  
a co-author, in cooperation with the relevant ministers, of the assump- 
tions and draft texts of anti-covid laws that supported employers, employees,  
Polish families and economic sectors, and she was also responsible  
for their implementation. This has had a positive effect on economic 
development, contributed to low unemployment and the preservation of 
many companies and jobs.  

Prof. Uścińska's knowledge and competence in the areas of national 
and international social security, law, finance, economics and social po- 
licy have largely influenced the decision of the Council of Ministers  
and Parliament on entrusting ZUS with the task of building a modern 
pillar of the family benefits system, based on modern ICT solutions, 
which results in optimising the costs of servicing the state's public policy. 
Prof. Uścińska has also contributed to the change of the national law on 
social security in the form of, inter alia, amendments to many laws or  
the adoption of new laws. 

 
Evaluation of activities – awards 

The activities of Prof. Gertruda Uścińska in various areas are re- 
cognised and appreciated. She has been repeatedly awarded for her out-
standing scientific achievements and scientific record, in particular  
for her publications and speeches at international and national conferen- 
ces, as well as for many years of teaching and organisational activities by 
the University of Warsaw, the Committee of Labour and Social Policy 
Sciences of the Polish Academy of Sciences, the Polish Social Policy 
Association and the Minister of Science and Education. She has been 
awarded the Golden Cross of Merit by the President of the Republic  
of Poland for her services to the state or citizens, for acts going beyond 
the call of duty and bringing significant benefit to the state or citizens. 
She was also awarded the Commander's Cross of the Order of Polonia 
Restituta (the third class of the Order of the Rebirth of Poland) for  
outstanding achievements in the development and modernisation of the  
social security system in Poland, as well as for her achievements in  
scientific activity. She has been awarded the Prince Franciszek Ksawery 
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Drucki-Lubecki (Francis Xavier Drucki-Lubecki) ”Virtus Est Perfecta 
Ratio” Medal for special merits for the public interest of the Republic  
of Poland, including special merits in knowledge and research in the  
field of public and legal taxes and social security systems. She has been 
also awarded the Order of Merit of the Federal Republic of Germany in 
recognition of her outstanding merits for German-Polish relations. She 
has been awarded the Halina Krahelska Prize by the Chief Labour In- 
spector for outstanding achievements in the field of prevention of occupa-
tional hazards, supervision and control of compliance with labour law, 
invention, design and implementation of safe labour protection techniques 
and technologies, as well as popularisation of labour law and health and 
safety at work. 

Recently, Prof. Gertruda Uścińska has been awarded for her activities 
related to protection against the negative effects of pandemics and for her 
significant impact on the shape and development of the Polish economy, 
her support for entrepreneurs and consistent implementation of e-services 
development projects, her achievements in the process of digital transfor- 
mation of ZUS, as well as for building good cooperation and dialogue 
between the public administration and the employers' community (Eco- 
nomic Personality of the Year award, Welconomy Ambassador title, Made 
in Poland 2021 and Made in Poland 2022 awards, Wladyslaw Grabski 
Award, Extraordinary Distinction ”Leadership Diamond”, Special Award 
of the Committee of the Competition ”Leaders of the World of Banking 
and Insurance”, Special Distinction and the title of Polish Woman of  
the 21st century, Polish Compass 2022 award). 

In the 2021 ranking of the 50 most influential lawyers in Poland pu-
blished by Dziennik Gazeta Prawna, Prof. Gertruda Uścińska was ranked 
3rd. The explanatory memorandum states that ZUS, managed by her, was 
a key institution in minimising the negative effects of the coronavirus. 
The way the institution was managed (e.g. e-visits) and the digitalisation 
of services were appreciated.  

In turn, in the ranking of the 50 most influential people in the Polish 
economy, published by Dziennik Gazeta Prawna in 2021, Prof. Gertru- 
da Uścińska was ranked 5th, together with Beata Daszyńska-Muzyczka, 
President of Bank Gospodarstwa Krajowego. The explanatory memoran- 
dum states that the institutions they managed were important operational 
pillars of the state's response to the pandemic crisis.  
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The activities of the Social Insurance Institution under the direction  
of Prof. Uścińska has also been awarded at the international level, e.g. by  
the International Social Security Association (ISSA), the world's largest 
organisation associating national social security institutions. 

 
Summary 

The above is only a selection from a long list of Prof. Gertruda  
Uścińska's activities, proving both her great diligence and commitment  
to activities for the common good, as well as her recognition and trust 
from the national and international community. 

In the above-mentioned three areas: science and research, teaching 
and practice, Prof. Gertruda Uścińska has outstanding achievements and 
successes. The modern reforms she has implemented in the state and in 
the Social Insurance Institution have brought tangible financial benefits 
and positive qualitative changes in the application of social security law, 
and have thus contributed to the increase in social security of Polish citi-
zens and improved operation of the institution implementing this law 
through modern management and the use of state of the art technologies, 
as well as responsible management of public finances. 

 
Editors 
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PRZEDMOWA 
 
 

Prezentowana bibliografia osobowa przedstawia dorobek naukowy 
prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej z lat 1982–2022. 

Materiał – łącznie 1531 poz. – przedstawiono w trzech działach:  
Dział 1: Prace publikowane uwzględnia książki, rozdziały z opraco-

wań zbiorowych, artykuły z czasopism, wstępy oraz prace redaktorskie  
i recenzje. 

Dział 2: Prace niepublikowane to ekspertyzy opracowane na zlece-
nie różnych instytucji, referaty przygotowane na konferencje i seminaria, 
raporty z polskich i zagranicznych projektów badawczych, w których 
uczestniczyła Pani Profesor oraz recenzje prac doktorskich. 

Dział 3: Wywiady, opinie, komentarze to aktywność publiczna  
prof. Gertrudy Uścińskiej, przejawiająca się w wypowiedziach praso-
wych, radiowych, telewizyjnych i social mediach. 

Układ działów jest chronologiczny. W ramach danego roku zasto-
sowano szeregowanie alfabetyczne, z tym że na końcu działu po trzech 
gwiazdkach (***) wyodrębniono prace redakcyjne [red.] oraz recenzje 
[rec.] prac innych autorów. 

Przy opracowywaniu tej bibliografii wykorzystano: Bibliografię Eko- 
nomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy opracowywaną w naszej 
Bibliotece oraz Bibliografię Zawartości Czasopism, Przewodnik Biblio-
graficzny, Polską Bibliografię Prawniczą i bazę Nauka Polska, a także 
materiały dostarczone przez Panią Profesor. 

Opisy zweryfikowano i uzupełniono zgodnie z normą PN 82/N-011 
51/01, stosując opis skrócony. Wyjątek stanowią opisy pozycji bibliogra-
ficznych prezentowanych w dziale 2 Prace niepublikowane. 

Uzupełnieniem bibliografii jest wykaz tytułów czasopism i wydaw-
nictw ciągłych oraz ich skrótów, wykaz skrótów nazw instytucji wydaw-
niczych oraz wykaz skrótów. 
 
Warszawa, październik 2022 r. 
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PREFACE 
 
 

The presented personal bibliography shows the scientific record of 
Prof. Gertruda Uścińska, Ph.D. for the years 1982–2022. 

The material – a total of 1531 items – is presented in three sections: 
Section 1: Published works takes into account books, chapters from 

collective studies, articles from journals, introductions as well as edito-
rials and reviews. 

Section 2: Unpublished works includes expert opinions commissio-
ned by various institutions, papers prepared for conferences and seminars, 
reports from Polish and foreign research projects in which Prof. Gertruda 
Uścińska participated, and reviews of doctoral theses. 

Section 3: Interviews, opinions, comments covers Prof. Gertruda 
Uścińska's public activity, manifested in press, radio, television and social 
media statements. 

The sections are arranged in chronological order. Within a given 
year, alphabetical order has been applied, however, at the end of the sec-
tion, after three asterisks (***), editorial works [ed.] and reviews [rev.]  
of other authors’ works have been distinguished. 

The following were used in the preparation of this bibliography: Bi-
bliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy (Bibliography 
of Economic and Social Issues of Work) developed in our Library, Bi-
bliografia Zawartości Czasopism (Bibliography of Contents of Journals), 
Przewodnik Bibliograficzny (Bibliographical Guide), Polska Bibliografia 
Prawnicza (Polish Legal Bibliography) and Nauka Polska (Polish Scien-
ce) Database, as well as materials provided by the Professor. 

The descriptions have been verified and supplemented in accordan- 
ce with PN 82/N-01151/01, using abbreviated descriptions. Descriptions  
of bibliographic items presented in Section 2 Unpublished works are an 
exception. 

The bibliography is supplemented with a list of titles of journals and 
serials and their abbreviations, a list of abbreviations of names of publis-
hing institutions and a list of abbreviations. 

Warsaw, October 2022 
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WYKAZ SKRÓTÓW TYTUŁÓW CZASOPISM  
I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH 

 
Belgian Rev. Soc. Sec. – Belgian Review of Social Security 
Biul. Inf. KK NSZZ „Solidarność” – Biuletyn Informacyjny Komisji Kra- 

jowej NSZZ „Solidarność” 
Biul. Rząd. Rada Ludn. – Biuletyn. Rządowa Rada Ludnościowa 
Dziennik Gaz. Prawna – Dziennik Gazeta Prawna [do 2009 r. pt. Gazeta 

Prawna] 
Eur. J. Soc. Sec. – European Journal of Social Security 
Gaz. Prawna – Gazeta Prawnicza [w 2009 r. zm. tyt. na Dziennik Gazeta 

Prawna] 
Gaz. Ubezp. – Gazeta Ubezpieczeniowa 
J. Poverty Soc. Just. – Journal of Poverty and Social Justice 
Polit. Społ. – Polityka Społeczna 
Pr. Zabezp. Społ. – Praca i Zabezpieczenie Społeczne 
Probl. Polit. Społ. – Problemy Polityki Społecznej : Studia i Dyskusje 
Prz. Ubezp. dla Ciebie – Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie 
Prz. Ubezp. Społ. Gospod. – Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospo- 

darczych [w 2002 r. zm. tyt. na Przegląd Ubezpieczeń Społecznych  
i Zdrowotnych] 

Rzeczpospolita 
Serw. Praw.-Prac. – Serwis Prawno-Pracowniczy 
Stud. Prawa Pr. – Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 
Ubezp. Społ. – Ubezpieczenia Społeczne : miesięcznik Zakładu Ubezpie- 

czeń Społecznych 
Zabezp. Społ. – Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka. Ze- 

szyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW [w 2016 r. 
zm. tyt. na Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka] 

Zarz. Zasob. Ludz. – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 
 
 
 
 
 



- XXXVI - 

WYKAZ SKRÓTÓW 
NAZW INSTYTUCJI WYDAWNICZYCH 

 
Akad. Humanist. – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora  
Biuro RPO – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Dom Wydaw. Elipsa – Dom Wydawniczy Elipsa  
Fund. F. Eberta – Fundacja im. Friedricha Eberta 
GBPiZS – Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego 
Ghent Univ. Dep. Soc. Law – Ghent University. Department of Social 

Law 
IBnGR – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 
INFOR – Grupa Wydawnicza INFOR, spółka z o.o., Wydawnictwo 

Prawno-Podatkowe 
IPiSS – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 
ISNS Uniw. Warsz. – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwer- 

sytetu Warszawskiego 
ISPMiW – Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy 
Kancelaria Prezydenta RP 
Kancelaria Senatu  
Die Keure – Die Keure la Charte 
Lex Wolters Kluwer bus. – Lex a Wolters Kluwer business  
Międzynar. Szk. Menedż. – Międzynarodowa Szkoła Menedżerów  
Min. Lab. Soc. Policy – Ministry of Labour and Social Policy  
MPiPS – Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej 
MPS – Ministerstwo Polityki Społecznej 
Of. Wolters Kluwer bus. – Oficyna a Wolters Kluwer business  
Of. Wydaw. Aspra-jr – Oficyna Wydawnicza Aspra-jr 
Of. Wydaw. Branta – Oficyna Wydawnicza Branta 
Of. Wydaw. Humanitas – Oficyna Wydawnicza Humanitas 
Of. Wydaw. OPO – Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyj- 

nego 
OPO TNOiK – Ośrodek Postępu Organizacyjnego Towarzystwo Nauko- 

we Organizacji i Kierownictwa 
Ośr. Inf. Dok. RE – Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy  
Polexpert – Polexpert Consulting Sp. z o.o. 



- XXXVII - 

PSUS – Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego  
PTPS – Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej 
RPO – Rzecznik Praw Obywatelskich 
TNOiK – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa  
TWWP – Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej 
Uniw. Jagiell. – Uniwersytet Jagielloński  
Wiedza Powsz. – Wiedza Powszechna 
Wolters Kluwer Polska – Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 
Wydaw. AE Katow. – Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego 
Wydaw. C.H. Beck – Wydawnictwo C.H. Beck 
Wydaw. Nauk. PWN – Wydawnictwo Naukowe PWN Sp.  
Wydaw. Nauk. Scholar – Wydawnictwo Naukowe Scholar  
Wydaw. Uniw. Łódz – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 
Wydaw. Uniw. Warsz. – Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 
Wydaw. Uniw. Wroc. – Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego  
Wydaw. Wiedza i Praktyka – Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Sp. z o. o.  
Wydaw. WSZiA – Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Admini-

stracji 
Wydz. Prawa Admin. Uniw. Warsz. – Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego 
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
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WYKAZ SKRÓTÓW 
 

cz. – część  
ed. – editor  
iin. – i inni  
iss. – issue 
kier. – kierownik [projektu]  
nr – numer 
okł. – okładka  
omów. – omówienie  
oprac. – opracowanie  
poz. – pozycja 
pt. – pod tytułem  
rec. – recenzja 
rec. wydaw. – recenzja wydaw- 

nicza 

red. – redakcja 
red. nacz. – redaktor naczelna  
rozm. – rozmowa 
s. – strona  
spec. – special 
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349. Prawo do emerytury i koszty jego realizacji // W: Polityka spo-

łeczna w Polsce. Osiągnięcia i wyzwania / red. M. Bednarski, Z. Wiś- 
niewski. - Warszawa : CPS „Dialog”, Komitet Nauk o Pracy i Polityce 
Społecznej PAN, IPiSS, 2018. - S. 66-76. 

 
350. Prawo do emerytury z FUS po obniżeniu wielu emerytalnego // 

Zabezp. Społ. - 2018, nr 7, s. 29-37. - (współaut. D. Bieniasz). 
 
351. Standardy zabezpieczenia społecznego Międzynarodowej Orga- 

nizacji Pracy // Zabezp. Społ. - 2018, nr 8, s. 36-48. 
 
352. Sto lat polskiej polityki społecznej 1918-2018 // Zabezp. Społ. -  

2018, nr 8, s. 9-16. 



- 44 - 

353. Sto lat rozwoju polskiej polityki społecznej. Wprowadzenie od 
redaktorów // Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Naro-
dowe Centrum Kultury. - Warszawa 2018, S. 17-25 (współautorzy: Elż-
bieta Bojanowska, Mirosław Grewiński, Marek Rymsza). 

 
* * * 

354. [Red.] Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018. - War-
szawa : MRPiPS, Narodowe Centrum Kultury, 2018. - 700 s. - [współred. 
E. Bojanowska, M. Grewiński, M. Rymsza]. 

 
2019 

355. 85-lecie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mamy fundamen-
ty, na których można budować przyszłość nowoczesnej instytucji. Roz-
mowa z prof. Gertrudą Uścińską, prezes ZUS / Doradztwo Podatkowe - 
Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych. - 2019, nr 9, s. 4-9. 

 
356. 100 years of International Labour Organization. Rights-based 

social protection in Poland [100 lat Międzynarodowej Organizacji Pracy. 
Ochrona socjalna oparta na prawach człowieka na przykładzie Polski] / 
Zabezp. Społ. - 2019, nr 10, s. 9-13. 

 
357. Evaluation of the Implementation of ILO Convention No. 102 

by Poland // Zabezp. Społ. - 2019, nr 1(eng), s. 36-41 (współautor Ad-
rianna Binaś). 

 
358. Foreword by the General Editor the Journal „Social Security. 

Theory. Law. Practice” // Zabezp. Społ. - 2019, nr 9, s. 7-8 ; nr 10, s. 7-8. 
 
359. International standards for old-age pension security // W: Work 

and Pension - Phased and Partial Retirement. A selection of papers pre-
sented during the Budapest Public Pension Seminar 2018 / ed. József 
Mészáros. - Budapest : Gondolat, 2019. - S. 32-46. 

 
360. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego jako in-

strument realizacji ochrony socjalnej osób korzystających ze swobody 
przemieszczania się // Zabezp. Społ. - 2019, nr 9, s. 9-19. 
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361. Ocena realizacji przez Polskę przepisów Konwencji nr 102 
MOP (współautor Adrianna Binaś) // Polit. Społ. - 2019, nr 11-12,  
s. 1-8. 

 
362. Od redaktor naczelnej pisma „Zabezpieczenie Społeczne. Teo-

ria, Prawo, Praktyka” // Zabezp. Społ. - 2019, nr 9, s. 5-6 ; nr 10,  
s. 5-6. 

 
363. Prawo ubezpieczeń społecznych. Zasady, finansowanie, orga-

nizacja, seria. - Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2019. - 174 s. 
 
364. Problemy migracji w zakresie zatrudnienia i ubezpieczenia 

społecznego // W: Migracje a sytuacja demograficzna Polski / red.  
J. Hrynkiewicz, J. Witkowski, A. Potrykowska. - Warszawa : Rządowa 
Rada Ludnościowa, 2019. - S. 99-116. 

 
365. Rozmowa z prof. Gertrudą Uścińską // W: Portrety w polityce 

społecznej. Tom 1 // red. nauk., rozm. M. Grewiński, A. Karwacki. - 
Warszawa : PTPS, 2019. - S. 301-322. 

 
366. The Social Rights of the Family Selected // W: Polonia Restitu-

ta. The Decalogue for Poland on the Centenary of the Country’s Restora-
tion of Independence / red. W. Pasierbek, A. Budzanowska. - Kraków : 
MNiSW, Wydaw. Nauk. Akademii Ignatianum w Krakowie, 2019. -  
S. 73-88. 

 
367. Uprawnienia społeczne rodziny. Wybrane aspekty // W: Polo-

nia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości / 
red. W. Pasierbek, A. Budzanowska. - Kraków: MNiSW, Wydaw. Nauk. 
Akademii Ignatianum w Krakowie, 2019. - S. 55-72. 

 
368. Zabezpieczenie emerytalne w świetle regulacji Międzynaro-

dowej Organizacji Pracy. Analiza na tle jubileuszu 100-lecia MOP //  
W: Różnorodność w jedności. Studia z zakresu prawa pracy, zabez- 
pieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa de- 
dykowana profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu / red. nauk. B. God- 
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lewska-Bujok, K. Walczak. - Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2019. -  
S. 339-350. 

 
369. ZUS w 2018 roku - dużo ważnych, nowych rozwiązań. Roz-

mowa z prof. Gertrudą Uścińską, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych / Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych. - 
2019, nr 4, s. 49-52. 

 
370. ZUS w 2019 r. - kolejne reformy, kolejne projekty, kolejne 

plany. Rozmowa z prof. Gertrudą Uścińską, prezes Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych // Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów Po-
datkowych. - 2019, nr 12, s. 4-7. 

 
* * * 

371. [Rec.] Building social protection systems: International stan-
dards and human rights instruments // Zabezp. Społ. - 2019, nr 10,  
s. 31-34. 

 
2020 

372. Application of provisions on the free movement of workers 
and social security coordination rules by national courts // Zabezp. Społ. - 
2020, nr 11, s. 18-27. 

 
373. Changing Work Patterns’ Impact on Social Security in Euro- 

pe // W: Arbeits- und Sozialrecht für Europa. Festschrift für Maximilian 
Fuchs / red. Franz Marchold [et al.]. - Baden-Baden : Wydaw. Nomos, 
2020. - S. 769-778. 

 
374. E-państwo na przykładzie reform w Zakładzie Ubezpieczeń 

Społecznych // Pr. Zabezp. Społ. - 2020, nr 3, s. 3-10. 
 
375. Foreword by the General Editor the Journal „Social Security. 

Theory. Law. Practice” // Zabezp. Społ. - 2020, nr 11, s. 8-10 ; nr 12,  
s. 7-8. 
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376. Implementation of the Anti-Crisis Shield by the Social Insu-
rance Institution // W: Polish-Czech Forum. Poland and the Czech Re- 
public Towards Contemporary Challenges. - Warszawa : Fund. Instytut 
Studiów Wschodnich, 2020. - S. 14-21. 

 
377. Mobilność pracownicza a prawa pracowników delegowanych. 

Rozmowa z prof. Gertrudą Uścińską, prezes Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych // Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów Podatko-
wych. - 2020, nr 3, s. 53-56. 

 
378. Od redaktor naczelnej pisma „Zabezpieczenie Społeczne. Teo-

ria, Prawo, Praktyka” // Zabezp. Społ. - 2020, nr 11, s. 5-7 ; nr 12, s. 5-6. 
 
379. Support for the Polish labour market in the governmental pro-

grammes in the period of pandemic // Zabezp. Społ. - 2020, nr 12, s. 9-15. 
 
380. ZUS wsparciem w kryzysowych czasach. O działaniach Zakła-

du Ubezpieczeń na rzecz przedsiębiorców i pracowników borykających 
się ze skutkami kryzysu w gospodarce wywołanymi epidemią COVID-19 
oraz o tym, jak wobec tego wysiłku wygląda kondycja finansowa Zakła- 
du ; rozm. Anna Grabowska // Dialog w Centrum i Regionach. - 2020,  
nr 4, s. 3-9. 

 
2021 

381. Aktualne wyzwania dla polskiego system zabezpieczenia spo-
łecznego (wybrane problemy) // Zabezp. Spol. - 2021, nr 14, s. 9-18. 

 
382. Aktualne wyzwania i problemy dotyczące przepisów składko-

wych i podatkowych na poziomie europejskim i krajowym // Doradz- 
two Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych. - 2021, nr 9,  
s. 23-29. 

 
383. Deutsch-polnische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der sozia-

len Sicherheit - ausgewählte Themen // Deutsche Rentenversicherung. - 
2021, nr 4, s. 298-317 
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384. E-państwo - wybrane reformy finansów publicznych // W: Za-
trudnienie w epoce postindustrialnej / red. B. Godlewska-Bujok, K. Wal-
czak. - Warszawa : Wydział Zarządzania UW, Wydaw. C.H. Beck,  
2021. - S. 477-485. 

 
385. Financing social insurance in the context of labour market 

challenges and demographic processes // W: Selected Issues of Contem-
porary Social Policy - Between Science and Practice / Ed. E. Bojanowska, 
G. Uścińska. - Warszawa : IPiSS, 2021. - S. 13-34. 

 
386. Finansowanie systemu ubezpieczeń społecznych a wyzwania 

rynku pracy i procesów demograficznych // W: Wybrane zagadnie- 
nia współczesnej polityki społecznej - między nauką a praktyką / red.  
E. Bojanowska, G. Uścińska. - Warszawa : IPiSS, 2021. - S. 15-37. 

 
387. Foreword by the General Editor the Journal „Social Security. 

Theory. Law. Practice” // Zabezp. Społ. - 2021, nr 13, s. 7-8; nr 14, s. 7-8. 
 
388. ICT Solutions in the Activities of the Social Insurance Insti- 

tution (ZUS) as an E-Administration. Evolution During the COVID-19 
Epidemic (Case Study) // Problemy Zarządzania - Management Issues. - 
2021, vol. 19, no. 3(39), s. 73-99. 

 
389. Kobiety w nauce // W: Kobiety wobec wyzwań współczesno- 

ści / red. D. Bach-Golecka. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. -  
S. 299-312. 

 
390. Long term care dependence - the new social risk // W: Selected 

Issues of Contemporary Social Policy - Between Science and Pra- 
ctice / Ed. E. Bojanowska, G. Uścińska. - Warszawa : IPiSS, 2021. -  
S. 187-204. 

 
391. Młodzi pracownicy na rynku pracy i w ubezpieczeniach spo-

łecznych // Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów Podatko-
wych. - 2021, nr 4, s. 8-12. 

 



- 49 - 

392. New technologies in the Social Insurance Institution // Ubez-
pieczenia Społeczne. Teoria i praktyka. -2021, nr 4(151), s. 51-69. 

 
393. Od redaktor naczelnej pisma „Zabezpieczenie Społeczne. Teo-

ria, Prawo, Praktyka”// Zabezp. Społ. - 2021, nr 13, s. 5-6 ; nr 14, s. 5-6. 
 
394. Opieka długoterminowa. Niesamodzielność - nowe ryzyko so-

cjalne // W: Wybrane zagadnienia współczesnej polityki społecznej - 
między nauką a praktyką. - red. E. Bojanowska, G. Uścińska. - Warsza- 
wa : IPiSS, 2021. - S. 193-210. 

 
395. Prawo zabezpieczenia społecznego. - Warszawa : Wydaw. 

C.H. Beck, 2021. - 548 s. 
 
396. Realizacja prawa do emerytury - przesłanki prawne, ekono-

miczne i społeczne // W: Kobiety wobec wyzwań współczesności. - red. 
D. Bach-Golecka. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. - S. 31-57. 

 
397. Rozwiązania ukierunkowane na przeciwdziałanie skutkom 

pandemii COVID-19 w zakresie bezpieczeństwa socjalnego obywateli  
w wybranych programach rządowych // Zabezp. Społ. - 2021, nr 13,  
s. 9-17. 

 
398. Ubezpieczenia rentowe i świadczenia dla osób niesamodziel-

nych - przykładowe obszary działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
na rzecz osób niepełnosprawnych // Niepełnosprawność - zagadnienia, 
problemy, rozwiązania. - 2021, nr I-II (38-39), s. 64-79. 

 
399. Zabezpieczenie społeczne w dobie dynamicznych przemian 

społecznych // W: Współczesne społeczne wyzwania świata i Polski /  
red. J. Męcina, K. Szewior. - Warszawa : Wydział Nauk Politycznych  
i Studiów Międzynarodowych UW, Of. Wydaw. ASPRA-JR, 2021. -  
S. 131-148. 

 
400. Zarządzanie kapitałem ludzkim w działalności Komitetu Nauk 

o Pracy i Polityce Społecznej PAN // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi 
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w Polsce. Ewolucja i współczesność / red. A. Pocztowski. - Warszawa : 
Wydaw. Wolters Kluwer, 2021. - S. 168-176. 

 
* * * 

401. [Red.] Selected Issues of Contemporary Social Policy - Bet- 
ween Science and Practice. - Warszawa : IPiSS, 2021. - 256 s. - (Współred. 
E. Bojanowska). 

 
402. [Red.] Wybrane zagadnienia współczesnej polityki społecznej -  

między nauką a praktyką. - Warszawa : IPiSS, 2021. - 264 s. - (Współred. 
E. Bojanowska). 

 
2022 

403. Kilka uwag dotyczących polityki tworzenia prawa. Aktualne 
możliwości i wyzwania rozwojowe widziane z perspektywy stosowania 
prawa zabezpieczenia społecznego // W: Między ideowością a pragmaty-
zmem - tworzenie, wykładnia i stosowanie prawa. Księga jubileuszowa 
dedykowana Profesor Małgorzacie Gersdorf / red. K. Rączka, B. God- 
lewska-Bujok, E. Maniewska, W. Ostaszewski, M. Raczkowski, A. Zię-
tek-Capiga. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2022. - S. 1054-1061. 

 
404. Praca na własny rachunek w praktyce ZUS // W: W kręgu ryn-

ku pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profeso-
rowi Zenonowi Wiśniewskiemu z okazji 50-lecia pracy akademickiej / 
red. K. Zawadzki, M. Wojdyło, A. Sudolska. - Toruń : Wydaw. A. Mar-
szałek, 2022. - S. 101-127. 

 
405. Prawo ubezpieczeń społecznych. Zasady, finansowanie, orga-

nizacja. - Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2022. - wyd. 2.- s. 188. 
 
406. Przezorny Polak musi chomikować // Puls Biznesu. - 2022,  

nr 175, s. 8. - (współ. A. Soboń, B. Marczuk, M. Dietl, R. Zapotoczny,  
Z. Jagiełło). 
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407. Systemy emerytalne a sytuacja demograficzna // W: Zmiany 
demograficzne a rynek pracy i ubezpieczenia społeczne / red. G. Uściń-
ska, Z. Wiśniewski. - Warszawa: GUS, RRL, 2022. - S. 97-113. 

 
408. Ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą dzia- 

łalność i osób współpracujących - zasady podlegania oraz ustalania pod-
stawy wymiaru składek // Pr. Zabezp. Społ. - 2022, nr 1, s. 3-11. 

 
409. Wsparcie prawne i społeczne państwa polskiego dla obywateli 

Ukrainy w obliczu konfliktu zbrojnego // Pr. Zabezp. Społ. - 2022, nr 3,  
s. 3-14 bibliogr. summ. 

 
* * * 

410. [Red.] Zmiany demogrficzne a rynek pracy i ubezpieczenia 
społeczne. - Warszawa: GUS, RRL, 2022. - 162 s. - (Współred. Z. Wiś- 
niewski). 

 
 
 

2. PRACE NIEPUBLIKOWANE  
 

1987 

411. Ewolucja świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społeczne-
go z tytułu macierzyństwa : praca doktorska / Instytut PracySpraw So-
cjalnych. - Warszawa, 1987. - Promotor: prof. dr hab. Antoni Rajkie-
wicz. 

 
412. Instytucja zwolnień opiekuńczych oraz świadczeń z nimi zwią-

zanych : raport z badań empirycznych przeprowadzonych w wybranych 
zakładach pracy i wywiadach z pracownicami uprawnionymi do zwolnień 
opiekuńczych oraz lekarzami pediatrami. - Warszawa, 1987. - Maszy- 
nopis. 

 
413. Sytuacja społeczno-prawna kobiet pracujących w Polsce : refe-

rat na Światowy Kongres Kobiet w Moskwie, czerwiec 1987 r. 
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414. Uwagi do stanowiska Prezydium Rady ds. Rodziny przy Ra-
dzie Ministrów dotyczące obsługi ludności. - Warszawa, 1987 r. - Dla 
potrzeb Rady ds. Rodziny. 

 
1988 

415. Assurances sociale des agriculteurs individuels : referat na se-
minarium w związku ze stażem naukowym nt. „Rozwój dynamicznej 
polityki społecznej” w Międzynarodowym Instytucie Badań Społecznych 
MOP w Genewie, 6.05-3.06.1988 r. 

 
416. L’emploi des femmes dans l’agriculture polonaise : referat na 

seminarium w związku ze stażem naukowym nt. „Rozwój dynamicznej 
polityki społecznej” w Międzynarodowym Instytucie Badań Społecznych 
MOP w Genewie, 6.05-3.06.1988 r. 

 
417. Polskie rozwiązania dotyczące pracowników mających obo-

wiązki rodzinne. - Warszawa, 1988. - Maszynopis. - Ekspertyza dla 
MPiPS. 

 
418. Praca nocna w dokumentach Międzynarodowej Organizacji 

Pracy. - Warszawa, 1988. - Maszynopis. - (Współaut. J. Wratny). - Opinia 
dla MPiPS. 

 
419. Quelques dilemmes de la politique sociale : referat na semina-

rium w związku ze stażem naukowym nt. „Rozwój dynamicznej polityki 
społecznej” w Międzynarodowym Instytucie Badań Społecznych MOP  
w Genewie, 6.05-3.06.1988 r. 

 
420. Realizacja przez Polskę zaleceń „Deklaracji o społecznym po-

stępie i rozwoju” oraz informacja dotycząca pracy nocnej : raport dla 
MPiPS. - Warszawa, 1988. - Maszynopis. 

 
421. La situation socio-juridique des femmes en Pologne : referat na 

konferencję Międzynarodowego Biura Pracy, Genève, 1988 r. 
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1989 

422. Opinia do projektu ustawy o emeryturach i rentach z ubez- 
pieczenia społecznego. - Warszawa, 1989. - Maszynopis. - (Współaut.  
J. Wratny). - Opinia dla Rady Legislacyjnej i dla MPiPS. 

 
423. Prawa ekonomiczne i społeczne kobiet w Polsce : referat na 

międzynarodową konferencję dotyczącą praw człowieka, Paris, 1989 r. 
 
424. Uwagi do Zaleceń reformy prawa pracy, przygotowanych 

przez Komisję ds. Reformy Prawa Pracy. - Warszawa, 1989. - Maszyno-
pis. - (Współaut. J. Wratny). - Opinia dla MPiPS. 

 
1990 

425. Les prestations pour les chômeurs en Pologne : referat na se-
minarium dotyczące ubezpieczeń od bezrobocia, Brussels, 1990 r. 

 
426. La protection du travail des femmes en Pologne : referat na 

międzynarodową konferencję dotyczącą prawa socjalnego Europy, Lyon, 
1990 r. 

 
427. Status kobiet w ubezpieczeniach społecznych w Polsce i w in-

nych krajach : raport zawierający przegląd niektórych rozwiązań dotyczą-
cych pozycji kobiet w prawie ubezpieczeń społecznych. - Warszawa, 
1990. - Maszynopis. 

 
428. Świadczenia z funduszów społecznych na wypadek braku pra-

cy : raport przedstawiający problemy wyłaniające się na tle przepisów 
ustawy o zatrudnieniu regulujących prawo do świadczeń na wypadek 
bezrobocia. - Warszawa, 1990. - Maszynopis. 

 
1991 

429. Reforma systemów emerytalnych. Projektowane rozwiązania 
w zakresie ubezpieczeń społecznych w Polsce : referat na międzyn- 
rodową konferencję pt. „Społeczne koszty politycznej i ekonomicznej  
transformacji w Czechosłowacji, na Węgrzech i w Polsce”, Wiedeń,  
15-17.10.1991 r. 
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1992 

430. Ewolucja ustawodawstw ubezpieczeniowych po ogłoszeniu 
planu Beveridge’a : referat na międzynarodową konferencję pt. „Ubez-
pieczenia społeczne w 50 lat po ogłoszeniu planu Beveridge’a”, York, 
27.09-3.10.1992 r. 

 
431. Ocena dystansu ekonomicznego i dróg dojścia do standardów 

Wspólnot Europejskich w dziedzinie ubezpieczeń emerytalnych, zdro-
wotnych, bezrobocia, pomocy społecznej, polityki wobec rodziny, kobiet 
i dzieci, dialogu społecznego i partycypacji pracowniczej, a także wol- 
nego przepływu ludności i transferu świadczeń socjalnych. - Warszawa, 
1992. - Maszynopis. - Rozdział w opracowaniu zbiorowym przygotowany 
dla Biura ds. Integracji Europejskiej. 

 
432. Uwagi do projektu ustawy o funduszu socjalnym oraz o dodat-

kach urlopowym i socjalnym. - Warszawa, 1992. - Maszynopis. 
 

1994 

433. Rozwiązania prawne niezbędne dla dostosowania polskiego 
prawa ubezpieczeń społecznych do prawa Unii Europejskiej i Rady Euro-
py : raport cząstkowy w ramach projektu pt. „Zbliżenie polskiego prawa 
w dziedzinie zatrudnienia, stosunków pracy i zabezpieczenia społecznego 
do prawodawstwa Rady Europy i Wspólnot Europejskich”, kier. L. Flo-
rek. - Warszawa, 1994. 

 
1995 

434. Europejskie prawo pracy i zabezpieczenia społecznego - wyni-
ki badań : referat na seminarium IPiSS, Warszawa, 23.11.1995 r. 

 
435. Europejskie standardy w dziedzinie zabezpieczenia społeczne-

go : referat na konferencję pt. „Międzynarodowe standardy w dziedzinie 
zabezpieczenia społecznego”, Warszawa, 19.10.1995 r. 

 
436. Prawo do zabezpieczenia społecznego art. 9 Paktu : w ramach 

raportu dla MPiPS dotyczącego realizacji w ustawodawstwie i praktyce 
zobowiązań wynikających z art. 6-15 Międzynarodowego Paktu Praw 
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Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ ratyfikowanych przez 
Polskę. - Warszawa, 1995. - Maszynopis. 

 
437. Warunki zatrudnienia i świadczenia pracownicze w Polsce. - 

Warszawa, 1995. - Maszynopis. - Ekspertyza dla firmy. - (Współaut. 
B. Skulimowska). 

 
* * * 

438. [Red.] Raport dla MPiPS dotyczący realizacji w ustawodaw-
stwie i praktyce zobowiązań wynikających z art. 6-15 Międzynarodowego 
Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ ratyfiko-
wanych przez Polskę, redakcja merytoryczna. - Warszawa, 1995. - Ma-
szynopis. 

 
1996 

439. Akty prawne Rady Europy a polskie prawo socjalne : referat na 
konferencję pt. „Problemy dostosowania polskiego prawa pracy i prawa 
socjalnego do prawa europejskiego”, Wrocław, grudzień 1996 r. 

 
440. Postanowienia układów zbiorowych dotyczące działalności so-

cjalnej : raport cząstkowy w ramach grantu „Nowe rozwiązania w dziedzi-
nie prawa pracy w układach zbiorowych pracy zawieranych od 1995 r.”, 
kier. J. Wratny. - Warszawa, 1996. - Maszynopis. 

 
1997 

441. Integracja europejska a polityka społeczna. Koszty dostoso- 
wań : raport w ramach projektu „Polityka społeczna państwa w procesie 
przebudowy ustroju i systemu społeczno-gospodarczego”, kier. S. Goli- 
nowska. - Warszawa, 1997. - (Współaut. M. Bednarski, J. Wratny, L. Flo-
rek, B. Skulimowska). 

 
442. Phare 1995-1997 Consensus „Detailed preparation and plan-

ning of implementation of the principles of co-ordination of social securi-
ty systems. - Warsaw, 1997. 
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443. Skutki likwidacji i ograniczenia działalności socjalnej i kultu-
ralnej zakładów pracy : raport w ramach projektu „Polityka społeczna 
państwa w procesie przebudowy ustroju i systemu społeczno-gospo- 
darczego”, kier. S. Golinowska. - Warszawa, 1997. - (Współaut. Z. Mo-
recka, H. Zarychta). 

 
444. Ubezpieczenie od bezrobocia, wybrane problemy. - Warszawa, 

1997. - Ekspertyza na zlecenie MPiPS. 
 

1998 

445. Coordination en matiere de prestations familiales : referat na 
konferencję międzynarodową pt. „Coordination of Sociale Security Schemes 
in Connection with the Accesion of Central and Eastern European Stats”, 
Riga, 12-17.09.1998 r. 

 
446. Harmonizacja prawa polskiego z prawem Wspólnot Euro- 

pejskich w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych : raport  
w ramach programu Phare Sierra dotyczący zgodności polskich regulacji 
prawnych z prawem Wspólnot Europejskich oraz analiza zasad koordyna-
cji systemów ubezpieczeń społecznych. - Warszawa, 1998. 

 
447. Metody i sposoby ograniczania bezrobocia w wybranych kra-

jach : raport z badań mających na celu rozpoznanie ekonomicznych i spo- 
łecznych uwarunkowań skuteczności polityk ograniczania bezrobocia, 
prowadzonych w ramach określonych modeli zarządzania państwem, przy 
uwzględnieniu wybranych elementów polityki społecznej. - Warszawa, 
1998. - (Współaut. M. Kabaj, A. Pocztowski, U. Jeruszka, B. Urbaniak). 

 
448. Problematyka dostosowania polskiego prawa zabezpieczenia 

społecznego do wymogów Unii Europejskiej : referat na konferencję pt. 
„Prawdopodobne konsekwencje finansowe dla Polski, wynikające z za-
stosowania przepisów wspólnotowych w zakresie świadczeń emerytalno- 
-rentowych i świadczeń medycznych”, Warszawa, 29.10.1998 r. 

 
449. Przepisy wspólnotowe dotyczące zasady równego traktowa- 

nia a ustawodawstwo polskie : referat na konferencję pt. „Konsekwencje 
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prawne i finansowe zastosowania prawa wspólnotowego w dziedzinie 
ubezpieczeń społecznych dla Polski”, Warszawa 15.06.1998 r. 

 
450. Skutki stosowania prawa wspólnotowego w dziedzinie ubez-

pieczeń społecznych dla Polski : referat na międzynarodowe semina- 
rium pt. „Skutki stosowania prawa wspólnotowego w dziedzinie ubez- 
pieczeń społecznych dla Polski, Węgier, Czech i Słowacji”, Bruksela,  
1-6.02.1998 r. 

 
451. Standardy międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń spo-

łecznych : referat na konferencję pt. „Praca i polityka społeczna w per-
spektywie XXI wieku”, Warszawa, 29-30.01.1998 r. 

 
452. Szczegółowe zasady koordynacji w dziedzinie zabezpieczenia 

społecznego i ich wpływ na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
jako administracji ubezpieczeniowej : referat na konferencję pt. „Integracja 
Polski z Unią Europejską ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w za-
kresie zabezpieczenia społecznego”, Osuchów, 15-17.06.1998 r. 

 
453. Zasady koordynacji ustanowione w prawie wspólnotowym i ich  

zastosowanie w polskim ustawodawstwie : referat na konferencję pt. 
„Polska a Unia Europejska”, Osuchów, 9-11.12.1998 r. 

 
1999 

454. Dostęp do zabezpieczenia społecznego w Polsce w latach 90. - 
Warszawa, 1999. - (Współaut. D. Głogosz, B. Kołaczek). - Ekspertyza na 
zlecenie MPiPS. 

 
455. Ewolucja regulacji prawnej dotyczącej działalności socjalnej : 

raport w ramach projektu „Polityka społeczna państwa w procesie prze-
budowy ustroju i systemu społeczno-gospodarczego”, kier. S. Golinow-
ska. - Warszawa, 1999. 

 
456. Phare 1997-1999 Consensus II „Co-ordination of social secu- 

rity systems”. - Warsaw, 1999. 
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457. Porównania międzynarodowe systemów ochrony na wypadek 
bezrobocia : referat na konferencję pt. „System ubezpieczeń na wypadek 
bezrobocia”, Warszawa, 17-18.11.1999 r. 

 
458. Problematyka prawna zakładowego funduszu świadczeń so-

cjalnych : raport w ramach projektu „Polityka społeczna państwa w pro-
cesie przebudowy ustroju i systemu społeczno-gospodarczego”, kier.  
S. Golinowska. - Warszawa, 1999. 

 
459. Przygotowanie się właściwych instytucji do wdrożenia przepi-

sów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego : re- 
ferat na konferencję pt. „Integracja Polski z Unią Europejską w sferze 
zabezpieczenia społecznego”, Osuchów, 9-11.06.1999 r. 

 
460. System zabezpieczenia społecznego w Polsce a zasady koor-

dynacji wspólnotowej : referat na seminarium pt. „Przystąpienie państw 
Europy Środkowej do Unii”, Bruksela, 8-10.04.1999 r. 

 
461. Zabezpieczenie społeczne w postanowieniach Karty : referat na 

konferencję pt. „Europejska Karta Społeczna”, Warszawa, 22-25.02.1999 r. 
 
462. Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej a rozwiązania 

polskie : referat na konferencję pt. „Społeczne skutki integracji Polski  
z Unią Europejską”, Warszawa, 6.05.1999 r. 

 
463. Zakres ochrony ustalony dla pracowników i członków ich  

rodzin w innych państwach : referat na seminarium pt. „Doświadczenia 
Hiszpanii dotyczące swobodnego przepływu pracowników w okresie 
przejściowym”, Madryt, 2-5.05.1999 r. 

 
2000 

464. Dostosowanie polskiego prawa do regulacji obowiązujących  
w Unii Europejskiej : referat na konferencję międzynarodową pt. „Refor-
my emerytalne w krajach Europy Centralnej i Wschodniej”, Warszawa,  
7-8.12.2000 r. 
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465. Instrumenty i metody stymulacji mobilności zasobów pracy  
w Polsce : raport dla US Agency for International Development. - War-
szawa, 2000. - Maszynopis. - (Współaut. E. Kryńska, J. Wratny, H. So-
bocka-Szczapa, U. Jeruszka). 

 
466. Instytucje zobowiązane do realizacji postanowień rozporzą-

dzeń 1408/71 i 574/72 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia 
społecznego dla pracowników, osób pracujących na własny rachunek  
i członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólnotowej : 
referat na konferencję pt. „Integracja Polski z Unią Europejską w sferze 
zabezpieczenia społecznego”, Osuchów, 16.06.2000 r. 

 
467. Polski system emerytalny a rozwiązania zawarte w dokumen-

tach MOP-u i Rady Europy : referat na konferencję pt. „Ubezpieczenia 
emerytalne”, Warszawa, 22.11.2000 r. 

 
468. Pracownicze programy emerytalne a regulacje w UE : refe- 

rat na konferencję pt. „Pakietowe systemy wynagrodzeń”, Warszawa,  
14-15.03.2000 r. 

 
469. Regulacje Unii Europejskiej - zasady, doświadczenia. Zobo- 

wiązania i wnioski dla Polski : referat na konferencję pt. „Trzeci filar ubez-
pieczeń. Szansa na dostatnią emeryturę”, Warszawa, 11-12.04.2000 r. 

 
470. Systeme de retraites en Pologne après la rèforme : referat na 

konferencję pt. „Nouvelle gouvernance et dimension sociale de l’élargis- 
sement”, Brussels, 18-19.10.2000 r. 

 
471. Ubezpieczenia formą wynagrodzeń odroczonych : referat na 

konferencję pt. „Systemy wynagrodzeń odroczonych kadry kierowni-
czej”, Warszawa, 13.06.2000 r. 

 
* * * 

472. [Rec. wydaw.] Komentarz do ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych / red. W. Modzelewski, P. Grupiński. - Warszawa : ISPMiW, 
2000. - 339 s. 
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2001 

473. Consequences of the UE enlargement : referat na konferencję 
pt. „Socially Responsible Investments Enlargement of the UE (Poland- 
-Hungary)”, Stockholm, 19-22.09.2001 r. 

 
474. Pension systems after the reform : referat na konferencję pt. 

„Socially Responsible Investments Enlargement of the UE (Poland-Hun- 
gary)”, Stockholm, 19-22.09.2001 r. 

 
475. Problemy na tle koordynacji świadczeń z tytułu bezrobocia : 

referat na seminarium polsko-belgijskie pt. „Systemy ubezpieczenia na 
wypadek bezrobocia”, Warszawa 29-30.11.2001 r. 

 
476. Rozwiązania polskie w zakresie ochrony z tytułu bezrobocia : 

referat na seminarium polsko-belgijskie pt. „Systemy ubezpieczenia na 
wypadek bezrobocia”, Warszawa, 29-30.11.2001 r. 

 
2002 

477. Analiza ustawodawstwa z zakresu zabezpieczenia społecznego 
i działalności socjalnej zakładu pracy // W: Analiza rozwiązań prawnych 
na rynku pracy stwarzających bariery dla zatrudnienia : raport na zlecenie 
NBP. - Warszawa, 2002. 

 
478. Atypical work in Poland and social protection : raport cząst-

kowy w ramach programu LAW „Labour Market Changes and Welfare 
Per- spectives in Europe”. - Warsaw, 2002. - (Współaut. E. Borowczyk,  
J. Wratny, G. Marciniak, D. Chlebosz). 

 
479. Dane porównawcze - emerytury : raport przedstawiający sys-

temy emerytalne funkcjonujące w państwach członkowskich UE. - War-
szawa : IPiSS, 2002. 

 
480. Phare 1999-2002 Consensus III „Inclusion of the Polish social 

security system to the Community co-ordination of social security sys-
tems in the Member States”. - Warsaw, 2002. 
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481. Stan przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej 
w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - aspekt 
prawny : referat na konferencję pt. „Ku europejskiej koordynacji syste-
mów zabezpieczenia społecznego”, Warszawa, 6.11.2002 r. 

 
482. Uprawnienia własne i pochodne w polskim systemie zabezpie-

czenia społecznego : referat na seminarium w ramach projektu LAW 
„Labour Market Changes and Welfare Perspectives in Europe”, Paryż,  
6-10.10.2002 r. 

 
2003 

483. Konspekt i założenia ekspertyzy w zakresie skutków finanso-
wych dla sektora finansów publicznych, wynikających z koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego pomiędzy Polską a Szwajcarią. - 
Warszawa, 2003. - Ekspertyza na zalecenie MGPiPS. 

 
484. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego : referat 

na konferencję pt. „Polityka społeczna a integracja europejska”, Gdańsk, 
19-20.02.2003 r. 

 
485. Labour market changes, atypical work patterns and their im- 

plications on welfare systems. Poland. Country study : raport końcowy  
w ramach programu LAW „Labour Market Changes and Welfare Per-
spectives in Europe”. - Warsaw, 2003. - (Współaut. E. Borowczyk). 

 
486. Od państwa opiekuńczego do państwa wspierającego pracę : 

referat na konferencję pt. „Praca i polityka społeczna w Polsce. Diagnoza 
i perspektywy”, Warszawa, 17-18.12.2003 r. 

 
487. Opinia do projektu ustawy o świadczeniach rodzinnych w aspek-

cie dostosowania do regulacji unijnych. - Warszawa, 2003. - Na zlecenie 
MGPiPS. 

 
488. Skutki objęcia polskiego systemu zabezpieczenia społecznego 

wspólnotowymi zadaniami koordynacyjnymi : referat na konferencję pt. 
„Bezpieczeństwo socjalne”, Ustronie Wlkp., 28-30.05.2003 r. 
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489. Wpływ nietypowych form zatrudnienia na ochronę socjalną : 
referat na konferencję pt. „Bezpieczeństwo socjalne dziś i jutro”, Szczyrk, 
24-26.04.2003 r. 

 
490. Zakres ochrony ustalony w systemach zabezpieczenia spo- 

łecznego dla nietypowych form zatrudnienia : referat na seminarium  
dotyczący nietypowych form zatrudnienia w ramach programu LAW 
„Labour Market Changes and Welfare Perspectives in Europe”, Rzym, 
22-26.01.2003 r.  

 
491. Zasady ubezpieczenia i opłacania składek i podatków dla nie-

typowych form zatrudnienia : raport końcowy w ramach programu LAW 
„Labour Market Changes and Welfare Perspectives in Europe”, 2002 r. - 
Bruksela, 2003 r. - (Współaut. E. Borowczyk). 

 
2004 

492. Analiza porównawcza standardów MOP-u z rozwiązaniami 
polskimi : referat na seminarium międzynarodowe pt. „Europejskie stan-
dardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie”, 
Warszawa, 28-29.04.2004 r. 

 
493. Analiza porównawcza: standardy RE a rozwiązania polskie : 

referat na seminarium międzynarodowe pt. „Europejskie standardy za-
bezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie”, Warsza-
wa, 28-29.04.2004 r. 

 
494. Analiza porównawcza standardów UE z rozwiązaniami pol-

skimi: referat na seminarium międzynarodowe pt. „Europejskie standardy 
zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie”, War-
szawa, 28-29.04.2004 r. 

 
495. Analizy i informacje dotyczące rozwiązań w zakresie wie- 

ku emerytalnego w aktach międzynarodowych (i europejskich), a także  
w ustawodawstwach krajowych państw europejskich, w związku udzia-
łem w pracach Zespołu Eksperckiego ds. wieku emerytalnego z ramie- 
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nia IPiSS, powołanego przez Premiera RP, w ramach debaty publicznej 
na temat programu „Racjonalizacja wydatków społecznych”. - Warsza- 
wa, 2004. 

 
496. Aspekty prawne objęcia polskiego systemu zabezpieczenia 

wspólnotową koordynacją : referat na seminarium pt. „Koordynacja sys-
temów zabezpieczenia społecznego”, Osuchów, 23.02 i 17.03.2004 r. 

 
497. Pensions : raport z badań w ramach projektu „Social protection 

in Europe. Convergence? Integration. Accession and the free movement 
of labour” : w ramach 5 Programu Ramowego UE. - Warsaw, 2004. 

 
498. Prawne aspekty motywowania (rozwiązania polskie a wymogi 

UE) : referat na konferencję pt. „Skuteczne motywowanie pracowników”, 
Warszawa, 29-30.04.2004 r. 

 
499. Vers une individualisation des droits sociaux : raport z badań  

w ramach projektu „Social protection in Europe. Convergence? Integra-
tion. Accession and the free movement of labour” : w ramach 5 Programu 
Ramowego UE. - Warsaw, 2004. 

 
500. Zakres indywidualizacji praw społecznych : referat na konfe-

rencję międzynarodową pt. „Social Security and the Challenge of Enlar-
gement”, Gandawa, 13-16.05.2004 r. 

 
501. Związki i zależności aktywności MOP-u, Rady Europy i Unii 

Europejskiej w obszarze zabezpieczenia społecznego : referat na semina-
rium międzynarodowe pt. „Europejskie standardy zabezpieczenia społecz-
nego a współczesne rozwiązania polskie”, Warszawa 28-29.04.2004 r. 

 
2005 

502. Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a ustawo-
dawstwo polskie : referat na posiedzenie Rady Społecznej przy Prezesie 
Rady Ministrów, Warszawa, 2005 r. 
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503. The implementation and application of Regulations (EEC) no 
1408/71 and 574/72 in the Poland : referat na konferencję międzynarodo-
wą w ramach projektu „Training and reporting on European Social Secu-
rity (trESS)”, Ghent, 24-25.11.2005 r. 

 
504. Jaki model flexicurity dla Polski? : referat na konferencję  

pt. „Zmiany na rynku pracy i w systemie zabezpieczenia społecznego.  
W poszukiwaniu polskiego modelu flexicurity”, Warszawa, 18.10.2005 r. 

 
505. Ocena skutków objęcia polskiego ustawodawstwa wspólnoto-

wymi zasadami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego : 
referat na konferencję międzynarodową w ramach projektu „Training and 
reporting on European Social Security (trESS)”, Warszawa, 12.07.2005 r. 

 
506. Problematyka zabezpieczenia społecznego w Europejskiej Kar- 

cie Społecznej i Zrewidowanej Karcie Rady Europy : referat na se- 
minarium pt. „Zrewidowana Europejska Karta Społeczna”, Warszawa, 
14.12.2005 r. 

 
507. Regulacje prawne i wynikające stąd zobowiązania finansowe, 

podział kosztów : referat na seminarium nt. kosztów zatrudnienia kobiet 
w związku z pełnieniem funkcji macierzyństwa i rodzicielstwa, Warsza-
wa, 5.04.2005 r. 

 
508. Tezy do dyskusji panelowej nt. „Problemy koordynacji świad-

czeń z tytułu bezrobocia : konferencja międzynarodowa w ramach projek-
tu „Training and reporting on European Social Security (trESS)”, War- 
szawa, 12.07.2005 r. 

 
2006 

509. Digital divide and welfare in the EU New Members States /  
G. Uścińska [i in.] : raport końcowy w ramach programu LAW „Labour 
Market Changes and Welfare Perspectives in Europe”. - Rzym, 2006. 

 
510. Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego - dotych-

czasowe polskie doświadczenia : referat na seminarium międzynarodowe 
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„Coordination of health benefits” w ramach projektu „Training and repor-
ting on European Social Security (trESS)”, Warszawa, 15.09.2006 r. 

 
511. Podstawy prawne delegowania pracowników w ustawodaw-

stwie polskim / G. Uścińska [i in.] : referat na seminarium pt. „Problemy  
i wyzwania związane z delegowaniem pracowników do Belgii” w ramach 
projektu międzynarodowego „Problèmes et défis liés au détachement de 
salariés en Belgique” (Action in support the Federal Authority’s Strategie 
Priorities w latach 2006-2007), Warszawa, 24-25.08.2006 r. 

 
512. Polski system zabezpieczenia społecznego na tle rozwiązań 

międzynarodowych : referat na doroczną konferencję polityków społecz-
nych, Ustronie, 12-14.06.2006 r. 

 
513. Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach mię-

dzynarodowych i polskich. Studium porównawcze : praca habilitacyjna / 
Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. - 
Warszawa, 2006. 

 
514. Tezy do dyskusji panelowej nt. „Koordynacja systemów za-

bezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowot-
nych” : konferencja międzynarodowa w ramach projektu „Training and 
reporting on European Social Security (trESS)”, Warszawa, 15.09.2006 r. 

 
515. Tezy do dyskusji panelowej nt. „Problemy koordynacji świad-

czeń rodzinnych” : konferencja międzynarodowa w ramach projektu 
„Training and reporting on European Social Security (trESS)”, Warszawa, 
31.03.2006 r. 

 
2007 

516. Aktualne problemy systemu zabezpieczenia społecznego : refe-
rat na konferencję pt. „System emerytalno-rentowy w Polsce - dokończe-
nie reformy”, Warszawa, 28.05.2007 r. 

 
517. Citizens rights and social benefits, reconciling 2004/38 and 

1408/71 : referat na konferencję pt. „Free Movement of Workers and 
Social Security for Migrant Workers”, Brussels, 9.10.2007 r. 



- 66 - 

518. Koncepcja filarowości w zabezpieczeniu ryzyka starości : refe-
rat na konferencję pt. „Ryzyko starości - problemy zabezpieczenia”, Kra-
ków, 27-29.09.2007 r. 

 
519. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - działa- 

nia na rzecz skuteczności : referat na konferencję pt. „Integracja Polski  
z Unią Europejską w sferze zabezpieczenia społecznego”, Osuchów, 
26.06.2007 r. 

 
520. Metody i mechanizmy ograniczania bezrobocia oraz realizacja 

zadań władz publicznych w zakresie prawa do pracy i zabezpieczenia 
społecznego bezrobotnych. - Warszawa, 2007. - Ekspertyza dla Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich. - (Współaut. M. Kabaj, J. Wratny). 

 
521. Les principes juridiqe de détachement des travailleurs polonais 

pour travailler à l'étranger : raport w ramach projektu międzynarodowego 
„Problèmes et défis liés au détachement de salariés en Belgique” (Action 
in support the Federal Authority’s Strategie Priorities w latach 2006- 
-2007). - Ghent, 2007. 

 
522. Rozwiązania pożądane w zakresie wieku emerytalnego : refe-

rat na seminarium pt. „Wokół wniosku Rzecznika Praw Obywatelski 
dotyczącego dyskryminacji w zakresie wieku emerytalnego”, Warszawa, 
12.11.2007 r. 

 
523. Rozwiązania Unii Europejskiej w systemie zabezpieczenia 

społecznego : referat na konferencję „Polityka regionalna wobec starzeją-
cego się społeczeństwa”, Rybnik, 18-19.10.2007 r. 

 
524. Tezy do dyskusji panelowej nt. „Aktualne problemy dotyczące 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego” : konferencja mię-
dzynarodowa w ramach projektu „Training and reporting on European 
Social Security (trESS)”, Warszawa, 30.03.2007 r. 

 
525. Zabezpieczenie społeczne w UE a krajowe systemy : referat na 

konferencję pt. „Perspektywy starzenia się ludności Polski a zabezpiecze-
nie społeczne”, Warszawa, 15.10.2007 r. 
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* * * 

526. [Rec. wydaw.] Pension reforms in Poland since transition - 
from path departure to path dependence // Eur. J. Soc. Sec. - 2007, listo-
pad. 

 
527. [Red.] Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do roz-

wią- zania, Warszawa, 2007. - 350 s. - Ekspertyza na zlecenie Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej. 

 
2008 

528. Aktualne problemy dotyczące koordynacji systemów zabez-
pieczenia społecznego. Zagadnienia emerytalno-rentowe : referat na kon-
ferencję międzynarodową w ramach projektu „Training and reporting on 
European Social Security (trESS)”, Warszawa, 31.03.2008 r. 

 
529. Bariery i oczekiwania związane z zatrudnieniem czasowym 

pracowników, osób fizycznych, a także osób prowadzących działalność 
gospodarczą w ramach projektu Equal „Czas na pracę - praca na czas 
2005-2008”. - Warszawa, 2008. - Inicjatywa wspólnotowa EFS, projekt 
realizowany przez Partnerstwo na rzecz Rozwoju. Lider projektu - Stowa- 
rzyszenie Promocji Przedsiębiorczości. 

 
530. Ekspertyza dotycząca mechanizmu stosowania tzw. bonu/pro- 

mesy/czeku/voucheru jako formy zabezpieczenia świadczeń w systemach 
zabezpieczenia społecznego : przygotowana dla Komisja Rodziny i Poli-
tyki Społecznej Senatu RP. - Warszawa, 2008. 

 
531. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - aktualne 

problemy dla Polski : referat na konferencję pt. „Społeczne konsekwencje 
integracji europejskiej”, Ustroń, 16-18.06.2008 r. 

 
532. Opinia do dokumentu „Krajowy Program «Zabezpieczenie 

Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2008-2010»” (projekt z 4 wrze-
śnia 2008 r.), przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej, Warszawa, 2008. 
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533. Polityka społeczna w XXI stuleciu. Główne dylematy i modele /  
G. Uścińska [i in.] : referat na konferencję pt. „Polskie wyzwania: pań-
stwo - tożsamość - rozwój” (III sesja pt. „Polityka społeczna i gospodar-
cza”), Warszawa, 9-10.05.2008 r. 

 
534. Prawo do swobodnego przemieszczania się i jego wpływ na 

zmiany w systemach zabezpieczenia społecznego. Koordynacja świad-
czeń rzeczowych w razie choroby i macierzyństwa : referat na konferen-
cję pt. „Kreowanie zmiany społecznej w polityce regionalnej”, Ustroń, 
13-14.11.2008 r. 

 
535. Problemy polskiego systemu rentowego na tle doświad- 

czeń międzynarodowych : referat na seminarium pt. „Debata dotycząca 
orzecznictwa lekarskiego w zabezpieczeniu społecznym”, Warszawa, 
1.12.2008 r. 

 
536. Propozycje zmian systemu rentowego na tle standardów mię-

dzynarodowych : referat na seminarium pt. „Debata nad nowym projek-
tem zmian systemu rent z tytułu niezdolności do pracy”, Warszawa, 
23.06.2008 r. 

 
537. Rola rzecznika w rozwiązywaniu problemów społecznych : re-

ferat na konferencję pt. „Obchody XX-lecia Rzecznika Praw Obywatel-
skich”, Warszawa, 15.05.2008 r. 

 
538. Systemy emerytalne - wokół ryzyka starości (old-age pensions) :  

raport w ramach projektu „Feasibility study on an exchange of personnel 
between national administrations under the PROGRESS programme”. - 
Warszawa, 2008. - 30 s. 

 
539. Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiąza- 

nia w przyszłości. Wyniki prac badawczych : referat na seminarium pt. 
„Opieka długoterminowa - kierunki działań na przyszłość”, Warszawa, 
19.02.2008 r. 
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* * * 

540. [Rec. pr. dok.] Ewolucja prawa do swobodnego przepływu 
osób i jego skutki w aspekcie korzystania z opieki zdrowotnej na teryto-
rium Unii Europejskiej na przykładzie Polski / E. Czyżowska ; Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Prawa, Prawa Kanoniczne-
go i Administracji. - Lublin, 2008. - Promotor: dr hab. G. Górski. 

 
2009 

541. Aktualne problemy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego 
wobec kryzysu gospodarczego : referat na konferencję - Ogólnopolskie 
Forum Praktyków 2009 „Kadry i Płace”, Warszawa, 2-3.04.2009 r. 

 
542. Aktualne zadania i wyzwania związane z koordynacją syste-

mów zabezpieczenia społecznego - zagadnienia ustawodawstwa właści-
wego : referat na konferencję międzynarodową w ramach projektu „Tra-
ining and reporting on European Social Security (trESS)”, Warszawa, 
27.03.2009 r. 

 
543. Analiza prawna dotycząca polskiego systemu emerytalnego,  

w szczególności dotyczącego: żołnierzy zawodowych lub funkcjonariu- 
szy służb mundurowych, sędziów, nauczycieli, górników lub kolejarzy  
w świetle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawie C-559/07 
Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej. - Warszawa, 2009. - 
35 s. - Ekspertyza na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. 

 
544. Emerytalne prawa nabyte w regulacjach międzynarodowych : 

referat na debatę pt. „Zabezpieczenie emerytalne wobec zmian na rynkach 
finansowych. Aspekty ekonomiczne i prawne”, Warszawa, 4.06.2009 r. 

 
545. Informacja na temat aktualnych problemów systemów eme- 

rytalnego i rentowego w Polsce : seminarium naukowe, Warszawa, 
6.01.2009 r. 

 
546. Koncepcja indywidualizacji uprawnień społecznych. Polska  

i Europa : referat na konferencję międzynarodową pt. „Spójność spo- 
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łeczna a indywidualizacja uprawnień społecznych. Aspekty teoretyczne  
i aspekty do zastosowania w praktyce”, Warszawa, 10.12.2009 r. 

 
547. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Aktualne 

wyzwania : referat na konferencję międzynarodową pt. „Lokalny wymiar 
polityki rodzinnej”; Szczyrk, 9-10.12.2009 r. 

 
548. Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego w Unii Eu-

ropejskiej. Problemy dotyczące świadczeń na rzecz osób niepełnospraw-
nych : referat na VII Ogólnopolską konferencję pt. „Orzecznictwo lekar-
skie w zabezpieczeniu społecznym i ubezpieczeniach komercyjnych”, 
Warszawa, 26-27.06.2009 r. 

 
549. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - działa- 

nia na rzecz skuteczności ochrony socjalnej w Europie : referat na XVII 
Ogólnopolską konferencję polityków społecznych pt. „Międzynarodowa 
polityka społeczna - aspekty porównawcze”, Ustroń, 19-21.05.2009 r. 

 
550. Przyszłość demograficzna a zabezpieczenie społeczne : referat 

na konferencję naukową pt. „Społeczno-ekonomiczne następstwa rozwo- 
ju procesów demograficznych do 2035 r.”, Warszawa, 25.06.2009 r. - 
(Współaut. H. Zalewska). 

 
551. Rozwój świadczeń z zabezpieczenia społecznego na przy- 

kładzie wspólnotowej koordynacji : referat na konferencję naukową pt. 
„Kreowanie zmiany społecznej w polityce regionalnej”, Ustroń, listopad 
2009 r. 

 
552. Systemy zabezpieczenia społecznego a spójność społeczna  

w UE : referat na konferencję pt. „Spójność społeczna na poziomie lokal-
nym”, Ciechanów, 23.06.2009 r. 

 
553. Tezy do dyskusji panelowej „Kadry i płace w obliczu kryzy- 

su” : referat na konferencję - Ogólnopolskie Forum Praktyków 2009 „Ka-
dry i Płace”, Warszawa, 2-3.04.2009 r. 
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554. Tezy do panelu dyskusyjnego dotyczącego wyzwań i działań 
na przyszłość w związku ze zmianą zasad stosowania przepisów o koor-
dynacji systemów zabezpieczenia społecznego : konferencja międzynaro-
dowa w ramach projektu „Training and reporting on European Social 
Security (trESS)”, Warszawa, 27.03.2009 r. 

 
* * * 

555. [Rec. pr. dok.] Postawy polskich gospodarstw domowych wo-
bec oszczędzania, ze szczególnym uwzględnieniem motywu cyklu życia / 
K. Zawieja-Żurowska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa, 
2009. - Promotor : prof. dr hab. Małgorzata Maria Rószkiewicz. 

 
2010 

556. Aktualne problemy i wyzwania wobec systemu zabezpieczenia 
społecznego. Projekty MPiPS. Zmiany w systemie emerytalnym. Zmiany 
w OFE : referat na posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Pracy i Polity-
ce Społecznej PAN, Warszawa, 25.03.2010 r. 

 
557. Aktualne problemy prawne systemu zabezpieczenia społeczne-

go. Aspekt europejski : referat na konferencję naukową w ramach obcho-
dów Święta Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Ubezpieczenie społeczne 
w Polsce. 10 lat reformowania”, Warszawa, 17.11.2010 r. 

 
558. Aktualne problemy związane z nowymi przepisami o koordy-

nacji : referat na międzynarodową konferencję pt. „Prawne i społeczne 
konsekwencje międzynarodowych migracji”, Warszawa, 29.10.2010 r. 

 
559. Dodatkowe zabezpieczenie dochodów na starość w regulacjach 

europejskich : referat na konferencję naukową pt. „Pracownicze Progra-
my Emerytalne - dodatkowa emerytura od odpowiedzialnego pracodaw-
cy”, Warszawa, 26.10.2010 r. 

 
560. Działania na rzecz poprawy stosowania przepisów koordyna-

cyjnych : referat na konferencję międzynarodową pt. „Koordynacja sys-
temów zabezpieczenia społecznego - najnowsze przepisy unijne (rozpo-
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rządzenie nr 883/2004)” w ramach projektu „Training and reporting on 
European Social Security (trESS)”, Warszawa, 3.12.2010 r. 

 
561. How easy is it to submit to social Security as a self-employed 

worker in Europe? : referat na konferencję międzynarodową pt. „Europe 
of the self-employed”, Brussels, 19.11.2010 r. 

 
562. Individualization of social rights : referat na konferencję mię-

dzynarodową pt. „Prawa społeczne w europejskich systemach ochrony 
społecznej”; Paryż, 14-17.01.2010 r. 

 
563. Indywidualizacja uprawnień społecznych. Wnioski dla polity- 

ki rodzinnej : referat na seminarium naukowe pt. „Przemiany rodziny  
w Polsce i we Włoszech i ich implikacje dla polityki rodzinnej”, Warsza-
wa, 17.12.2010 r. 

 
564. Nowe rozporządzenie nr 883/2004. Zakres zmian w porówna-

niu z dotychczasowym rozporządzeniem nr 1408/71 - wybrane aspekty : 
referat na seminarium międzynarodowe w ramach projektu „Training and 
reporting on European Social Security (trESS)”, Warszawa, 16.04.2010 r. 

 
565. Problemy i wyzwania wobec systemu zabezpieczenia społecz-

nego : referat na konferencję naukową pt. „Przeszłość dla Przyszłości”, 
Katowice, 14.06.2010 r. 

 
566. Tezy do dyskusji panelowej „Programy rządowe sprzyjające za-

trudnianiu w firmach - problemy z ich realizacją” : konferencja - Ogólnopol-
skie Forum Praktyków 2010 „Kadry i Płace”, Warszawa, 13-14.04.2010 r. 

 
* * * 

567. [Rec. pr. dok.] Emerytalne systemy ubezpieczeniowe we Wło-
szech i w Polsce - studium porównawcze / J. Plak ; Uniwersytet War- 
szawski; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. - Warszawa, 
2010. - Promotor: prof. dr hab. J. Auleytner. 
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2011 

568. Aktualne problemy systemów zabezpieczenia społecznego : re-
ferat na konferencję międzynarodową w ramach projektu „Training and 
reporting on European Social Security (trESS)”, Gandawa, 8.12.2011 r. 

 
569. Aspekty prawne i społeczne OFE : referat na debatę pt. „Czy 

zlikwidować OFE? Aspekty społeczne OFE?”, Warszawa, 13.05.2011 r. 
 
570. Działania na rzecz poprawy stosowania przepisów koordyna-

cyjnych : referat na polsko-niemiecką konferencję pt. „Koordynacja sys-
temów zabezpieczenia społecznego - zmiany w unijnych przepisach ko-
ordynacyjnych” w ramach projektu „Training and reporting on European 
Social Security (trESS)”, Warszawa, 17.06.2011 r. 

 
571. Głos w dyskusji dotyczącej problematyki zabezpieczenia spo-

łecznego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, na międzynarodo-
wym spotkaniu ekspertów nt. „Reforma systemów emerytalnych w Euro-
pie Centralnej i Wschodniej”, Warszawa, 6-7.10.2011 r. 

 
572. Indywidualizacja praw społecznych w polskim systemie za-

bezpieczenia społecznego : referat na międzynarodową konferencję pt. 
„Indywidualizacja uprawnień społecznych - aspekty teoretyczne i prak-
tyczne”, Warszawa 25.03.2011 r. 

 
573. Jak zapewnić godziwą emeryturę na przyszłość. Standardy mię- 

dzynarodowe : referat na debatę pt. „Jak zapewnić godziwe emerytury na 
przyszłość” w ramach Forum Debaty Publicznej „Solidarne społeczeń-
stwo, bezpieczna rodzina”, Warszawa, 18.05.2011 r. 

 
574. Konsekwencje integracji europejskiej dla ubezpieczeń społecz-

nych : referat na konferencję naukową pt. „Ewolucja ubezpieczeń społecz-
nych w okresie transformacji ustrojowej”, Bydgoszcz, 14-16.09.2011 r. 

 
575. Koordynacja systemów bezpieczeństwa socjalnego kontekście 

swobodnego przepływu pracowników - nowe wyzwania dla UE : referat na 
konferencję naukową pt. „Swobodny przepływ pracowników w Niemczech 
i w Polsce - perspektywy i potrzeba zmian”, Warszawa, 21.11.2011 r. 
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576. LTC benefits under national legislation : raport polski : odpo- 
wiedzi na kwestionariusz dotyczący świadczeń z tytułu wystąpienia ryzy- 
ka opieki długoterminowej w ramach projektu trESS : raport w ramach 
udziału w pracach Zespołu Europejskiego powołanego przez Komisję 
Europejską i Uniwersytet w Gandawie. - Warszawa, 2011. - (Współaut.  
J. Petelczyc, P. Roicka). 

 
577. National bibliography : zestawienie literatury polskiej dotyczą-

cej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i prawa socjalne-
go, według stanu na lipiec 2011 r., w ramach projektu „Training and re-
porting on European Social Security (trESS)”, Warszawa 2011. - (Współ-
praca J. Petelczyc, P. Roicka). 

 
578. National case law : opracowanie i zestawienie wyroków Sądu 

Najwyższego i innych sądów z zakresu prawa zabezpieczenia społeczne-
go i prawa socjalnego, według stanu na lipiec 2011 r., w ramach projektu 
„Training and reporting on European Social Security (trESS)”, Warszawa, 
2011. - (Współpraca J. Petelczyc, P. Roicka). 

 
579. Opinia o dorobku naukowym i badawczym dr Cristiny Sán-

chez-Rodas Navarro w związku z ubieganiem się o status profesora na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu w Sewilli, Hiszpania. - Warszawa, 2011. 

 
580. Place of residence : raport w ramach projektu „Training and 

reporting on European Social Security (trESS)”. - Warszawa, 2011. - 
(Współaut. P. Roicka). 

 
581. Prawne aspekty indywidualizacji praw społecznych w kontek-

ście międzynarodowego prawa : referat na międzynarodową konferen- 
cję pt. „Indywidualizacja uprawnień społecznych - aspekty teoretyczne  
i praktyczne”, Warszawa 25.03.2011 r. 

 
582. Zabezpieczenie społeczne pokoleń - w praktyce polskiej i za-

granicznej polityki społecznej : referat na konferencję pt. „Dialog spo-
łeczny a więzi międzypokoleniowe we współczesnej rodzinie”, Ustroń, 
29-30.09.2011 r. 
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* * * 

583. [Rec. pr. dok.] Otwarta metoda koordynacji polityki ochrony 
zdrowia w Unii Europejskiej / M. Jankowiak ; Szkoła Główna Handlo- 
wa; Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. - Warszawa, 2011. - Promotor: 
prof. dr hab. A. Kurzynowski. 

 
584. [Rec. pr. dok.] Prawo pracownika do ochrony prywatności /  

M. Wujczyk ; Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 
Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - Kraków, 2011. - Promotor: 
prof. dr hab. A. M. Świątkowski. 

 
2012 

585. Aktualna polityka rodzinna we Francji. Analiza prawna i spo-
łeczna. - Warszawa, 2012. - Ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej. - (Współaut. J. Petelczyc). 

 
586. Aktualne problemy koordynacji systemów zabezpieczenia spo-

łecznego : referat na międzynarodową konferencję pt. „Koordynacja sys-
temów zabezpieczenia społecznego - zmiany w unijnych przepisach ko-
ordynacyjnych” w ramach projektu „Training and reporting on European 
Social Security (trESS)”, Warszawa, 15.06.2012 r. 

 
587. Analiza regulacji międzynarodowych dotyczących systemów 

ochrony skutków ryzyka inwalidztwa. Ekspertyza w ramach projektu 
„Rehabilitacja ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji zawodowej 
w ubezpieczeniu społecznym realizowanym przez KRUS, ZUS”, kier. 
Wilmowska-Pietruszyńska, [G. Uścińska]. - Warszawa, 2012. 

 
588. The coordination of benefits with activation measures. Polish 

report, Warsaw, July 2012 : raport z badań w ramach projektu „Training 
and reporting on European Social Security (trESS)”. - Warszawa, 2012, 
s. 35. - (Współaut. J. Petelczyc, P. Roicka). 

 
589. Dodatkowe systemy emerytalne w regulacjach UE. Konse-

kwencje dla państw członkowskich : referat na konferencję pt. „III filar - 
szansa na lepsze jutro?”, Warszawa, 29.03.2012 r. 
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590. Emerytura w perspektywie europejskiej - rola państw człon-
kowskich i Unii Europejskiej w sprawach emerytalnych : referat na kon-
ferencję naukową Koła Naukowego Ubezpieczeń Społecznych i Gospo-
darczych WPiA UW, Studenckiego Koła Naukowego Zabezpieczenia 
Społecznego i Ubezpieczeń „Solidaritatis” oraz Koła Legislator pt. „Zmia-
ny w polskim systemie emerytalnym - perspektywa interdyscyplinarna”, 
Warszawa, 26.04.2012 r. 

 
591. National bibliography : zestawienie literatury polskiej dotyczą-

cej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i prawa socjal- 
nego, według stanu na lipiec 2012 r., w ramach projektu „Training and  
reporting on European Social Security (trESS)”. - Warszawa, 2012. - 
(Współaut. P. Roicka). 

 
592. Opinia na temat „Czy podniesienie wieku emerytalnego jest 

konieczne w naszym kraju i dlaczego? Czy rzeczywiście spowoduje to 
wzrost świadczeń emerytalnych”. - Warszawa : Wydaw. Wiedza i Prak-
tyka, 2012. 

 
593. Osoby 50+ w systemie zabezpieczenia społecznego. Analiza 

porównawcza : referat na konferencję regionalną pt. „Wyrównywanie 
szans na rynku pracy dla osób 50+ - solidarność pokoleń”, Warszawa, 
10.12.2012 r. 

 
594. Prawa osób niepełnosprawnych w regulacjach międzynaro- 

dowych. Ekspertyza w ramach projektu „Rehabilitacja ze szczególnym 
uwzględnieniem rehabilitacji zawodowej w ubezpieczeniu społecznym 
realizowanym przez KRUS, ZUS, kier. A. Wilmowska-Pietruszyńska,  
[G. Uścińska]. - Warszawa, 2012. 

 
595. Propozycje zawarte w białej księdze „Plan na rzecz adekwat-

nych, bezpiecznych i stabilnych emerytur z 16 lutego 2012 r.”: referat na 
posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP, Warsza-
wa, 1.08.2012 r. 

 
596. Questionnaire on unemployment report Poland : raport z badań 

trESS Think Tank 2012 w ramach projektu „Training and reporting on 
European Social Security (trESS)”. - Warszawa, 2012. - 20 s. 
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597. Regulacje polskie i europejskie dotyczące praw osób niepełno-
sprawnych : referat podczas wyjazdu studyjnego do Wiednia i Grazu 
(instytucje Prominte) w ramach projektu „Rehabilitacja ze szczególnym 
uwzględnieniem rehabilitacji zawodowej w ubezpieczeniu społecznym 
realizowanym przez KRUS i ZUS”, Wiedeń ; Grazu, 9-11.07.2012 r. 

 
598. Significant developments in social security coordination. Ro-

und table of trESS Experts, followed by a discussion : referat na między-
narodową konferencję w ramach projektu „Training and reporting on 
European Social Security (trESS)”, Ghent, 6.12.2012 r. 

 
599. Swoboda przepływu osób w UE, regulacje prawne : referat  

na debatę pt. „Europa dla młodych - szansa ou d’illusion”, Warszawa, 
4.06.2012 r. 

 
600. Systemy emerytalne w regulacjach Unii Europejskiej. Wybra-

ne zagadnienia. (Regulacje unijne z zakresu koordynacji systemów za-
bezpieczenia emerytalnego oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. Analiza wybranych wyroków) : referat na konferencję 
pt. „System emerytalny - wybrane zagadnienia” dla sędziów orzekających 
w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych w Sądach Apelacyjnych, 
Dębe, 15-17.10.2012 r. 

 
601. Świadczenia z tytułu bezrobocia w ustawodawstwach krajów 

UE : referat na II Seminarium Szubertowskie, Łódź, 1.03.2012 r. 
 
602. Uwarunkowania prawne, społeczne i ekonomiczne podwyż-

szania wieku emerytalnego : wprowadzenie do debaty pt. „Podwyższanie 
wieku emerytalnego - aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne”, War-
szawa, 29.02.2012 r. 

 
603. Wiek emerytalny w ustawodawstwie państw członkowskich 

Unii Europejskiej i w prawie unijnym : referat na XXI konferencję na-
ukową pt. „Wiek emerytalny”, Kazimierz Dolny, 4-5.09.2012 r. 

 
604. Wyzwania dla systemu zabezpieczenia społecznego : referat na 

międzynarodową konferencję pt. „Zwiększanie aktywności osób star-
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szych oraz solidarność międzypokoleniowa - podejście zintegrowane. 
Wyzwania dla Polski”, Warszawa, 7.03.2012 r. 

 
* * * 

605. [Kier. projektu] Rehabilitacja ze szczególnym uwzględnieniem 
rehabilitacji zawodowej w ubezpieczeniu społecznym realizowanym 
przez KRUS, ZUS”. - Warszawa, 2012. - (Współkier. A. Wilmowska- 
-Pietruszyńska). 

 
606. [Rec. pr. dok.] Publiczny i niepubliczny usługodawca świad-

czeń zdrowotnych w ocenie pracowników i pacjentów / A. Rogowska ; 
Szkoła Główna Handlowa; Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. - War-
szawa, 2012. - Promotor: prof. dr hab. A. Kurzynowski. 

 
2013 

607. Analiza ustawodawstwa pracy i zabezpieczenia społecznego  
z zakresu łączenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi : ekspertyza 
dla Kancelarii Prezydenta, Warszawa, 2013. - 55 s. - (Współaut. J. Petel-
czyc, P. Roicka) 

 
608. Kierunki zmian przepisów UE w zakresie swobody przepływu 

osób na podstawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego : 
referat na konferencję pt. „Koordynacja systemów zabezpieczenia spo- 
łecznego”, Kraków, 11-12.04.2013 r. 

 
609. Koncepcje świadczeń w pracach UE dotyczące opieki długo-

terminowej : referat na seminarium II pt. „Kierunki rozwoju koordynacji 
w wybranych obszarach zabezpieczenia społecznego” w ramach VI cyklu 
spotkań poświęconych współpracy w ramach Unii Europejskiej w zakre-
sie zabezpieczenia społecznego, Warszawa, 20.05.2013 r. 

 
610. New national case law : opracowanie i zestawienie wyroków 

Sądu Najwyższego i innych sądów z zakresu prawa zabezpieczenia spo-
łecznego i prawa socjalnego, według stanu na lipiec 2013 r., w ramach 
projektu „Training and reporting on European Social Security (trESS)”. - 
Warszawa, 2013. 
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611. Prawa osób niepełnosprawnych w regulacjach międzynarodo-
wych : referat na konferencję pt. „Rehabilitacja zawodowa - stan aktualny  
i proponowane zmiany” w ramach projektu „Rehabilitacja zawodowa - stan 
aktualny i proponowane zmiany” (2012-2013), Warszawa, 24.06.2013 r. 

 
612. Ramy prawne funkcjonowania modelowego ośrodka rehabili-

tacji zawodowej w Polsce : referat na międzynarodową konferencję pt. 
„Rehabilitacja zawodowa - stan aktualny i proponowane zmiany” w ra-
mach projektu „Rehabilitacja zawodowa - stan aktualny i proponowane 
zmiany” (2012-2013), Warszawa, 16.12.2013 r. 

 
613. Ramy prawne i organizacyjne zatrudnienia przyjaznego rodzi-

nie : referat na seminarium międzynarodowe pt. „Zatrudnienie przyjazne 
rodzinie”, Warszawa, 10.05.2013 r. 

 
614. Regulations in Poland in the field of assessment of social secu-

rity contributions for posted workers - the opinion for European Commis-
sion, Warsaw, 2013. 

 
615. Rozwój zawodowy pracowników : referat na konferencję pt. 

„Rozwój zawodowy w procesie pracy” - druga konferencja z cyklu 
„Edukacja i praca”, Warszawa, 16.05.2013 r. 

 
616. Significant developments in social security coordination in the 

context of various EU regulations : referat na międzynarodową konferen-
cję pt. „Significant developments in social security coordination. Round 
Table of trESS Experts, followed by a discussion” w ramach projektu 
„Training and reporting on European Social Security (trESS)”. - Ghent, 
5.12.2013 r. 

 
617. Sytuacja osób w wieku 45+ na rynku pracy oraz w systemach 

zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach UE. Analiza prawna : 
referat na konferencję pt. „Wpływ elastycznych form zatrudnienia i orga-
nizacji pracy na aktywność zawodową osób w wieku 45+” w ramach 
projektu „Badanie wpływu elastycznych form zatrudnienia i organizacji 
pracy na aktywność zawodową zasobów pracy w wieku 45+”, Warszawa, 
13.12.2013 r. 
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618. Wprowadzenie do problemów koordynacji systemów zabezpie-
czenia społecznego : referat na międzynarodową konferencję pt. „Aktualne 
problemy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego” w ramach 
projektu „Training and reporting on European Social Security (trESS)”, 
Warszawa, 14.06.2013 r. 

 
* * * 

619. [Rec. wydaw.] Wspólnie czy osobno? Rozważania o polity- 
ce społecznej / M. Księżopolski. - Warszawa : Dom Wydaw. Elipsa,  
2013. 

 
2014 

620. Access to social advantages issuing from the regulation 1612/68 
(currently 492/2011) in case of Polish migrants returning from migration : 
referat na konferencję pt. „Remigration of Polish citizens legal and social 
problems”, Warsaw, 2.09. 2014 r. 

 
621. Aktualne problemy związane z realizacją prawa do swobodne-

go przemieszczania się w Unii Europejskiej : referat na debatę naukową 
pt. „Prawo do swobodnego przemieszczania się po Unii Europejskiej  
w kontekście nowych regulacji dotyczących delegowania pracowników  
i pracowniczych programów emerytalnych”, Warszawa, 24.05.2014 r. 

 
622. Analytical ad hoc requests: consequences of the Wiering 

Judgment : raport przygotowany w ramach projektu „Free Movement of 
Workers and Social Security Coordination” (FreSsco). - Warsaw, 2014. 

 
623. Analytical ad hoc requests: recent legislation concerning free 

movement of workers : raport przygotowany w ramach projektu „Free 
Movement of Workers and Social Security Coordination” (FreSsco). - 
Warsaw, 2014. 

 
624. Analytical support ad hoc requests: Polish legislation on allo-

wance for disabled children : ekspertyza dla Komisji Europejskiej w ra-
mach projektu „Free Movement of Workers and Social Security Coordi-
nation” (FreSsco). - Warsaw, 2014. 
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625. Analytical support ad hoc requests: Polish legislation on  
allowance for disabled children : raport przygotowany w ramach pro- 
jektu „Free Movement of Workers and Social Security Coordination” 
(FreSsco). - Warsaw, 2014. 

 
626. Comparative report on obstacles to free movement faced by 

frontier workers. Questionnaire for national experts (Poland) : raport 
przygotowany w ramach projektu „Free Movement of Workers and Social 
Security Coordination” (FreSsco). - Warsaw, 2014. 

 
627. Dostęp do przywilejów socjalnych wynikających z rozporzą-

dzenia nr 1612/68 (a obecnie rozporządzenia nr 492/2011) polskich pra-
cowników powracających z emigracji) : referat na międzynarodową kon-
ferencję pt. „Reemigracja obywateli polskich - problemy prawne i spo-
łeczne” zorganizowaną w ramach projektu „Free Movement of Workers 
and Social Security Coordination” (FreSsco), Warszawa, 5.09.2014 r. - 
(Współaut. P. Roicka). 

 
628. Informacja o projekcie FeSsco : międzynarodowa konferencja 

pt. „Reemigracja obywateli polskich - problemy prawne i społeczne” 
zorganizowana w ramach projektu „Free Movement of Workers and  
Social Security Coordination” (FreSsco), Warszawa, 5.09.2014 r. 

 
629. Obstacles and discrimination in the free movement of wor- 

kers : FreSsco Final Conference : referat na międzynarodową konferen- 
cję zorganizowaną w ramach projektu „Free Movement of Workers and  
Social Security Coordination” (FreSsco), Ghent, 27.11.2014 r. 

 
630. Organizacja i finansowanie oraz świadczenia z tytułu bezro- 

bocia w ustawodawstwach państw członkowskich UE : referat na debatę 
naukową pt. „Ubezpieczenie od bezrobocia - analiza społeczno-prawna”, 
Warszawa, 15.04.2014 r. 

 
631. Prawa społeczne i ekonomiczne obywateli UE korzystających 

z przemieszczania się : referat w panelu pt. „Specyfika praw człowieka  
w Unii Europejskiej”, I Ogólnopolski Kongres Europeistyki pt. „Polska  
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w procesie integracji europejskiej - dekada doświadczeń”, Warszawa  
18-20.09.2014 r. 

 
632. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce : 

referat na międzynarodową konferencję pt. „Rehabilitation - value for 
societies in Europe”, Warszawa, 7.10.2014 r. 

 
633. The relationship between social security coordination and taxa-

tion law : FreSsco Final Conference : referat na międzynarodową konfe-
rencję zorganizowaną w ramach projektu „Free Movement of Workers 
and Social Security Coordination” (FreSsco), Ghent, 27.11.2014 r. 

 
2015 

634. Ad hoc request for comparative analysis-family benefits. Com-
parative report by September 14th, 2015. To the European Commission 
„Social security benefit which seeks to replace income during childraising 
periods that is calculated wholly or partially with reference to a salary  
or professional income” : raport przygotowany w ramach projektu „Free 
Movement of Workers and Social Security Coordination” (FreSsco). - 
Warsaw, 2015. 

 
635. Analytical report: Assessment of the impact of amendments to 

the EU social security coordinational rules on aggregation of periods or 
salaries for unemployment benefits, Questionnaire for national experts 
april 2015 : raport przygotowany w ramach projektu „Free Movement of 
Workers and Social Security Coordination” (FreSsco). - Warsaw, 2015. 

 
636. Analytical report: Assessment of the impact of amendments to 

the EU social security coordinational rules on export if family benefits. 
Questionnaire for national experts april 2015 : raport przygotowany  
w ramach projektu „Free Movement of Workers and Social Security Co-
ordination” (FreSsco). - Warsaw, 2015. 

 
637. Analytical suport: ad hoc requests for comparative analysis of 

national legislations. Subject: administrative procedure used by the com-
ponent institutions on systems for prior authorisation and reimbursement 



- 83 - 

under Regulations (EC) No 883/2004 and 987/2009, and Directive 
2011/24/EU, raport przygotowany w ramach projektu „Free Movement of 
Workers and Social Security Coordination” (FreSsco). - Warsaw, 2015. 

 
638. Comparative report 2015. The concept of worker under Article 

45 TFEU and certain non-standard forms of employment. Question- 
naire for national experts july 2015, raport przygotowany w ramach pro- 
jektu „Free Movement of Workers and Social Security Coordination” 
(FreSsco). - Warsaw, 2015. 

 
639. Działania mające na celu poprawę współpracy między europej-

skimi sieciami referencyjnymi, konferencja pt. „Transgraniczna opieka 
zdrowotna - Pacjenci Bez Granic”, Warszawa, 2.09.2015 r. - (Wykład 
inauguracyjny). 

 
640. Prace nad rozwiązaniami w zakresie opieki długoterminowej  

w Unii Europejskiej : referat na posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób 
Starszych, Warszawa 12.01.2015 r. 

 
641. Practical problems encountered in the relationship with the  

EU Member States, especially Germany, in field of long term care and 
posting : raport przygotowany w ramach projektu „Free Movement of 
Workers and Social Security Coordination” (FreSsco). - Warsaw, 2015. 

 
642. Presentation of the comparative report on the concept of wor-

ker under Article 45 TFEU and certain non-standard forms of employ-
ment, konferencja europejska pt. “FreSsco Final Conference Brussels”, 
organizator: Komisja Europejska, Bruksela, 9-11.12.2015 r. 

 
643. Rozwiązania polskie w obszarze opieki długoterminowej. Pro-

blemy do rozwiązania : referat na międzynarodową konferencję zorga- 
nizowaną w ramach projektu „Free Movement of Workers and Social 
Security Coordination” (FreSsco), Warszawa, 19.06.2015 r. 

 
* * * 

644. [Rec. pr. dok.] Unijny model sumowania okresów emerytalno- 
-rentowych na gruncie polskiej ustawy emerytalnej / Andrzej Szybkie ; 
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Wydziału Prawa i Administracji UW. - Warszawa, 2015. - Promotor: 
prof. I. Jędrasik-Jankowska. 

 
2016 

645. Aktualne problemy systemu zabezpieczenia społecznego: re- 
ferat na konferencję naukową „Kapitał - praca - człowiek”, Katowice, 
29.06.2016 r. 

 
646. Aktualne problemy systemu ubezpieczeń społecznych: referat 

na konferencję naukową „Rynek pracy i ubezpieczenia w dobie in- 
nowacji”, Olsztyn, 6.09.2016 r. 

 
647. Aktualne problemy zabezpieczenia społecznego, Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa, Zamość, 12.10.2016 r. - (Wykład inaugura-
cyjny). 

 
648. Aktualne problemy systemu zabezpieczenia społecznego. Czy 

polski system zabezpieczenia społecznego zapewnia bezpieczeństwo so- 
cjalne?: referat na posiedzenie NRR, Warszawa, 19.05.2016 r. 

 
649. Aktualne problemy zabezpieczenia społecznego, Uniwersytet  

im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, 10.06.2016 r. - (Wykład 
inauguracyjny). 

 
650. Aspekty prawne i organizacyjne funkcjonowania systemu za-

bezpieczenia społecznego w Polsce. Wyzwania wobec Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych: referat na XXXIV konferencję polityków społecznych 
„Polityka społeczna w Polsce i Europie”, Warszawa, 13-15.06.2016 r. 

 
651. Comparative ad hoc report on recovery of overpaid pensions: 

konferencja europejska pt. „Final Conference FreSsco 2016”, Bruksela, 
1.12.2016 r. 

 
652. Głos w dyskusji na temat uwarunkowań przystąpienia Polski 

do Europejskiej karty społecznej: referat na konferencję pt. „Europej- 
ska Karta Społeczna. Wyzwania i szanse. 25-lecie członkostwa Polski  
w Radzie Europy”, Warszawa, 8.11.2016 r. 
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653. Głos w dyskusji (potrzeba współpracy ISSA z Międzynarodo-
wym Biurem Pracy) podczas posiedzenia Biura Międzynarodowego Sto-
warzyszenia Zabezpieczenia Społecznego, Genewa, 25.05.2016 r. 

 
654. Główne wnioski z analizy regulacji międzynarodowych do- 

tyczących systemów ochrony skutków ryzyka inwalidztwa i miejsce 
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych: referat na konferencję 
dotyczącą wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, 
Warszawa, 23-24.06.2016 r. 

 
655. Gwarancje państwa we współczesnych systemach emerytal-

nych: referat na posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Pracy i Polityce 
Społecznej PAN, Warszawa, 8.12.2016 r. 

 
656. Laudacja na cześć dra Axela Reimanna, prezydenta Niemiec-

kiego Federalnego Ubezpieczenia Emerytalnego, X Europejskie Kolo-
kwium Emerytalne DRV Bund, Berlin, 26-27.09.2016 r. 

 
657. Nowe rozwiązania w zakresie świadczeń rodzinnych w usta-

wodawstwie polskim. Świadczenia rodzinne a przepisy o koordynacji, 
przywileje społeczne i świadczenia nieskładkowe: referat na międzynaro-
dową konferencję naukową pt. „Problemy i przeszkody w korzystaniu  
z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników UE oraz koor-
dynacji systemów zabezpieczenia społecznego” zorganizowaną w ramach 
międzynarodowego projektu pt. „Free Movement of Workers and Social 
Security Coordination” (FreSsco), Warszawa, 24.06.2016 r.  

 
658. Ocena polskiego systemu emerytalnego na tle innych państw 

europejskich: referat na debatę w ramach „Przeglądu Emerytalnego  
2016 - Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”, Gorzów Wielkopol-
ski, 26.09.2016 r.  

 
659. Pierwsze wnioski i rekomendacje podsumowujące cykl debat 

pt. „Przegląd Emerytalny 2016 - Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialno-
ści”, wystąpienie otwierające debatę pt. „Przegląd emerytalny 2016 - 
Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”, Warszawa, 28.09.2016 r. 
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660. Polityka europejska w zakresie systemów emerytalnych i opie-
ki długoterminowej: referat na międzynarodową konferencję pt. „Instytu-
cje zabezpieczenia społecznego osób starszych”, Warszawa, 17.03.2016 r. 

 
661. Prawne problemy zabezpieczenia społecznego, z uwzględnie-

niem systemu emerytalnego: Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II, Lublin, 
16.11.2016 r. - (Wykład). 

 
662. Projekt FreSsco: referat na międzynarodową konferencję na-

ukową pt. „Problemy i przeszkody w korzystaniu z prawa do swobodnego 
przemieszczania się pracowników UE oraz koordynacji systemów zabez-
pieczenia społecznego” zorganizowaną w ramach międzynarodowego 
projektu pt. „Free Movement of Workers and Social Security Coordina-
tion” (FreSsco), Warszawa, 24.06.2016 r.  

 
663. Report from the 2016 FreSSco Warsaw seminar: On 24 June 

2016 (there took place in Warsaw the conference organized by the inter-
national network of experts FreSSco, the European Commission and the 
University of Ghent, in cooperation with Polish experts and institutions) 
„Problems and Obstacles in Free Movement of Workers across the  
EU and Social Security Coordination”, sprawozdanie w jęz. angielskim  
z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Problemy i przeszkody  
w korzystaniu z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowni- 
ków UE oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego” zorga-
nizowanej w ramach międzynarodowego projektu pt. „Free Movement  
of Workers and Social Security Coordination” (FreSsco), Warszawa, 
24.06.2016 r. 

 
664. System emerytalny wobec wyzwań społecznych i ekonomicz-

nych, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza, 14.10.2016 r. - (Wy-
kład). 

 
665. Ubezpieczenie społeczne duchownych, spotkanie Księży Eko-

nomów Diecezjalnych, Warszawa, 16.09.2016 r. - (Wykład). 
 
666. Wpływ Brexitu na dostęp obywateli UE do brytyjskiego ryn- 

ku pracy i koordynację systemu zaopatrzenia społecznego: referat na 
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konferencję pt. „Brexit - konsekwencje oraz inne zagrożenia dla Polonii 
w Europie - opinie i prognozy”, Warszawa, 10.11.2016 r. 

 
667. Wystąpienie dotyczące tematyki ubezpieczeń społecznych na 

XXVI konferencji naukowej pt. „Obowiązek ubezpieczenia społecznego”, 
Złoty Potok, 15-16.09.2016 r. 

 
668. Wystąpienie dotyczące outsourcingu pracowniczego podczas  

I Forum Współpracy, Warszawa, 6.10.2016 r. 
 
669. Wystąpienie na temat analizy dokumentów dotyczących prze-

glądu emerytalnego podczas posiedzenia zespołu problemowego ds. ubez-
pieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, Warszawa, 29.11.2016 r. 

 
670. Wyzwania wobec systemu ubezpieczenia społecznego na tle 

zmieniających się warunków zatrudnienia, Uniwersytet im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 7.10.2016 r. - (Wykład inaugura- 
cyjny). 

 
2017 

671. Comparative ad hoc report on recovery of overpaid pensions: 
referat na konferencję europejską pt. „Final Conference FreSsco 2017”, 
Bruksela, 30.11.2017 r. 

 
672. Działania z zakresu zabezpieczenia społecznego wobec osób 

starszych: referat na debatę pn. „Sytuacja osób starszych w Polsce”, War-
szawa, 15.02.2017 r. 

 
673. Głos w dyskusji w trakcie obrad ogólnopolskiej konferencji 

naukowej pt. „Polska Szkoła Kompleksowej Rehabilitacji. Analiza praw-
noporównawcza instytucjonalnych rozwiązań”, Warszawa, 20.11.2017 r. 

 
674. Gwarancje państwa we współczesnych systemach emerytal-

nych: referat na spotkanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krako- 
wie z okazji podpisania porozumienia między ZUS a UEK, Kraków, 
29.03.2017 r. 
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675. Gwarancje państwa we współczesnych systemach emerytal-
nych: referat na spotkanie na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humani- 
stycznym w Siedlcach z okazji podpisania porozumienia między ZUS  
a UPH, Siedlce, 12.05.2017 r. 

 
676. Kierunki ewolucji systemu emerytalnego w Polsce: prelekcja 

na spotkaniu członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Warszawa, 13.04.2017 r. 

 
677. Laudacja na cześć prof. Bożenny Balcerzak-Paradowskiej wy-

głoszona na konferencji naukowej pt. „O racjonalną politykę rodzin- 
ną. Rodzina formacją niezastąpioną”, dedykowanej prof. B. Balcerzak- 
-Paradowskiej z okazji Jej jubileuszu, Warszawa, 16.05.2017 r. 

 
678. Międzynarodowe standardy zabezpieczenia na starość: referat 

na polsko-niemiecką konferencję naukową pt. „Adekwatność systemów 
emerytalnych”, Warszawa, 24-25.04.2017 r. 

 
679. Minimalne standardy zabezpieczenia społecznego w regula-

cjach międzynarodowych: referat na konferencję naukową pt. „Współ-
czesne problemy prawa ubezpieczeń społecznych”, połączoną z jubi- 
leuszem pracy naukowej prof. Inetty Jęrasik-Jankowskiej, Warszawa, 
26.06.2017 r. 

 
680. Nowy system e-składka: referat na 377 Konferencję Episko- 

patu Polski, Lublin, 12-13.10.2017 r. 
 
681. Ochrona prawna skutków realizacji ryzyka socjalnego niesa-

modzielności w systemach zabezpieczenia społecznego: referat na III mię-
dzynarodową konferencję naukową „Praca socjalna w perspektywie XXI 
wieku. Niesamodzielność, relacje międzypokoleniowe, wsparcie społecz-
ne”, Łódź, 31.05.2017 r. 

 
682. Ochrona ubezpieczeniowa osób zatrudnionych i osób prowa-

dzących pozarolniczą działalność: wykład dla słuchaczy seminarium dok- 
torskiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa 
Górnicza, 28.05.2017 r. 
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683. Ochrona ubezpieczeniowa zatrudnionych osób: referat na  
XXI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
pn. „Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie”, Toruń, 17-19.05.2017 r. 

 
684. Otwarcie merytoryczne konferencji: konferencja naukowa pt. 

„Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie - efektywne zarządzanie bezpie-
czeństwem i zdrowiem pracowników”, Warszawa, 13.06.2017 r. 

 
685. Otwarcie merytoryczne konferencji oraz podsumowanie me- 

rytoryczne obrad: międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Problemy  
i przeszkody w korzystaniu z prawa do swobodnego przemieszczania się 
pracowników UE oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecz- 
nego. Delegowanie. Zrównanie faktów, zdarzeń, dochodów i świadczeń”, 
zorganizowana w ramach międzynarodowego projektu pt. „Free Move-
ment of Workers and Social Security Coordination” (FreSsco), Warsza-
wa, 22.06.2017 r. 

 
686. Wprowadzenie merytoryczne oraz podsumowanie merytorycz-

ne obrad: międzynarodowe seminarium pt. „Brexit - i jego skutki dla 
systemów zabezpieczenia społecznego”, Warszawa, 24.11.2017 r. 

 
687. Report from the 2017 FreSsco Warsaw seminar: On 22 June 

2017 (there took place in Warsaw the conference organized by the inter-
national network of experts FreSsco, the European Commission and the 
University of Ghent, in cooperation with Polish experts and institutions) 
„Problems and obstacles in free movement of workers and coordination of 
social security schemes: posting; the principle of assimilation of facts, 
events, income and benefits”, sprawozdanie z konferencji polskiej na 
konferencji europejskiej pt. „Final Conference FreSsco 2017”, Bruksela, 
30.11.2017 r. 

 
688. Swoboda przepływu pracowników - nowe regulacje Unii Eu-

ropejskiej w zakresie delegowania pracowników: referat na V konferen- 
cję naukową pt. „Delegowanie pracowników za granicę. Funkcjonowanie  
w warunkach dynamicznych zmian prawnych”, Warszawa, 19.10.2017 r. 
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689. Udział w panelu dyskusyjnym: XXVII Forum Ekonomiczne  
pt. „System ubezpieczeń społecznych - działania ZUS związane z kontro-
lą umów zleceń”, Krynica, 6.09.2017 r. 

 
690. Wystąpienie na temat praktycznych aspektów stosowania 

przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii 
Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia delegowa- 
nia pracowników do innych państw członkowskich oraz głos w debacie,  
II Forum Współpracy pt. „Pracownicy delegowani w świetle przepisów  
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Orzecznictwo i prak-
tyka”, Warszawa, 26.01.2017 r. 

 
691. Praca prekaryjna w kontekście zabezpieczenia społecznego:  

referat na międzynarodowe seminarium pt. „Precarious Work. Current 
Reality and Prespectives”, Łódź, 23.03.2017 r. 

 
692. Realizacja zadań publicznych wobec wejścia w życie RODO 

(rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - czy administracja pu-
bliczna jest przygotowana na stosowanie nowych przepisów o ochronie 
danych osobowych: referat na międzynarodowy kongres pn. VII BIG 
DATA & AI: Think Big Congress, Warszawa, 24-25.05.2017 r. 

 
693. Reply to an ad hoc request for comparative analysis to the  

Establishing a European Pillar of Social Rights: opinia dla Komisji Euro-
pejskiej dotycząca Europejskiego filaru praw socjalnych, Warsaw, 2017. 

 
694. Współczesne wyzwania systemów zabezpieczenia społeczne-

go: referat na XXXV konferencję polityków społecznych pt. „Współcze-
sne wyzwania polityki społecznej”, Olsztyn, 5.06.2017 r. 

 
695. Wprowadzenie merytoryczne oraz podsumowanie merytorycz-

ne obrad: międzynarodowe seminarium pt. „Zasady zrównania świadczeń, 
dochodów, okoliczności lub zdarzeń”, Warszawa, 21.06.2017 r. 

 
696. Wypowiedź na spotkaniu Rady Interesariuszy Zewnętrznych 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warsza-
wa, 1.12.2017 r.  
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697. Wystąpienie nt. porządku prawnego i problemów socjalnych  
w kontekście demokracji liberalnej podczas obrad plenarnych pn. „Dy- 
lematy demokracji liberalnej «Okrągły stół»”: ogólnopolska konferencja 
naukowa pt. „Zmierzch demokracji liberalnej”, Warszawa, 27.06.2017 r. 

 
2018 

698. Aktualne wyzwania wobec nowych regulacji dotyczących de-
legowania pracowników do UE: referat na konferencję pt. „Delegowanie 
pracowników do UE. Niebezpieczne zmiany czy nowa perspektywa?”, 
Warszawa, 10.10.2018 r. 

 
699. Ewolucja prawa Unii Europejskiej dotyczącego swobody prze-

pływu pracowników wewnątrz Unii: referat na międzynarodową konfe-
rencję pt. „Delegowanie pracowników w kontekście przepisów o swobo-
dzie przemieszczania się i koordynacji systemów zabezpieczenia społecz-
nego. 50 lat rozporządzenia nr 1612/68”, Warszawa, 3.07.2018 r. 

 
700. Good practices of IT applications in social security systems: 

referat na 15th International Conference on Information and Com- 
munication Technology (ICT) in Social Security, Casablanca, Maroko,  
18-20.04.2018 r. 

 
701. International and National Regulations on Diasability and 

Workers’ Compensation Systems: referat na 9th International Biennial 
Congress on Disability Management and Return to Work, pn. „Challenges 
and Innovations for Workforce Health”, Vancuver, 15-17 października 
2018 r. 

 
702. International standards for old-age security: referat na między-

narodową konferencję pt. „Work and pension - phased and partial retire-
ment”, Budapeszt, 20.09.2018 r. 

 
703. Korzyści socjalne w rozumieniu dawnego rozporządzenia 

1612/68 i nowego rozporządzenia 492/2011, z uwzględnieniem wyro- 
ków TSUE: referat na międzynarodową konferencję pt. „Delegowanie 
pracowników w kontekście przepisów o swobodzie przemieszczania się  
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i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 50 lat rozporzą- 
dzenia nr 1612/68”, Warszawa, 3.07.2018 r. (Współref. Paulina Roicka). 

 
704. Wystąpienie merytoryczne na otwarciu Forum: IV Forum 

Współpracy pt. „Emerytura to nasz wybór: w poszukiwaniu równowagi 
między możliwościami państwa a interesem ubezpieczonych” Warszawa, 
23.02.2018 r. 

 
705. Prawo do emerytury. Koszty realizacji tego prawa: wystąpienie 

podczas panelu pt. „Wyzwania współczesnej polityki senioralnej” na konfe-
rencji naukowej „Wyzwania rynku pracy, ubezpieczeń i polityki senioralnej 
w kontekście starzenia demograficznego”, Olsztyn, 17.09.2018 r. 

 
706. Ubezpieczenia społeczne - dlaczego są ważne: referat na kon-

ferencję pt. „Minimalizacja ryzyka a ryzyko minimalizacji. Jak uczyć  
o ubezpieczeniach społecznych?”, Kraków, 7.03.2018 r. 

 
707. Udział w panelu dyskusyjnym pt. „Polityka społeczna w za- 

kresie rodziny”: konferencja naukowa pt. „Rodzina” w ramach projektu 
„Rodzina fundamentem niepodległości w setną rocznicę odzyskania nie-
podległości przez Polskę”, Warszawa, 12.03.2018 r. 

 
708. Wypowiedź w panelu pt. „Proces sądowy a polubowne for- 

my rozwiązywania sporów - efektywność oraz koszt ich prowadzenia”:  
I Polubowny Salon Dyskusyjny pt. „Efektywne rozwiązywanie sporów  
z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych”, Warsza-
wa, 5.02.2018 r. 

 
709. Wystąpienie merytoryczne podczas podpisania umowy o współ-

pracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. rtm. Witolda Pileckie-
go w Oświęcimiu, Oświęcim, 7.03.2018 r. 

 
* * * 

710. [Rec. pr. dok.] Prawo do renty rolniczej / E. Nasternak, Uni-
wersytet w Białymstoku. - Warszawa, 2018. - Promotor: prof. zw. dr hab. 
Walerian Sanetra. 
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711. [Rec. pr. dok.] Społeczno-ekonomiczne aspekty systemu badań 
klinicznych w Polsce (na przykładzie wybranych podmiotów) / H. Preus  
i A. Preus, Szkoła Główna Handlowa. - Warszawa, 2018. 

 
2019 

712. Changing needs of an ageing population: udział w panelu  
“Building the Future of Social Security in Europe” podczas międzynaro-
dowej konferencji ISSA Regional Social Security Forum for Europe, 
Baku, 14.05.2019 r. 

 
713. Counsellors in ZUS reforming activities: referat na międzyna-

rodową konferencję ISSA Regional Social Security Forum for Europe, 
Baku, 15.05.2019 r. 

 
714. Défis et Problèmes Liés a l’évolution du Marché du Travail  

et des Formes d’emploi et au Détachement de Travailleurs: referat na 
międzynarodowe sympozjum pt. „Mobilité Internationale et Protection 
Sociale: Enjeux et Actualités” (sesja: La coopération entre des organismes 
de sécurité sociale), Paryż, 5.11.2019 r. 

 
715. Delegowanie pracowników. Praca w dwóch państwach człon-

kowskich UE, zastępowanie pracowników delegowanych, praca mar- 
ginalna i inne zagadnienia: wprowadzenie merytoryczne do debaty na 
międzynarodową konferencję pt. „Zmiany w regulacjach unijnych doty-
czących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Delegowanie 
pracowników. Opieka długoterminowa”, Warszawa, 18.06.2019 r. 

 
716. Implementation of the Retirement Counsellor service: referat 

na międzynarodową konferencję ISSA Regional Social Security Forum 
for Europe, Baku, 14.05.2019 r. 

 
717. Kierunki zmian zasad koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego: wystąpienie inauguracyjne na VI Europejskim Kongresie 
Mobilności Pracy dotyczącym delegowania pracowników w ramach 
świadczenia usług, nowelizacji dyrektywy o delegowaniu 96/71/WE, 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, polskich usług na 
unijnym rynku, pakietu mobilności, Kraków, 14.03.2019 r. 
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718. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Doświad-
czenia w stosowaniu rozporządzeń unijnych: referat na XXII Zjazd Ka-
tedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych pt. „Zatrudnie-
nie w epoce postindustrialnej”, Warszawa, 17.05.2019 r. 

 
719. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - kierun- 

ki zmian: referat na konferencję pt. „Koordynacja systemów zabez- 
pieczenia społecznego. Piętnaście lat doświadczeń Polski”, Trzebnica,  
14.11.2019 r. 

 
720. Nowe świadczenie pieniężne dla osób niesamodzielnych: refe-

rat na seminarium Europejskiej Sieci ISSA na temat starzenia się lud- 
ności, Warszawa, 5.12.2019 r. 

 
721. Prawne i społeczno-gospodarcze znaczenie reform e-admini- 

stracyjnych: e-składka, e-ZLA, e-akta: referat na XXII Zjazd Katedr  
i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych pt. „Zatrudnienie  
w epoce postindustrialnej”, Warszawa, 17.05.2019 r. 

 
722. Problemy migracji w zakresie zatrudnienia i ubezpieczenia spo- 

łecznego: referat na konferencję pt. „Migracje a sytuacja demograficzna 
Polski”, Warszawa, 25.06.2019 r. 

 
723. Projekty cyfrowe realizowane i planowane w Zakładzie Ubez-

pieczeń Społecznych: referat na seminarium pt. „Aplikacje mobilne w za- 
bezpieczeniu społecznym”, Warszawa, 10.12.2019 r. 

 
724. Projekty informatyczne ZUS ułatwiające prowadzenie biznesu: 

referat na IV Forum Przemysłowym, Karpacz, 13.12.2019 r. 
 
725. Rola MOP w budowaniu standardów polityki społecznej: refe-

rat na konferencję pt. „100-lecie Międzynarodowej Organizacji Pracy”, 
Warszawa, 13.05.2019 r. 

 
726. Ryzyko socjalne: referat na międzynarodową konferencję pt. 

„Rola ryzyka socjalnego jako przesłanki kształtowania systemów świad-
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czeń w ramach zabezpieczenia społecznego (z uwzględnieniem prawnych, 
ekonomicznych i społecznych wyzwań we współczesnym państwie)”, 
Wrocław, 7.06.2019 r. 

 
727. Sécurité sociale en Pologne. Réformes fondamentales: referat 

na seminarium międzynarodowe pt. ”Problèmes actuels du fonctionne-
ment du système de sécurité sociale en Pologne. Bonnes pratiques”, War-
szawa, 30.10.2019 r. 

 
728. Ubezpieczenia społeczne w 100-leciu polityki społecznej: wy-

kład w Sejmie RP na wernisażu wystawy „Rzeczpospolita ubezpieczo-
nych. Historia ubezpieczeń społecznych w Polsce 1918-2018”, Warsza-
wa, 16.01.2019 r. 

 
729. Udział w panelu dyskusyjnym podczas IV Forum Przemysło-

wym, Karpacz, 13.12.2019 r. 
 
730. Udział w panelu nt. wyzwań finansowych dla systemów za-

bezpieczenia społecznego, Światowe Forum Zabezpieczenia Społeczne-
go, Bruksela, 14.10.2019 r. 

 
731. Udział w debacie o zdrowiu „Wyzwania polityki zdrowotnej”, 

podczas IX konferencji naukowej pt. „Wyzwania rynku pracy, ubezpie-
czeń i polityki senioralnej w kontekście starzenia demograficznego”, 
Olsztyn, 10.06.2019 r. 

 
732. Udział w panelu „Postęp medycyny - koszt czy inwestycja?” 

podczas debaty „Rak - choroba przewlekła. Sukces medycyny, życie dla 
pacjenta, wyzwania dla systemu”, Warszawa, 1.02.2019 r. 

 
733. The work that changes and the impact on social security in  

Europe: referat na międzynarodową konferencję pt. „The Work that 
Changes. How culture changes work and work creates culture”, Matera,  
30.04.2019 r. 

 
734. Współczesne problemy prawne i finansowe systemu ubezpie-

czeń społecznych: referat na konferencję jubileuszową z okazji 40-lecia 
Oddziału ZUS w Siedlcach, Siedlce, 13.11.2019 r. 
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735. Współczesne problemy prawne i finansowe systemu ubezpie-
czeń społecznych: referat na posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach 
PAN, Warszawa, 14.06.2019 r. 

 
736. Wystąpienie otwierające międzynarodowe seminarium pt. „Kon-

trola czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby”, Warszawa,  
9.05.2019 r. 

 
737. Wystąpienie w panelu pt. „Building rights-based social pro- 

tection systems” podczas ILO Global Social Protection Week (Świa- 
towego Tygodnia Ochrony Socjalnej), Genewa, 27.11.2019 r.  

 
738. Wyzwania finansowe i organizacyjne systemu ochrony skut-

ków wypadków przy pracy: referat na konferencję pt. „Bezpieczeństwo  
i zdrowie w pracy. 15 lat prewencji wypadkowej z ZUS”, Katowice,  
21.11.2019 r. 

 
* * * 

739. [Rec. w związku z postępowaniem awansowym o nadanie ty- 
tułu naukowego profesora] O osiągnięciach naukowych, osiągnięciach  
w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry oraz o działalności 
popularyzującej naukę / dr hab. Anna Musiała, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza. - Poznań, 2019 r. 

 
2020 

740. Ad hoc request - Aggregation for pension claim of persons 
who have worked in an international organisation (IO) in Member States: 
ekspertyza dla Komisji Europejskiej w ramach projektu „Free Move- 
ment of Workers and Social Security Coordination” (MoveS), Warsaw, 
2020. 

 
741. Ad hoc request concerning Member States bilateral social se-

curity agreements: ekspertyza dla Komisji Europejskiej w ramach pro- 
jektu „Free Movement of Workers and Social Security Coordination” 
(MoveS), Warsaw, 2020. 
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742. Ad hoc request - Derogation Agreements concluded on the  
basis of Article 16(1) of Regulation (EC) No 883/2004 on the coordina-
tion of the social security systems: ekspertyza dla Komisji Europejskiej  
w ramach projektu „Free Movement of Workers and Social Security  
Coordination” (MoveS), Warsaw, 2020. 

 
743. Ad hoc request seasonal Workers: ekspertyza dla Komisji Eu-

ropejskiej w ramach projektu „Free Movement of Workers and Social 
Security Coordination” (MoveS), Warsaw, 2020. 

 
744. AHR transfer pension rights: ekspertyza dla Komisji Europej-

skiej w ramach projektu „Free Movement of Workers and Social Security 
Coordination” (MoveS), Warsaw, 2020. 

 
745. Czy w dobie pandemii mają zastosowanie jakieś specjalne fun-

dusze w rodzaju ubezpieczeń pielęgnacyjnych? Czy mają szanse na roz-
wój jakieś nowe formy świadczenia usług wspierających osoby wymaga-
jące zwiększonej opieki?: referat na V Kongres Wyzwań Zdrowotnych, 
online, 25.05.2020 r. 

 
746. Działania prewencyjne ZUS na rzecz legalności zatrudnie- 

nia: referat na wyjazdowe posiedzenie Rady Ochrony Pracy, Gdańsk,  
22.09.2020 r. 

 
747. Działania realizowane dla bezpieczeństwa socjalnego obywate-

li w okresie pandemii: wykład w ramach Podyplomowego Studium Po-
datków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 
25.06.2020 r. 

 
748. Działania realizowane dla bezpieczeństwa socjalnego oby- 

wateli w okresie pandemii - na przykładzie działalności ZUS: referat  
na konferencję naukową pt. „Skutki społeczno-ekonomiczne pandemii. 
Wyzwania w perspektywie krótko- i długookresowej”, online, Warsza-
wa, 18.06.2020 r. 

 
749. Finansowanie systemu ubezpieczeń społecznych a wyzwa- 

nia rynku pracy i procesów demograficznych: referat wprowadzający na 
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debatę pt. „Bezpieczeństwo finansowe systemu ubezpieczeń społecznych 
w kontekście sytuacji na rynku pracy i sytuacji demograficznej” w ra-
mach projektu „Cykl debat upowszechniających wiedzę z zakresu polityki 
społecznej - Między nauką a praktyką”, Warszawa, 3.09.2020 r. 

 
750. The impact of the EU rules on the special situation of seasonal 

workers: ekspertyza dla Komisji Europejskiej w ramach projektu „Free 
Movement of Workers and Social Security Coordination” (MoveS), War-
saw, 2020. 

 
751. Legal aspects of LTC in Europe: referat na ISSA Webinar 

“The long-term care challenge in Europe: Innovative solutions in a com-
paratives perspective”, online, 9.12.2020 r. 

 
752. Młodzi pracownicy na rynku pracy i w ubezpieczeniach spo-

łecznych: referat na ogólnopolską konferencję naukową pt. „Młodzi pra-
cownicy na rynku pracy - problemy, szanse, zagrożenia”, online, Katowi-
ce, 20.11.2020 r. 

 
753. Podsumowanie merytoryczne obrad międzynarodowego semi-

narium pt. „Delegowanie pracowników - rozporządzenie nr 883/2004, 
dyrektywa 2018/957 oraz dyrektywa 2014/67/UE. Orzecznictwo sądów 
polskich w zakresie swobody przepływu pracowników oraz koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego”, w ramach projektu „Free Move-
ment of Workers and Social Security Coordination” (MoveS), Warszawa, 
27.02.2020 r. 

 
754. Opieka długoterminowa. Niesamodzielność - nowe ryzyko so-

cjalne: referat wprowadzający na debatę pt. „Opieka długoterminowa. 
Niesamodzielność - nowe ryzyko socjalne”, w ramach projektu „Cykl 
debat upowszechniających wiedzę z zakresu polityki społecznej - Między 
nauką a praktyką”, Warszawa, 10.12.2020 r. 

 
755. Perspektywy i projekcje spływu składki do ZUS - co wiadomo 

dotychczas i jakie są oczekiwania na przyszłość: referat na V Kongres 
Wyzwań Zdrowotnych, online, 25.05.2020 r. 
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756. Polityka państwa w zakresie rynku pracy w okresie pandemii 
COVID-19 w Polsce: referat na międzynarodowe webinarium naukowe 
pt. „Jak pandemia Sars-Cov2 zmienia rynek pracy? Krótko- i średnio- 
okresowy wpływ epidemii na zatrudnienie i świat pracy w Polsce  
i w Niemczech”, online, 28.10.2020 r. 

 
757. Realizacja prawa do emerytury - przesłanki prawne, ekonomicz-

ne i społeczne: referat na konferencję naukową pt. „O kobiecie w świecie 
współczesnym”, Warszawa, 22.09.2020 r. 

 
758. Short questionnaire recent national measures affecting FMW: 

ekspertyza dla Komisji Europejskiej w ramach projektu „Free Movement 
of Workers and Social Security Coordination” (MoveS), Warsaw, 2020. 

 
759. Short questionnaire recent national measures affecting SSC: 

ekspertyza dla Komisji Europejskiej w ramach projektu „Free Movement 
of Workers and Social Security Coordination” (MoveS), Warsaw, 2020. 

 
760. Special Ad hoc request Covid-19 pandemic. Measures affec-

ting mobile workers: ekspertyza dla Komisji Europejskiej w ramach pro-
jektu „Free Movement of Workers and Social Security Coordination” 
(MoveS), Warsaw, 2020. 

 
761. Stosowanie przepisów dotyczących swobody przepływu pra-

cowników i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przez 
sądy krajowe: referat na międzynarodowe seminarium pt. „Delegowanie 
pracowników - rozporządzenie nr 883/2004, dyrektywa 2018/957 oraz 
dyrektywa 2014/67/UE. Orzecznictwo sądów polskich w zakresie swobo-
dy przepływu pracowników oraz koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego”, w ramach projektu „Free Movement of Workers and Social 
Security Coordination” (MoveS), Warszawa, 27.02.2020 r. 

 
762. Udział w panelu pn. „Czy polska służba zdrowia jest goto- 

wa na stojące przed nią wyzwania?”. Forum Ekonomiczne, Karpacz,  
8.09.2020 r. 
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763. Udział w panelu pn. „Pracownicze Plany Kapitałowe jako be-
nefit - szanse i wyzwania”. Forum Ekonomiczne, Karpacz, 8.09.2020 r. 

 
764. Udział w panelu pn. „Tarcze antykryzysowe czy tarcze rozwo-

jowe?”. Forum Ekonomiczne, Karpacz, 9.09. 2020 r. 
 
765. Udział w sesji plenarnej pn. „Państwo-Gospodarka-Bezpie- 

czeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”, na konferencji Euro-
pejskiego Centrum Biznesu, 5.10.2020 r. 

 
766. Wprowadzenie do projektu MoveS: referat na międzyna- 

rodowe seminarium pt. „Delegowanie pracowników - rozporządzenie  
nr 883/2004, dyrektywa 2018/957 oraz dyrektywa 2014/67/UE. Orzecz-
nictwo sądów polskich w zakresie swobody przepływu pracowników oraz 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego”, w ramach projektu 
„Free Movement of Workers and Social Security Coordination” (MoveS), 
Warszawa, 27.02.2020 r. 

 
767. Wystąpienie merytoryczne otwierające międzynarodową kon-

ferencję naukową pt. „Praca - tendencje i wyzwania w kontekście gospo-
darki 4.0”, Augustów-Wilno, 21.09.2020 r. 

 
768. Wystąpienie w czasie prelekcji pt. „Programy osłonowe w cza-

sie kryzysu” podczas Forum Wizja Rozwoju, Gdynia, 24.08.2020 r. 
 
769. Wystąpienie w panelu pt. „Bezpieczny dla statusu zdrowotne-

go poziom wydatków na ochronę zdrowia”, na III Kongresie Ekonomia 
dla Zdrowia. Skuteczne finansowanie oraz zarządzanie w sektorze ochro-
ny zdrowia, online, 19.11.2020 r. 

 
770. Wystąpienie merytoryczne wprowadzające do seminarium na-

ukowego pt. „Aktualne zagadnienia podejmowane w Komisji Europej-
skiej i Parlamencie Europejskim dotyczące problemów polityki społecz-
nej oraz sprawa zatrudnienia”, online, 5.11.2020 r. 

 
* * * 

771. [Rec. pr. dok.] Ewolucja systemu emerytalnego w III RP. 
Uwarunkowania społeczne, polityczne i gospodarcze / K. Matyjaszczyk ; 
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Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. - Warsza-
wa, 2020. - Promotor: prof. dr hab. Aniela Dylus. 

 
2021 

772. Absencja chorobowa Polaków w latach 2019 i 2020: wykład  
w panelu ekspertów pt. „Praca zdalna - ergonomia i zdrowie” na Trzecim 
Kongresie „Zdrowie Polaków” 2021 pod hasłem „Zdrowie Polaków, 
zdrowie każdego z nas to największy kapitał i największa inwestycja na 
przyszłość”, online, Warszawa, 25.10.2021 r. 

 
773. Digitalisation and social security - the experience of Poland: 

referat podczas seminarium internetowego pt. „Digital Transition and  
EU Social Security Coordination”, online, Rzym, 19.11.2021 r. 

 
774. Ekspertyza dotycząca sprawiedliwego wynagrodzenia mini-

malnego w Unii Europejskiej w kontekście projektu dyrektywy Parlamen-
tu Europejskiego i Rady, z uwzględnieniem kompetencji państw człon-
kowskich UE w zakresie kształtowania polityki płacowej, ekspertyza dla 
polskich parlamentarzystów będących w Parlamencie Europejskim, War-
szawa, 9.022021 r. (Współaut. dr Paweł Kaleta). 

 
775. The Individualization of Social Rights in the European Con-

text. Survivors Benefits: referat na ISSA Webinar “How to design su-
rvivor benefits in the 21st century?”, online, 5.05.2021 r. 

 
776. Jak zagwarantować prawo do emerytury wobec wyzwań finan-

sowych i demograficznych? Zadania państwa, instytucji prywatnych i oby- 
wateli: referat wprowadzający na debatę pt. „Strategia emerytalna państwa 
na lata 2020-2040/2040-2060/2060-2080” w ramach projektu „Cykl debat 
upowszechniających wiedzę z zakresu polityki społecznej - Między nauką 
a praktyką”, Warszawa, 22.04.2021 r. 

 
777. Kobiety na rynku pracy i w ubezpieczeniach społecznych: re- 

ferat na ogólnopolską konferencję naukową pt. „Kobiety na rynku pracy  
i w ubezpieczeniach społecznych”, online, 9.06.2021 r. 
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778. Koszty zatrudnienia w Nowym Ładzie - ubezpieczenia i po- 
datki: wystąpienie w panelu podczas konferencji pt. „Nowy Ład. Szanse  
i zagrożenia dla polskich pracodawców”, online, Warszawa, 27.05.2021 r. 

 
779. New Digitalisation Strategies in Public Institutions. Polish So-

cial Insurance Institution as an Example: referat na Budapest Pension 
Seminar „Kapitał fizyczny i ludzki w starzejącym się społeczeństwie”, 
Budapeszt, 23.09.2021 r. 

 
780. Praca na własny rachunek w praktyce ZUS: referat na  

IV Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Nietypowe stosunki 
zatrudnienia” pt. ,,W poszukiwaniu prawnego modelu ochrony pracy na 
własny rachunek w Polsce”, Łódź i online, 8-9.12.2021 r. 

 
781. Przeciwdziałanie luce płacowo-emerytalnej w kontekście pla-

nowania strategii Unii Europejskiej na rzecz równości: ekspertyza dla 
polskich parlamentarzystów będących w Parlamencie Europejskim, War-
szawa, 7.05.2021 r. - (Współaut. dr Paweł Kaleta). 

 
782. Proces legislacyjny w czasie epidemii COVID-19 na przykła-

dzie tarcz antykryzysowych, Warszawa, 8.07.2021 r. - (Wykład). 
 
783. Situation on the Polish labour market and COVID-19 miti- 

gation measures: referat na webinarium ISSA pt. ”Between Covid-19  
and recovery: Job retention, partial unemploymet and skills deve-
lopment”, online, 10.06.2021 r. 

 
784. Social Security Coordination and Taxation Law: referat na 

konferencję europejską pt. „Final Conference MoveS 2021”, Bruksela,  
2.12.2021 r. 

 
785. Udział w dyskusji podczas konferencji Polskiego Instytutu Eko-

nomicznego pt. „Tarcze antykryzysowe i ich rola w przeciwdziałaniu 
ekonomicznym skutkom pandemii COVID-19”, Warszawa, 1.09.2021 r. 
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786. Udział w dyskusji podczas sesji otwierającej „Wpływ pande-
mii na krajowe i globalne zmiany gospodarcze i społeczne”, XXVIII 
edycja Welconomy Forum, Toruń, 21.06.2021 r. 

 
787. Udział w panelu dyskusyjnym „Digitalizacja usług publicz-

nych” podczas X edycji Europejskiego Forum Nowych Idei, Sopot,  
20-22.10.2021 r. 

 
788. Udział w panelu „COVID-19 a poziom życia srebrnego pokole-

nia”, XXX edycja Forum Ekonomicznego, Karpacz, 7.09.2021 r. 
 
789. Udział w panelu „Cyfrowy obywatel - szanse i wyzwania elek-

tronizacji usług publicznych”, XXX edycja Forum Ekonomicznego, Kar-
pacz, 8.09.2021 r. 

 
790. Udział w panelu „Kierunki rozwoju ubezpieczeń społecznych” 

podczas konferencji naukowej pt. „Współczesne wyzwania w prawie 
ubezpieczeń społecznych”, online, Warszawa, 21.04.2021 r. 

 
791. Udział w panelu „Praca, emerytura i przedsiębiorczość w no-

wej rzeczywistości gospodarczej”, XXX edycja Forum Ekonomicznego, 
Karpacz, 8.09.2021 r. 

 
792. Udział w panelu „Prosto o prawie - czyli jak zrozumieć prawo 

nie będąc prawnikiem”, XXX edycja Forum Ekonomicznego, Karpacz,  
9.09.2021 r. 

 
793. Udział w panelu „Rekomendacje dotyczące kompleksowej opty- 

malizacji systemu ochrony zdrowia” w ramach bloku tematycznego „Kon-
cepcja kompleksowej naprawy polskiego systemu ochrony zdrowia”, pod-
czas V Kongresu Wizja Zdrowia Diagnoza i Przyszłość Foresight Medycz-
ny, Warszawa, 13.10.2021. 

 
794. Udział w panelu „Segmentacja rynku pracy - aktualne wyzwa-

nia”, podczas posiedzenia plenarnego Komitetu Nauk o Pracy i Polityce 
Społecznej PAN, Warszawa, 5.11.2021 r. 
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795. Udział w panelu „Seniorzy ważnym ogniwem gospodarki”,  
w ramach Forum Wizja Rozwoju, Gdynia, 26.08.2021 r. 

 
796. Udział w panelu „Wizja ochrony zdrowia po pandemii” w ramach 

XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Katowice, 20.09.2021 r. 
 
797. Udział w panelu „Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy - 

czyli jak budować kapitał zdrowotny przedsiębiorstwa”, XXX edycja 
Forum Ekonomicznego, Karpacz, 8.09.2021 r. 

 
798. Ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu sto-

sunku pracy - doświadczenia ZUS: wystąpienie na konferencji pt. „Umo-
wa o pracę a umowa cywilnoprawna - pomiędzy wyborem a brakiem 
wyboru”, online, 16.09.2021 r. 

 
799. Wpływ epidemii COVID-19 na system ubezpieczeń społecz-

nych - prewencja, rehabilitacja, wsparcie utrzymania miejsc pracy: referat 
na konferencję pt. „Ochrona pracy w sektorze budownictwa, przemy- 
słu wyrobów budowlanych, mieszkalnictwa, przemysłu drzewnego i me- 
blarskiego w czasie pandemii” z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia w Pracy w 2021, online, Warszawa, 26.04.2021 r. 

 
800. Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację materialną osób 

60+: ekspertyza przygotowana dla IPiSS w ramach projektu „Łagodze-
nie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka”, Warszawa, listo-
pad 2021. 

 
801. Wprowadzenie merytoryczne na seminarium w formacie Trój-

kąta Weimarskiego pt. „Mobilność pracowników UE - bieżąca sytuacja  
i przyszłe wyzwania”, online, Warszawa, 14.09.2021 r. 

 
802. Współpraca WNPiSM UW z otoczeniem zewnętrznym: wysta-

pienie w panelu tematycznym na konferencji pt. „Przyszłość Wydziału 
Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW - wyzwania i dy-
lematy”, online, 16.06.2021 r. 
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803. Wystąpienie otwierające Trzeci Kongres „Zdrowie Polaków” 
2021 pod hasłem „Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to najwięk-
szy kapitał i największa inwestycja na przyszłość”, online, Warszawa,  
25.10.2021 r.  

 
804. Wystapienie podczas debaty „Polski Ład w podatkach i ubez-

pieczeniach zdrowotnych - co oznacza dla sektora publicznego, przedsię-
biorców i całej gospodarki”, konferencja premiera Mateusza Morawiec-
kiego poświęcona zagadnieniom Polskiego Ładu w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, Warszawa, 2.06.2021 r.  

 
805. Wystąpienie podczas debaty „Sposoby na skuteczną odbudowę 

polskiej gospodarki po epidemii COVID-19”, podczas 10. Edycji Polish 
Economic Forum, Warszawa, 15.04.2021 r. 

 
806. Wystąpienie podczas debaty Dziennika Gazety Prawnej pt. 

„Wpływ pandemii na rynek oszczędności emerytalnych”, 20.04.2021 r. 
 
807. Wystąpienie w panelu dyskusyjnym podczas konferencji „Ry-

nek pracy w rzeczywistości postcovidowej - perspektywa dla Polski”, 
online, 27.01.2021 r. 

 
808. Wystapienie w panelu „Rozwój inwestycji IT, cyfryzacja, au-

tomatyzacja, robotyzacja w instytucjach zabezpieczenia społecznego”, 
podczas konferencji pt. „Wpływ pandemii na cyfryzację w ubezpiecze-
niach społecznych oraz rozwiązania kryzysowe na rynku pracy w Polsce  
i Niemczech”, online, 24.06.2021 r. 

 
809. Wystąpienie w sesji „Nauka, biznes - siła polskich innowacji” 

podczas II edycji Kongresu Made in Poland (Kongres polskich producen-
tów, dystrybutorów i usługodawców), Berlin, 1.07.2021 r. 

 
810. Wyzwania demograficzne, ekonomiczne, prawne i finansowe 

ubezpieczeń społecznych: konferencja naukowa pt. „Współczesne wy-
zwania w prawie ubezpieczeń społecznych”, Warszawa, 21.04.2021 r. - 
(Wykład inauguracyjny online). 
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811. Wyzwania na przyszłość w zakresie prawa do zabezpieczenia 
społecznego osób z niepełnosprawnościami: referat na międzynarodową 
konferencję pt. ,,30 lat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, Lublin i online, 
13.10.2021 r. 

 
812. Zabezpieczenie społeczne: referat w sesji plenarnej pt. „Trady-

cja i przyszłość badań społecznych” na XXXVIII konferencję polity- 
ków społecznych i jubileusz Instytutu Gospodarstwa Społecznego, online, 
Warszawa, 19.05.2021 r. 

 
2022 

813. Digitalisation and social security - the experience of Social  
Security Institution - the experience of Social Security Institution: refe- 
rat na spotkanie z przedstawicielami Departamenu ds. Gospodarczych  
i Społecznych ONZ, Nowy Jork, 13.09.2022 r. 

 
814. Family Pension - individual and derivate rights: referat na we-

binarium naukowe ISSA pt. “Ensuring survivor’s protection in a changing 
world”, online, 22.03.2022 r. 

 
815. Funkcjonowanie e-urzędu na przykładzie ZUS: referat na mię-

dzynarodową konferencję naukową pt. „100-lecie polskiej służby cywil-
nej”, Warszawa, 25.02.2022 r. 

 
816. Kierunki rozwoju polityki rodzinnej na przykładzie budowy 

nowoczesnego filara świadczeń dla rodzin w ZUS: referat na ogólnopol-
ską konferencję naukową pt. „Szanse i zagrożenia współczesnej rodziny 
w ujęciu prawno-ekonomicznym”, online, Katowice, 9.03.2022 r. 

 
817. Konsekwencje dla świata, UE i Polski w obszarze ZUS wywo-

łane wydarzeniami ostatnich lat: pandemią, wojną na Ukrainie, rozwo- 
jem nowych technologii, zmianami układu sił na świecie i zwiększają- 
cą się rolą państw Azji: referat na XXIX Welconomy Forum in Toruń, 
Toruń, 30.05.2022 r. 
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818. Legal acts and regulations concerning refugees in force in  
Poland: wystąpienie podczas spotkania z Ruven Menikdiwela, dyrektor 
Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców  
w Nowym Jorku, Nowy Jork, 14.09.2022 r. 

 
819. Minimising fraud and error in the determination of applicable 

legislation on the example of the activities of the social security institu-
tion: referat podczas 12th European Colloquium in Berlin pt. „12 lat no-
wych przepisów dotyczących koordynacji: postęp w dziedzinie zabezpie-
czenia społecznego w Europie”, Berlin, 4.10.2022 r. 

 
820. Osoby z niepełnosprawnością w działalności ZUS: referat na 

konferencję pt. „Niepełnosprawni w środowisku pracy - wyzwania czy 
szansa”, Warszawa, 21.06.2022 r. 

 
821. Udział w panelu dyskusyjnym podczas konferencji pt. „Nie-

pełnosprawni w środowisku pracy - wyzwania czy szansa”, Warszawa,  
21.06.2022 r. 

 
822. Prawne, organizacyjne i finansowe działania podjęte przez Pol-

skę i ZUS w obliczu masowego napływu uchodźców z Ukrainy: referat  
na XXX ogólnopolską konferencję naukową Polskiego Stowarzyszenia 
Ubezpieczenia Społecznego, online, Wąsowo, 19.09.2022 r. 

 
823. Regulacje specustawy i formy pomocy dla uchodźców: referat 

na seminarium naukowe pt. „Problemy i wyzwania na polskim rynku 
pracy”, online, Warszawa, 15.03.2022 r. 

 
824. Roound Table Labour market and social security system in the 

context of refugees’ influx from Ukraine to Poland. Legal, organisational 
and financial measures taken by Poland in the face of a mass influx of 
refugees from Ukraine due to Russia's military aggression against: referat 
na webinarium ISSA pt. „ISSA Roundtable: Social security responses to 
the refugee crisis”, online, 21.04.2022 r. 
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825. Rozwiązania zapisane w ustawie o pomocy obywatelom Ukra-
iny w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: refe- 
rat na seminarium naukowe pt. „Wojna i polityka społeczna. Wyzwania  
w kontekście kryzysu wojennego i humanitarnego w Ukrainie”, online,  
10.03.2022 r. 

 
826. Rural workers and social security in Europe - case experience 

of Poland: referat na „ISSA Webinar: Rural workers and social security in 
Europe”, online, 7.04.2022 r. 

 
827. Social security responses to the refugee crisis in Poland: refe- 

rat podczas spotkania z przedstawicielami wybranych agend, wybranych 
Stałych Przedstawicieli przy Narodach Zjednoczonych oraz Stałego 
Przedstawicielstwa RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku, 
Nowy Jork, 14.09.2022 r.,  

 
828. Systemy emerytalne a sytuacja demograficzna: referat na konfe-

rencję naukową pt. „Praca, zatrudnienie, ubezpieczenia społeczne w waru-
kach postępujących zmian demograficznych” w ramach III Kongresu 
Demograficznego, online, Bydgoszcz, 24.02.2022 r. 

 
829. Udział w debacie panelowej pt. „Cyfryzacja sektora publiczne-

go”, XXXI Forum Ekonomiczne 2022, Karpacz, 6.09.2022 r. 
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wych przepisów: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 1.02.2017 r. 

https://polskieradio24.pl/42/3165/artykul/1722543 
 
925. Obniżenie wieku emerytalnego: ZUS wypłacił już pierwsze 

świadczenia: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 9.10.2017 r. 

https://polskieradio24.pl/42/3165/artykul/1879984 
 
926. Obniżenie wieku emerytalnego. „To największe wyzwanie dla 

ZUS od wielu lat” ; rozm. A. Główczewski // wp.pl., 9.03.2017 r. 

https://finanse.wp.pl/obnizenie-wieku-emerytalnego-to-najwieksze-wyzwanie-
dla-zus-od-wielu-lat-6111843279697537a 

 
927. Od nowego roku jeden przelew do ZUS. Przedsiębiorcy łatwiej 

zapłacą składki: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 27.12.2017 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/1971384 
 
928. Oko w oko z prezes ZUS ; rozm. T. Przybyszewskiego // Inte-

gracja. - 2017, nr 3, s. 12-13. 
 
929. 550 [pięćset pięćdziesiąt] tys. wniosków do ZUS o emeryturę 

w całym 2017 r. // Pb.pl, Tvn24bis.pl. - 9.03.2017 r. 

http://tvn24bis.pl/emerytury,84/prezes-zus-550-tys-wnioskow-do-zus- 
o-emeryture-w-calym-2017-r,721821.html 

 
930. Pracownicy ZUS grożą strajkiem ; rozm. M. Rzemek // Rzecz-

pospolita. - 9.06.2017 r., s. 6, Prawo co dnia. 

https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/kraje-zmierzaja-ku-
gwarancji-swiadczen-na-minimalnym-poziomie/ 

 
931. Pracownik delegowany z Polski nie będzie już taki tani. UE 

zaostrza przepisy: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 27.01.2017 r. 

https://polskieradio24.pl/42/275/artykul/1720570 
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932. Prezes ZUS: są zapewnione środki na emerytury, zarówno  
w FUS, jak i w dotacji z budżetu państwa: rozmowa // PolskieRadio24.pl, 
4.07.2017 r. 

https://polskieradio24.pl/42/5725/artykul/1784965 
 
933. Prezes ZUS: koszt obniżenia wieku emerytalnego to 55 mld zł 

w 5 lat ; rozm. L. Kostrzewski // Gaz. Wybor. - 30.03.2017 r., Gospo- 
darka. 

 
934. Prezes ZUS: strajk nie zaszkodzi emerytom ; rozm. G. Osie- 

cki // dziennik.pl., 25.07.2017 r. 

https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/554795,strajk-emeryt-pieniadze-
zus-zaklad-ubezpieczen-spolecznych-wiek-emerytalny.html 

 
935. Prezes ZUS: wcześniejsze przejście na emeryturę to przywilej, 

a nie obowiązek: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 29.09.2017 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5990/artykul/1869399 
 
936. Prezes ZUS: zmienia się filozofia orzekania ; rozm. T. Przyby-

szewski // Portal Niepełnosprawni.pl, 28.08.2017 r. 
 
937. Prezes ZUS deklaruje: będziemy potrzebowali mniej pieniędzy 

z budżetu na emerytury // dziennik.pl., 7.09.2017 r. 

https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/557748,prezes-zus-pieniadze-
budzet-emerytury-emeryt-swiadczenia.html 

 
938. Prezes ZUS dla Faktu: mniej osób przejdzie na emeryturę ; 

rozm. J. Węcek // Fakt, 9.10.2017 r. 

https://www.fakt.pl/polityka/polacy-wola-prace-od-emerytury/mqel37m 
 
939. Przejście na emeryturę musi być świadome: wywiad // Dzien-

nik. Gaz. Prawna, 22.08.2017 r. 
 
940. Seniorzy w wieku 60 plus w 2050 r. będą stanowić 40 proc. 

Polaków: udział w debacie // dziennik.pl., 15.02.2017 r. 

https://zdrowie.dziennik.pl/senior/artykuly/542763,polskie-spoleczenstwo-
starzeje-sie-jest-potrzeba-zwiekszenie-liczby-szpitalnych-oddzialow-i-poradni-
geriatrycznych.html 



- 121 - 

941. W cyklu „Rozmowy niedokończone” rozmowa z prezes ZUS 
prof. Gertrudą Uścińską o polskim systemie ubezpieczeń społecznych. - 
TV Trwam, 16.02.2017 r. 

 
942. Warto sprawdzić zaległości w ZUS ; rozm. Mateusz Rzemek // 

Rzeczpospolita, 9.11.2017 r., s. 5, Prawo co dnia. 
 
943. Ważne jest stworzenie mechanizmów, które utrzymają seniora 

na rynku pracy: rozmowa // Radio Kraków, 29.03.2017 r. 

https://www.radiokrakow.pl/audycje/profesor-gertruda-uscinska-wazne-jest-
stworzenie-mechanizmow-ktore-utrzymaja-seniora-na-rynku-pracy 

 
944. „Wcześniejsze emerytury w latach 2017-2021 będą kosztować 

54 mld zł”: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 13.10.2017 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5990/artykul/1885255 
 
945. Wiek emerytalny niedługo zniknie z debaty ; rozm. G. Osiecki, 

współpr. G. Kowalczyk. - Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 90, 
11.05.2017 r. 

 
946. Wiek emerytalny to przeżytek? Prezes ZUS: liczy się kapitał, 

nie wiek: wywiad // TVN24, 13.08.2017 r. 

http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/liczy-sie-kapital-nie-wiek-prezes-zus- 
o-emeryturach,772549.html 

 
947. Zmiany w emeryturach: Od 3 lipca blisko sześciuset doradców 

w ZUS // Dziennik. Gazeta Prawna, 2.07.2017 r. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1054841,zmiany-
w-emeryturach-zus-doradcy.html 

 
948. ZUS: 600 doradców w oddziałach w całej Polsce pomoże wy-

liczyć przyszłą emeryturę: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 3.07.2017 r. 

https://polskieradio24.pl/42/3165/artykul/1784052 

 
949. ZUS: o co pytamy najczęściej doradców emerytalnych?: wy-

powiedź // PolskieRadio24.pl, 13.08.2017 r. 

https://polskieradio24.pl/42/3165/artykul/1816739 
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950. ZUS a obniżenie wieku emerytalnego: w cyklu „Rozmowy 
niedokończone” ; rozm. o. P. Dettlaff. - TV Trwam, 17.05.2017 r. 

 
951. ZUS gotowy na e-składkę // Dziennik. Gaz. Prawna. - 2017,  

nr 249, s. 13. - (rozmowa). 
 
952. ZUS nie porozumiał się ze związkowcami. Czas na mediacje: 

wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 21.06.2017 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/1779945 
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953. Biała sobota dla lekarzy ; rozm. M. Rzemek // Rzeczpospoli- 
ta. - 8.05.2018 r., nr 105, - Prawo. 

 
954. Czy za 50 lat będą emarytury?: wypowiedź w konferencji  

z okazji 100-lecia polityki społecznej // gazetaolsztynska.pl, 27.06.2018 r. 

http://gazetaolsztynska.pl/521181,Czy-za-50-lat-beda-emerytury.html 

 
955. Dobre wiadomości dla przyszłych emerytów. „Wskaźnik naj-

wyższy w historii”: wypowiedź // TVN24BiS, 4.06.2018 r.  

https://tvn24bis.pl/pieniadze,79/zus-najwyzszy-w-historii-wskaznik-waloryzacji-
kapitalu-emerytalnego,842296.html 

 
956. Doradcy ZUS zatrzymali emerytalną falę. „Korzystano maso-

wo”: wypowiedź // tvn24.pl, 6.02.2018 r. 

https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/prezes-zus-o-korzystaniu-z-pomocy-doradcow-
emerytalnych-ra812684-4498835 

 
957. Dzięki e–składce większe wpływy do FUS i mniej błędów: 

wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 2.03.2018 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2047572 

 
958. Dzięki PPK więcej pieniędzy w kieszeni emeryta: wypowiedź //  

PolskieRadio24.pl, 3.09.2018 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2185313 
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959. EKG: rozmowa z Prezes ZUS ; rozm. A. Dziadykiewicz. - 
(podcast: wdrożenie e-składki i akcji obniżenia wieku emerytalnego) // 
TOK FM - Audycja EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka, 25.01.2018 r. 

https://audycje.tokfm.pl/podcast/58442,Prof-Gertruda-Uscinska-prezes-ZUS-
byla-gosciem-Magazynu-EKG 

 
960. Emerytura atrakcyjniejsza niż pensja. Coraz więcej aktyw- 

nych zawodowo ubiega się o emeryturę: wypowiedź // gazetaprawna.pl, 
27.03.2018 r. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1113880, 
przechodzenie-na-emeryture-statystyki-zus-w-2018-r.html 

 
961. E-składka: jeden przelew, więcej pieniędzy w ZUS: wypo-

wiedź // PolskieRadio24.pl, 18.01.2018 r. - (Współrozm. E. Rafalska) 

https://polskieradio24.pl/42/275/artykul/1995064 

 
962. E-składka ZUS: więcej środków na indywidualnych kontach 

ZUS: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 21.03.2018 r. 

https://polskieradio24.pl/42/275/artykul/2069086 

 
963. E-zwolnienie już obowiązkowe, ale nie wszędzie dostępne: 

wypowiedź // gazetaprawna.pl, 4.12.2018 r. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1377248,e-zwolnienie-
obowiazkowe-od-grudnia-2018.html 

 
964. Fatalne wieści dla emerytów. Tych pieniędzy nie będzie: deba-

ta // Fakt, 29.01.2018 r. - (Współrozm.: M. Zieleniecki, L. Skiba, R. Bu-
gaj, J. Guz, J. Mordasewicz). 

https://www.fakt.pl/polityka/prezes-zus-trzeba-zmienic-zasady-waloryzacji- 
emerytur/3gvxq9b 

 
965. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w 2017 r. z najlepszymi od 

lat przychodami: wypowiedź / Aleksander Główczewski // Forsal.pl, 
26.03.2018 r. 

https://forsal.pl/artykuly/1113572,fundusz-ubezpieczen-spolecznych-w-2017-r-z-
najlepszymi-od-lat-przychodami.html 
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966. Gertruda Uścińska: Im później przechodzimy na emeryturę tym  
wyższe świadczenie dostajemy: wypowiedź // PulsHR, 4.06.2018 r. 

https://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/gertruda-uscinska-im-pozniej-
przechodzimy-na-emeryture-tym-wyzsze-swiadczenie-dostajemy,54592.html 

 
967. Ile pieniędzy trafiło już na jeden rachunek do ZUS?: wypo-

wiedź // PolskieRadio24.pl, 18.01.2018 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/1995078 

 
968. Ile wpłacono do ZUS za pomocą e-składki?: wypowiedź // 

PolskieRadio24.pl, 23.07.2018 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2169854 

 
969. Ile wpłynęło ze składek do FUS w 2017 r.?: wypowiedź // Pol-

skieRadio24.pl, 4.04.2018 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2083927 

 
970. Ile zaksięgowano na indywidualnych kontach ZUS od począt-

ku roku?: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 22.03.2018 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2069646 

 
971. Im większy kapitał i późniejsze przejście na emeryturę, tym eme-

rytura większa: podcast ; rozm. D. Wielowieyska // TOK FM, 31.08.2018 r. 

https://audycje.tokfm.pl/podcast/66407,Im-wiekszy-kapital-i-pozniejsze-
przejscie-na-emeryture-tym-emerytura-wieksza 

 
972. Jak mógłby wyglądać program 500+ dla emerytów? ; rozm.  

M. Bartkowicz // Radio Kraków, 11.09.2018 r. 

https://www.radiokrakow.pl/audycje/jak-moglby-wygladac-program-500-dla-
emerytow 

 
973. Jest większe zaufanie dla ZUS: wypowiedź // gazetaprawna.pl, 

6.04.2018 r. 

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1115796,prezes-zus-gertruda-
uscinska-liderzy-opinii-znacznie-bardziej-przychylni-zus-niz-dwa-lata-temu.html 
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974. Kondycja polskiego systemu ubezpieczeń społecznych jest naj-
lepsza od kilkudziesięciu lat: wypowiedź // radiomaryja.pl, 17.09.2018 r. 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-prof-g-uscinska-kondycja-
polskiego-systemu-ubezpieczen-spolecznych-jest-najlepsza-od-kilkudziesieciu-lat/ 

 
975. Likwidacja groszowych emerytur: Będzie 10-letni staż, będzie 

emerytura: wypowiedź // gazetaprawna.pl, 4.07.2018 r. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1161090, 
likwidacja-groszowych-emerytur-swiadczenie-za-10-lat-staz-pracy.html 

 
976. „Mama plus”, czyli specjalne emerytury dla matek wypowiedź //  

PolskieRadio24.pl, 17.07.2018 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2168647 
 
977. Najbogatszy emeryt w Polsce dostaje od ZUS-u 9000 złotych. 

Jak on to zrobił?: wypowiedź // nczas.com, 9.09.2018 r. 

https://nczas.com/2018/09/08/najbogatszy-emeryt-w-polsce-dostaje-od-zus- 
u-9000-zlotych-jak-on-to-zrobil/ 

 
978. Najwyższe emerytury i renty w Polsce. Rekordziści pobierają 

ponad 20 tys. zł: wypowiedź // money.pl, 11.09.2018 r. 

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/zus-rekordowe-
emerytury,42,0,2415658.html 

 
979. Niskie emerytury muszą wzrosnąć ; rozm. J. Węcek // Fakt. - 

17.01.2018 r., s. 5, Polityka. 
 
980. Od strony dochodowej bieżąca sytuacja ZUS jest bardzo dobra: 

wypowiedź // radiomaryja.pl, 11.10.2018 r. 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-prof-g-uscinska-od-strony-
dochodowej-biezaca-sytuacja-zus-jest-bardzo-dobra/ 

 
981. Od stycznia do 18 maja złożono 148 tys. wniosków emery- 

talnych wynikających z obniżenia wieku emerytalnego: wypowiedź dla  
PAP // PAP MediaRoom, 23.05.2018 r. 

https://pap-mediaroom.pl/zus-od-stycznia-zlozono-148-tys-wnioskow-
emerytalnych 
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982. Oto emerytury Polaków: rozmowa // Fakt, 1.10.2018 r. 
https://www.fakt.pl/pieniadze/finanse/oto-emerytury-polakow/tqxgzd8 

 
983. Papierowe zwolnienia lekarskie przechodzą do lamusa ; rozm. 

A. Grabowska // PolskieRadio24.pl, 4.12.2018 r. 
https://polskieradio24.pl/130/5925/artykul/2225837 

 
984. Po raz trzeci ZUS rezygnuje z dotacji budżetowej do FUS: wy-

powiedź // PolskieRadio24.pl, 2.10.2018 r. 
https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2197009 

 
985. Podwyżki emerytur zagrożone. Prezes ZUS apeluje do rządu: 

wypowiedź // Money.pl, 9.12.2018 r. 
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/podwyzki-emerytur-

zagrozone-prezes-zus,91,0,2423643.html 

 

986. Ponad 100 mld złotych na e-składce: wypowiedź // gazeta-
prawna.pl, 19.05.2018 r. 

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1124905,w-ramach-e-skladki-
wplacono-juz-ponad-100-mld-zl.html 

 

987. Ponad 160 tys. osób z emeryturą poniżej minimalnej, a będzie 
ich więcej: wypowiedź // gazetaprawna.pl, 21.02.2018 r. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1105821,wywiad-
z-uscinska-o-niskich-emeryturach.html 

 

988. Prezes ZUS: Korzystanie z doradców emerytalnych wpłynęło 
na decyzje o przejściu na emeryturę: rozmowa PAP // GazetaPrawna.pl, 
6.02.2018 r. 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1102602,doradcy-
emerytalni-przejscie-na-emeryture-zus.html 

 

989. Prezes ZUS: Mamy ok. 50 proc. elektronicznych zaświadczeń 
o niezdolności do pracy: wypowiedź // gazetaprawna.pl, 6.11.2018 r. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1336158,50-proc-
elektronicznych-zaswiadczen-o-niezdolnosci-do-pracy.html 
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990. Prezes ZUS: Najwyższy w historii wskaźnik waloryzacji ka- 
pitału emerytalnego: wypowiedź // bankier.pl ; gazetaprawna.pl ; Puls 
Biznesu, 4.06.2018 r. 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Prezes-ZUS-Najwyzszy-w-historii-wskaznik-
waloryzacji-kapitalu-emerytalnego-4124501.html 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1127793,wysoki-
wskaznik-waloryzacji-kapitalu-emerytalnego.html 

https://www.pb.pl/prezes-zus-najwyzszy-w-historii-wskaznik-waloryzacji-
kapitalu-emerytalnego-931122 

 
991. Prezes ZUS: Nowy system orzekania za dwa lata: wypowiedź //  

Businessinsider.pl, 28.06.2018 r.  

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/reforma-systemu-orzecznictwa-
zus/5nbqkd1 

 
992. Prezes ZUS: Po wejściu w życie e-zwolnień liczba kontro- 

li osób na zwolnieniach nie wzrośnie: wypowiedź // gazetaprawna.pl, 
1.12.2018 r. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1373301,prezes-zus- 
o-e-zwolnieniach.html 

 
993. Prezes ZUS: Prawie 100 proc. zwolnień jest wystawianych elek- 

tronicznie: wypowiedź // gazetaprawna.pl, 9.12.2018 r. 

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1384801,prezes-zus-prawie-100-proc-
zwolnien-wystawianych-elektronicznie.html 

 
994. Prezes ZUS: Pracodawca może otrzymać SMS-a o zwolnieniu 

lekarskim pracownika: wypowiedź // gazetaprawna.pl, 28.11.2018 r. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1368555,od-1-grudnia-
mozliwy-sms-o-zwolnieniu-lekarskim.html 

 
995. Prezes ZUS o elektronicznych zwolnieniach chorobowych: Nie 

ma od tego odwrotu. To jest reforma dla pacjentów, to bezpieczeństwo  
i wygoda: podcast ; rozm. A. Dziadykiewicz // TOK FM, 27.11.2018 r. 

https://audycje.tokfm.pl/podcast/69630,Prezes-ZUS-o-elektronicznych-
zwolnieniach-chorobowych-Nie-ma-od-tego-odwrotu-To-jest-reforma-dla-
pacjentow-to-bezpieczenstwo-i-wygoda 
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996. Prezes ZUS o minimalnym stażu dającym emeryturę: rozmo- 
wa // TVN24BiS, 24.07.2018 r. 

https://tvn24.pl/biznes/dlafirm/prezes-zus-gertruda-uscinska-w-tvn24-bis-
ra856146-4502015 

 
997. Prezes ZUS uświadamia w sprawie wysokości składek. „Trze-

ba mieć wszystko na uwadze”: rozmowa // finanse.wp.pl, 10.09.2018 r. 

https://finanse.wp.pl/prezes-zus-uswiadamia-w-sprawie-wysokosci-skladek-
malo-wplacisz-malo-dostaniesz-na-starosc-6293921229006977v 

 
998. Prezes ZUS w Krynicy: Pracownicze Plany Kapitałowe to słuszne 

rozwiązanie ; rozm. K. Kozłowicz // PolskieRadio24.pl, 5.09.2018 r. 

https://polskieradio24.pl/5/3/artykul/2186340 

 
999. Prezes ZUS w poranku „Siódma9”: więcej osób z najniższą 

emeryturą: rozmowa // Radio Warszawa, 4.06.2018 r. 

https://radiowarszawa.com.pl/prezes-zus-w-poranku-siodma9-wiecej-osob- 
z-najnizsza-emerytura/ 

 
1000. Prezes ZUS zapowiada reformę orzecznictwa. Powstanie cen-

tralny rejestr orzeczeń o niepełnosprawności: rozmowa // gazetapraw-
na.pl, 28.06.2018 r. 

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1153564,centralny-rejestr-orzeczen- 
o-niepelnosprawnosci-i-niesamodzielnosci.html 

 
1001. Prezes ZUS zapowiada w Fakcie: Niepełnosprawnych czeka 

rewolucja: rozmowa // Fakt, 5.06.2018 r. 

https://www.fakt.pl/polityka/tylko-w-fakcie-szczegoly-nowej-reformy/992hgrs 

 
1002. Prof. Uścińska: Dotacja z budżetu państwa do FUS po marcu 

jest o 2 mld 200 mln złotych mniejsza. To największa blokada dotacji  
w ciągu 11 lat: podcast ; rozm. M. Głogowski // TOK FM, 23.03.2018 r. 

https://audycje.tokfm.pl/podcast/60499,Prof-Uscinska-Dotacja-z-budzetu-
panstwa-do-FUS-po-marcu-jest-o-2-mld-200-mln-zlotych-mniejsza-To-najwieksza-
blokada-dotacji-w-ciagu-11-lat 
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1003. Przedsiębiorcy zadłużeni w ZUS : wypowiedź // TVN24 BiS, 
24.09.2018 r. 

https://tvn24.pl/biznes/najnowsze/zus-zaleglosci-w-skladkach-wynosza- 
35-mld-zl-biznes-dla-ludzi-ra870884-4502610 

 
1004. Przepisy o nabywaniu prawa emerytury do zmiany? Prezes ZUS: 

trzeba nad tym pomyśleć: wypowiedź // polskieradio24.pl, 19.07.2018 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2169063,przepisy-o-nabywaniu-prawa-
emerytury-do-zmiany-prezes-zus-trzeba-nad-tym-pomyslec 

 
1005. Przybywa osób z minimalną emeryturą. Prezes ZUS sugeruje, 

że czas na zmiany systemu emerytalnego: podcast ; rozm. M. Głogow- 
ski // TOK FM, 18.07.2018 r. 

https://audycje.tokfm.pl/podcast/64817,Przybywa-osob-z-minimalna-
emerytura-Prezes-ZUS-sugeruje-ze-czas-na-zmiany-systemu-emerytalnego 

 
1006. Przyjazna i bezpieczna praca. Znamy laureatów nagrody im. 

Haliny Krahelskiej: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 28.11.2018 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2222362 
 
1007. Rekordowe wpływy ze składek Zakładu Ubezpieczeń Społecz-

nych: wypowiedź // gazetakrakowska.pl, 16.10.2018 r. 

https://gazetakrakowska.pl/rekordowe-wplywy-ze-skladek-zakladu-ubezpieczen-
spolecznych/ar/13585116 

 
1008. Rewolucja w emeryturach. Najbiedniejsi emeryci dostaną wyż-

szą waloryzację: rozmowa // Super Express, 9.06.2018 r. 

https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/szefowa-zus-szykuje-rewolucje-dla-
biednych-seniorow-wyzsza-waloryzacja-dla-emerytow-aa-UB7Q-sc5s-fg69.html 

 
1009. Rosną wpływy ze składek do ZUS-u: wypowiedź // Polskie 

Radio24.pl, 19.05.2018 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2124542 
 
1010. 100-lecie [stu] polskiej polityki: wypowiedź podczas konferen-

cji // TVP3 Poznań, 13.06.2018 r. 

https://poznan.tvp.pl/37631058/100lecie-polskiej-polityki-spolecznej 
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1011. Sytuacja finansowa ZUS jest bardzo dobra: rozmowa // gaze-
taprawna.pl, 5.09.2018 r. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1244875,uscinska-
chwali-dobra-sytuacje-zus.html 

 

1012. 60 [sześćdziesiąt] proc. społeczeństwa ma bardzo małą wiedzę  
o ubezpieczeniach społecznych. ZUS chce to zmienić: rozmowa // busin-
ness.newseria.pl, 30.04.2018 r. - (Współrozm. M. Zieleniecki, J. Płóciennik).  

https://biznes.newseria.pl/news/60-proc-spoleczestwa,p722922668 
 
1013. Tylko co dziesiąty Polak ma wystarczającą wiedzę o ubezpie-

czeniach społecznych. ZUS po raz piąty rusza z programem edukacyjnym 
dla szkół: wypowiedź // biznesnewseria.pl, 21.09.2018 r. 

https://biznes.newseria.pl/news/tylko-co-dziesiaty-polak,p2068141942 

 

1014. Tysiące pytań od firm do ZUS w sprawie jednego konta: wy-
powiedź // gazetaprawna.pl, 18.01.2018 r. 

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1098532,jedno-konto-w-zus-
watpliwosci-firm.html 

 

1015. Ubezpieczenie społeczne, płatnicy składek: podcast ; rozm.  
A. Dziadykiewicz // TOK FM, 25.01.2018 r. 

https://audycje.tokfm.pl/podcast/58442,Prof-Gertruda-Uscinska-prezes-ZUS-
byla-gosciem-Magazynu-EKG 

 

1016. Uścińska o e-zwolnieniach: wierzę, że wszystko zadziała. Jeże-
li lekarze zaprotestują, ZUS ma plany awaryjne: wywiad // gazetapraw-
na.pl, 27.11.2018 r. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1366664,uscinska-broni-e-
zwolnien.html 

 
1017. W ZUS powstał wstępny projekt, który reformuje system orze-

kania o niepełnosprawności: wypowiedź // radiomaryja.pl, 28.06.2018 r. 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/prof-g-uscinska-w-zus-powstal-wstepny-
projekt-ktory-reformuje-system-orzekania-o-niepelnosprawnosci/ 

 



- 131 - 

1018. W ZUS ubezpieczonych jest blisko 560 tys. obcokrajowców: 
wypowiedź // bankier.pl, 19.09.2018 r. 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/W-ZUS-ie-ubezpieczonych-jest-blisko- 
560-tys-obcokrajowcow-7615825.html 

 
1019. Wiedza Polaków o ubezpieczeniach społecznych jest niezwy-

kle tragiczna ; rozm. M. Demski // LoveKrakow.pl, 7.03.2018 r. 

https://biznes.lovekrakow.pl/aktualnosci/wiedza-o-ubezpieczeniach-spolecznych-
jest-znikoma-rozmowa_24534.html 

 
1020. Więcej pieniędzy w budżecie. ZUS rezygnuje z kolejnej dota-

cji: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 19.12.2018 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2234843 

 
1021. Większe wpływy do ZUS ; rozm. A. Grabowska // Polskie 

Radio24.pl, 23.09.2018 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5990/artykul/2193032 

 
1022. Wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych najlepsze od 

lat: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 3.04.2018 r. 

https://polskieradio24.pl/42/3165/artykul/2083583 

 
1023. Wprowadzenie elektronicznych zwolnień to ogromne odbiuro-

kratyzowanie: rozmowa // radiomaryja.pl, 29.11.2018 r. 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-prof-g-uscinska-
wprowadzenie-elektronicznych-zwolnien-to-ogromne-odbiurokratyzowanie/ 

 
1024. Wprowadzenie e-składki w ZUS dało już pierwsze efekty: 

rozmowa // Business Insider Polska, 3.03.2018 r. 

https://businessinsider.com.pl/firmy/wprowadzenie-e-skladki-w-zus-dalo-juz-
pierwsze-efekty/5lfh6p2 

 
1025. Wprowadzenie e-składki zwiększyło wpływy do ZUS-u: wy-

powiedź // radio.lublin.pl, 13.04.2018 r. 

https://radio.lublin.pl/2018/04/wprowadzenie-e-skladki-zwiekszylo-wplywy-
do-zus-u-2/ 
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1026. Wprowadzenie e-zwolnień może zmniejszyć liczbę wystawia-
nych zaświadczeń lekarskich: wypowiedź // gazetaprawna.pl, 1.04.2018 r. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1114762,uscinska-z-zus-o-
wprowadzeniu-e-zwolnien-od-1-lipca-2018.html 

 
1027. Wzrosły przychody ze składek przedsiębiorców do ZUS: wy-

powiedź // PolskieRadio24.pl, 23.02.2018 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5990/artykul/2039021 
 
1028. Zła demografia coraz bardziej zaciąży na finansach FUS: wy-

powiedź // gazetaprawna.pl, 14.12.2018 r. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1387321,deficyt-
w-fus-do-2023.html 

 
1029. Zmiana opłacania składek do ZUS poprawiła ich ściągal- 

ność: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 23.03.2018 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2071815 
 
1030. Zmiana wieku emerytalnego i wprowadzenie e-składki -  

podsumowanie: konferencja prasowa // I Oddział ZUS. - Warszawa,  
17.01.2018 r. - (Współucz. Minister RPiPS E. Rafalska, wicep. NBP  
A. Trzecińska). 

 
1031. ZUS: Najwyższy w historii wskaźnik waloryzacji kapitału 

emerytalnego: wypowiedź // gazetaprawna.pl, 4.06.2018 r. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1127793,wysoki-
wskaznik-waloryzacji-kapitalu-emerytalnego.html 

 
1032. ZUS: Od 1 grudnia ponad 100 tys. e-zwolnień. Nie ma proble-

mów z ich wystawianiem: wypowiedź // gazetaprawna.pl, 3.12.2018 r. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1376463,zus-od-1-grudnia-
ponad-100-tys-e-zwolnien-nie-ma-problemow-z-ich-wystawianiem.html 

 
1033. ZUS: Po wprowadzeniu e-składki wpływy do ZUS większe  

o 11 proc.: wypowiedź // gazetaprawna.pl, 23.03.2018 r. 

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/1113178,zus-po-
wprowadzeniu-e-skladki-wplywy-do-zus-wieksze-o-11-proc.html 
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1034. ZUS: Projekt ujednolicenia zasad orzekania o niepełnospraw-
ności będzie gotowy do końca czerwca: wypowiedź // gazetaprawna.pl, 
7.06.2018 r. 

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1128896,ujednolicenie-zasad-
orzekania-o-niepelnosprawnosci.html 

 

1035. ZUS: Projekt ujednolicenia zasad orzekania o niepełnospraw-
ności trafi do premiera w wakacje: wypowiedź // pulshr.pl, 18.07.2018 r. 

https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/zus-projekt-ujednolicenia-zasad-orzekania-
o-niepelnosprawnosci-trafi-do-premiera-w-wakacje,55849.html 

 
1036. ZUS: Reforma emerytalna może kosztować o ok. 200 mln 

mniej niż przewidywano: wypowiedź // gazetaprawna.pl, 17.01.2018 r. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1098405,reforma-
emerytalna-moze-kosztowac-o-ok-200-mln-mniej-niz-przewidywano.html 

 
1037. ZUS zmniejszy tegoroczną dotację do FUS o kolejne 2 mld zł: 

wypowiedź // gazetaprawna.pl, 19.12.2018 r. 

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/1388148,zus-zmniejszy-
tegoroczna-dotacje-do-fus-o-kolejne-2-mld-zl.html 

 
1038. ZUS rezygnuje z dotacji. „Sytuacja bez precedensu” : wypo-

wiedź // PolskieRadio24.pl, 22.08.2018 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2181097 
 
1039. ZUS się poddaje i przyznaje, że źle zinterpretował przepisy do-

tyczące ulgi na start. Ulga to ulga, a nie przerzucenie obowiązku: wy- 
powiedź // bezprawnik.pl, 7.09.2018 r. 

https://bezprawnik.pl/zus-ulga-na-start/ 
 
1040. ZUS upowszechnia wiedzę o ubezpieczeniach społecznych: 

wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 31.03.2018 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2079762 

 
1041. ZUS zrewaloryzował od marca 8 mln świadczeń: wypowiedź // 

PolskieRadio24.pl, 11.05.2018 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2118039 
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1042. Zwolnienie lekarskie przyjdzie SMS-em: wypowiedź // mo-
ney.pl, 28.11.2018 r. 

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/zwolnienie-lekarskie-
przyjdzie-sms-em,76,0,2422604.html 

 
2019 

1043. Azymut na zabezpieczenie społeczne: wypowiedź // wgospo-
darce.pl, 20.11.2019 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/71345-azymut-na-zabezpieczenie-spoleczne 

 
1044. Bardzo duże zainteresowanie programem „Mama 4 plus” po-

jawiło się już na etapie przygotowywania się przez ZUS do jego wdroże-
nia: wypowiedź // radiomaryja.pl, 1.03.2019 r. 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-prof-g-uscinska-bardzo-
duze-zainteresowanie-programem-mama-4-plus-pojawilo-sie-juz-na-etapie-
przygotowywania-sie-przez-zus-do-jego-wdrozenia/ 

 
1045. Bunt nauczycieli: Nie ma wzrostu zwolnień lekarskich: wypo-

wiedź // wgospodarce.pl, 13.04.2019 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/62421-bunt-nauczycieli-nie-ma-wzrostu-
zwolnien-lekarskich 

 
1046. Coraz więcej „ubogich emerytów”: wypowiedź // serwisy. 

gazetaprawna.pl, 13.05.2019 r. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1412014,coraz-
wiecej-ubogich-emerytow.html 

 
1047. 40 [czterdzieści] lat minęło... Siedlecki oddział ZUS-u święto-

wał urodziny: wypowiedź // zyciesiedleckie.pl, 14.11.2019 r. 

https://zyciesiedleckie.pl/pl/11_wiadomosci/22195_40_lat_minelo_siedlecki_ 
oddzial_zus_u_wietowal_urodziny.html 

 
1048. Do FUS wpłynęło o 22 mld zł więcej: wypowiedź // wgospo-

darce.pl, 13.12.2019 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/72532-do-fus-wplynelo-o-22-mld-zl-wiecej 
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1049. Dzięki e-składce do ZUS trafiło więcej: wypowiedź // wgospo-
darce.pl, 9.01.2019 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/58642-dzieki-e-skladce-do-zus-trafilo-wiecej 

 
1050. Emerytury stażowe? Prof. Gertruda Uścińska dla money.pl:  

W UE już nie ma takich rozwiązań: wypowiedź // money.pl, 16.12.2019 r. 

https://www.money.pl/emerytury/emerytury-stazowe-prof-gertruda-uscinska-
dla-moneypl-w-ue-juz-nie-ma-takich-rozwiazan-6457327461783169a.html 

 
1051. E-składka ZUS okazała się sposobem na płatników. W ubie-

głym roku do ZUS trafiło ponad 20 mld więcej: wypowiedź // bezpraw-
nik.pl, 9.01.2019 r. 

https://bezprawnik.pl/e-skladka-zus-2019/ 

 
1052. E-zwolnienia przyjęły się, a tyle było złorzeczenia: wypowiedź //  

wgospodarce.pl, 29.04.2019 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/63017-e-zwolnienia-przyjely-sie-a-tyle-bylo-
zlorzeczenia 

 
1053. Koniec z dotychczasową formą emerytury?! ZUS poinformo-

wał…: wypowiedź: wyborcza24, 16.12.2019 r. 

https://wyborcza24.pl/koniec-z-dotychczasowa-forma-emerytury-zus-
poinformowal/ 

 
1054. KRYNICA: Ekosystem cyfrowej tożsamości niemal gotowy: 

wypowiedź // wgospodarce.pl, 4.09.2019 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/67965-krynica-ekosystem-cyfrowej-
tozsamosci-niemal-gotowy 

 
1055. Mały ZUS, duże zainteresowanie: wypowiedź // wgospodar-

ce.pl, 4.01.2019 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/58492-maly-zus-duze-zainteresowanie 
 
1056. Marzec miesiącem emerytów. Czeka ich podwyżka i zwrot 

nadpłaconego podatku: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 1.03.2019 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2271245 



- 136 - 

1057. Na czasie z ZUS: waloryzacja emerytur i rent ; rozm. A. Gra-
bowska // PolskieRadio24.pl, 6.04.2019 r. 

https://polskieradio24.pl/130/7700/artykul/2290602 
 
1058. Na Forum Przemysłowym w Karpaczu o perspektywach pol-

skiego i europejskiego biznesu: głos w debacie // forum-ekonomiczne.pl, 
20.12.2019 r. 

https://www.forum-ekonomiczne.pl/na-forum-przemyslowym-w-karpaczu- 
o-perspektywach-polskiego-i-europejskiego-biznesu-podsumowanie/ 

 
1059. Na swoje emerytury mamy zgromadzone prawie 2,92 bln zło-

tych: wypowiedź // radiomaryja.pl, 14.06.2019 r. 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/prof-g-uscinska-na-swoje-emerytury-
mamy-zgromadzone-prawie-292-bln-zlotych 

 
1060. O tym trzeba pamiętać, starając się o 500 plus dla osób niesa-

modzielnych: wypowiedź // tvp.info.pl, 24.08.2019 r. 

https://www.tvp.info/44075496/o-tym-trzeba-pamietac-starajac-sie-o-500-
plus-dla-osob-niesamodzielnych 

 
1061. 500 [pięćset] Plus dla osób niesamodzielnych - w terminie: 

wypowiedź // wgospodarce.pl, 26.08.2019 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/67550-500-plus-dla-osob-niesamodzielnych-
w-terminie 

 
1062. 500 [pięćset] Plus dla niesamodzielnych: Formularz dostępny: 

wypowiedź // wgospodarce.pl, 3.09.2019 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/67866-500-plus-dla-niesamodzielnych-
formularz-dostepny 

 

1063. 500+ [pięćset plus] dla osób niesamodzielnych. Od październi-
ka wnioski online: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 23.09.2019 r. 

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2371814 

 
1064. 500 [pięćset] Plus dla niepełnosprawnych wchodzi w życie: 

wypowiedź // tvp.info.pl, 1.10.2019 r. 

https://www.tvp.info/44633042/500-plus-dla-niepelnosprawnych-wchodzi- 
w-zycie 
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1065. „500+” [pięćset plus] dla niepełnosprawnych. Zobacz, kiedy 
można składać wnioski przez internet: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 
2.10.2019 r. 

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2376216 
 
1066. Polski system ubezpieczeń społecznych ma 100 lat: wypo-

wiedź // PolskieRadio24.pl, 17.01.2019 r. 

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2247586 
 
1067. Ponad 25 mln elektronicznych zwolnień lekarskich od grudnia 

2018. 2 mln w samej Warszawie, milion w Gdańsku, Krakowie czy Ło-
dzi: wypowiedź // bezprawnik.pl, 16.12.2019 r. 

https://bezprawnik.pl/elektroniczne-zwolnienia-lekarskie-wyparly-papierowe/ 
 
1068. Potężna broń ZUS wykryje symulantów. 99,9 proc. lekarzy 

wystawia tylko zwolnienia elektroniczne: wypowiedź // Gazeta.pl, 
20.12.2019 r. 

https://next.gazeta.pl/next/7,151003,25534504,potezna-bron-zus-wykryje-
symulantow-99-9-proc-lekarzy-wystawia.html 

 
1069. Potrzebna debata nt. istoty systemu ubezpieczenia społeczne- 

go ; rozm. A. Grabowska // PolskieRadio24.pl, 14.12.2019 r.  

https://polskieradio24.pl/130/7700/artykul/2418694 
 
1070. Pracując w kraju unijnym masz prawo do świadczeń: wypo-

wiedź // PolskieRadio24.pl, 27.05.2019 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2315961 
 
1071. Prezes ZUS: coraz więcej wniosków o 500 Plus od osób nie-

samodzielnych: wypowiedź // tvp.info.pl, 25.09.2019 r. 

https://www.tvp.info/44550707/prezes-zus-coraz-wiecej-wnioskow-o-500-plus-
od-osob-niesamodzielnych 

 
1072. Prezes ZUS: emerytalnej matematyki nie oszukamy ; rozm.  

M. Krześniak-Sajewicz, P. Czuryło // polska2041.pl, 7.11.2019 r. 

https://www.polska2041.pl/finanse/news-prezes-zus-emerytalnej-matematyki-
nie-oszukamy,nId,3322161 
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1073. Prezes ZUS: jesteśmy gotowi do wypłacania „trzynastek”, cze-
kamy na ustawę: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 5.12.2019 r. 

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2416287 

 
1074. Prezes ZUS: miliardy złotych dodane do kont naszych klien-

tów: wypowiedź // tvp.info.pl, 14.06.2019 r. 

https://www.tvp.info/43077277/prezes-zus-miliardy-zlotych-dodane-do-kont-
klientow-zus 

 
1075. Prezes ZUS: osoby w wieku 30-39 lat to najwięksi beneficjenci 

zasiłków chorobowych: wypowiedź // praca.gazetaprawna.pl, 29.09.2019 r. 

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1432311,prezes-zus-zasilki-chorobowe-
beneficjenci.html 

 
1076. Prezes ZUS: planujemy terminową wypłatę 500+ dla osób nie-

samodzielnych: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 26.08.2019 r. 

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2359587 

 
1077. Prezes ZUS: ponad 2 mld zł nadwyżki w funduszu wypadko-

wym: wypowiedź // wgospodarce.pl, 21.11.2019 r.  

https://wgospodarce.pl/informacje/71441-prezes-zus-ponad-2-mld-zl-nadwyzki-
w-funduszu-wypadkowym 

 
1078. Prezes ZUS: propozycja ws. składek z pakietu dla przedsię-

biorców bezpieczna: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 29.09.2019 r. 

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2374654 

 
1079. Prezes ZUS: środki w FUS - publiczne, środki w PPK - pry-

watne: wypowiedź // praca.gazetaprawna.pl, 21.11.2019 r. 

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1440842,uscinska-zus-fus-ppk-srodki-
emerytury-morawiecki.html 

 
1080. Prezes ZUS o konsekwencjach płacenia tzw. małego ZUS-u: 

wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 8.01.2019 r. 

https://polskieradio24.pl/42/1699/artykul/2242756 
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1081. Prezes ZUS o matczynych emeryturach: zainteresowanie świad-
czeniem bardzo duże ; rozm. A. Grabowska // PolskieRadio24.pl,  
1.03.2019 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5925/artykul/2270950 

 
1082. Prezes ZUS obiecuje: emerytury będą jeszcze przed świętami: 

wypowiedź // fakt24.pl, 20.12.2019 r. 

https://www.fakt.pl/pieniadze/finanse/seniorzy-czekaja-na-wyplaty-kiedy-
emerytury-w-grudniu/51vk6zv 

 
1083. Prezes ZUS przyznaje: na emeryturę oszczędzajcie sami: wy-

powiedź // wgospodarce.pl, 19.11.2019 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/71294-prezes-zus-przyznaje-na-emeryture-
oszczedzajcie-sami 

 
1084. Przychody z FUS nadal wysokie: wypowiedź // wgospodar-

ce.pl, 28.11.2019 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/71749-przychody-z-fus-nadal-wysokie 

 
1085. Rekordowe wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: 

wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 17.05.2019 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2310483 

 
1086. Rosną wpływy na indywidualnych rachunkach składkowych 

ZUS: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 4.02.2019 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2257321 

 
1087. Rosną wpływy na rachunkach w ZUS: wypowiedź // wgospo-

darce.pl, 4.02.2019 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/59655-rosna-wplywy-na-rachunkach- 
w-zus 

 
1088. Rusza Mama 4 Plus: rozmowa // Gość Niedzielny. - 2019 nr 9 ; 

gosc.pl, 28.02.2019 r. 

https://www.gosc.pl/doc/5362799.Rusza-Mama-4-Plus 
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1089. Rządy Pieniądza: jaki wskaźnik waloryzacji rent i emery- 
tur w przyszłym roku? ; rozm. A. Grabowska // PolskieRadio24.pl, 
11.06.2019 r. 

https://polskieradio24.pl/42/3165/artykul/2323329 

 
1090. Stan kont w ZUS wzrósł o 200 mld złotych: wypowiedź // 

wgospodarce.pl, 14.06.2019 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/64731-stan-kont-w-zus-wzrosl-o-200-mld-
zlotych 

 
1091. Technologie cyfrowe – szansa czy zagrożenie dla rynku pra-

cy?: głos w debacie // forum-ekonomiczne.pl, 20.12.2019 r. 

https://www.forum-ekonomiczne.pl/technologie-cyfrowe-szansa-czy-zagrozenie-
dla-rynku-pracy-relacja/ 

 
1092. Ubezpieczenia społeczne a polska gospodarka: głos w deba- 

cie // forum-ekonomiczne.pl, 18.12.2019 r.  

https://www.forum-ekonomiczne.pl/ubezpieczenia-spoleczne-a-polska-gospodarka-
relacja/ 

 
1093. Ulgowa składka ZUS dla małych firm to 1,2 mld zł: wypo-

wiedź // wgospodarce.pl, 29.09.2019 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/68881-ulgowa-skladka-zus-dla-malych-
firm-to-12-mld-zl 

 
1094. Wchodzimy w ochronę na rzecz osób niepełnosprawnych  

o szczególnym stopniu niepełnosprawności - niesamodzielności: wypo-
wiedź // radiomaryja.pl, 29.08.2019 r. 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-prof-g-uscinska-wchodzimy-
w-ochrone-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych-o-szczegolnym-stopniu-
niepelnosprawnosci-niesamodzielnosci/ 

 
1095. W ZUS „magicznie” pojawiło się ponad 200 mld złotych. Re-

kordziści zyskają nawet ponad 100 tys. zł: wypowiedź // bezprawnik.pl, 
9.01.2019 r. 

https://bezprawnik.pl/czerwcowa-waloryzacja-emerytur/ 
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1096. W ZUS o demografii. Eksperci: przed Polską stoją poważne 
wyzwania: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 6.12.2019 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2417033 

 

1097. W ZUS pracuje coraz więcej osób z niepełnosprawnościami: 
wypowiedź // radiomaryja.pl, 8.07.2019 r. 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/prof-g-uscinska-w-zus-pracuje-coraz-
wiecej-osob-z-niepelnosprawnosciami/ 

 

1098. Wpłynęło już 2 tys. wniosków o emerytury matczyne: wypo-
wiedź // wgospodarce.pl, 26.02.2019 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/60502-wplynelo-juz-2-tys-wnioskow-o-
emerytury-matczyne 

 

1099. Wysokie wpływy na indywidualne rachunki w ZUS: wypo-
wiedź // PolskieRadio24.pl, 2.08.2019 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2349827 

 

1100. Złożono ponad 135 tys. wniosków o 500+ dla niesamodziel-
nych: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 25.09.2019 r. 

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2373093 

 

1101. Znikoma liczba papierowych zwolnień lekarskich: wypowiedź //  
wgospodarce.pl, 13.08.2019 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/67075-znikoma-liczba-papierowych-
zwolnien-lekarskich 

 
1102. Zobowiązania emerytalne państwa sięgają 3 bln złotych: wy-

powiedź // radiomaryja.pl, 16.04.2019 r. 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/prof-g-uscinska-zobowiazania-
emerytalne-panstwa-siegaja-3-bln-zlotych/ 

 
1103. ZUS: 46 tys. zgłoszeń od przedsiębiorców w sprawie rejestra-

cji małego ZUS: wypowiedź // tvp.info.pl, 4.01.2019 r. 

https://www.tvp.info/40712052/zus-46-tys-zgloszen-od-przedsiebiorcow-w-
sprawie-rejestracji-malego-zus 
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1104. ZUS: dzięki e-składce do Zakładu trafiło o 20 mld zł więcej 
niż rok wcześniej: wypowiedź // tvp.info.pl, 9.01.2019 r. 

https://www.tvp.info/40774981/zus-dzieki-e-skladce-do-zakladu-trafilo-o- 
20-mld-zl-wiecej-niz-rok-wczesniej 

 
1105. ZUS: głównie młodzi ludzie biorą zwolnienia: wypowiedź // 

wgospodarce.pl, 29.09.2019 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/68878-zus-glownie-mlodzi-ludzie-biora-
zwolnienia 

 
1106. ZUS: papierowych zwolnień jak na lekarstwo: wypowiedź // 

PolskieRadio24.pl, 29.04.2019 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2301644 
 
1107. ZUS: według prognoz emerytury w przyszłości będą miały wyż-

szą siłę nabywczą: wypowiedź // praca.gazetaprawna.pl, 25.11.2019 r. 

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1441432,zus-prognozy-emerytury- 
w-przyszlosci-wyzsza-sila-nabywcza.html 

 
1108. ZUS: wysokie wpływy na indywidualne rachunki: wypowiedź //  

wgospodarce.pl, 2.08.2019 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/66702-zus-wysokie-wplywy-na-indywidualne-
rachunki 

 
1109. ZUS chce być liderem innowacyjności ; rozm. A. Knapek // 

monitorrynkowy.pl, 19.12.2019 r. 

https://monitorrynkowy.pl/zus-chce-byc-liderem-innowacyjnosci/ 

 
1110. ZUS coraz bogatszy: sprzyja mu dobra koniunktura gospo- 

darcza, rosną wpływy ze składek: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 
3.08.2019 r. 

https://polskieradio24.pl/42/3165/artykul/2350244 

 
1111. ZUS, czyli rewolucja cyfrowa w urzędach ; rozm. A Knapek // 

monitorrynkowy.pl 

https://monitorrynkowy.pl/zus-czyli-rewolucja-cyfrowa-w-urzedach/ 
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1112. ZUS doceniony na arenie międzynarodowej: wypowiedź // 
wgospodarce.pl, 14.05.2019 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/63571-zus-doceniony-na-arenie-
miedzynarodowej 

 
1113. ZUS gotowy na „trzynastki”: wypowiedź // wgospodarce.pl, 

5.12.2019 r. 
https://wgospodarce.pl/informacje/72092-zus-gotowy-na-trzynastki 

 
1114. ZUS jest gotowy do wypłat „trzynastek”: wypowiedź // 

tvp.info.pl, 5.12.2019 r. 

https://www.tvp.info/45631291/prezes-zus-jestesmy-gotowi-do-wyplat-trzynastek 

 
1115. ZUS jest na wysokim etapie przygotowań do wejścia w życie 

ustawy „Mama 4 plus”: wypowiedź // radiomaryja.pl, 23.01.2019 r. 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-prof-uscinska-zus-jest-na-
wysokim-etapie-przygotowan-do-wejscia-w-zycie-ustawy-mama-4-plus/ 

 
1116. ZUS ma się bardzo dobrze, ale trzeba stale edukować, że tylko 

większe składki oznaczają wyższą emeryturę ; rozm. A. Grabowska // 
PolskieRadio24.pl, 18.12.2019 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5894/artykul/2423908 

 
1117. ZUS także stawia na niepełnosprawnych: wypowiedź // wgos- 

podarce.pl, 8.07.2019 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/65624-zus-takze-stawia-na-niepelnosprawnych 
 
1118. ZUS to nowoczesna instytucja dbająca o bezpieczeństwo so-

cjalne: wypowiedź // radiomaryja.pl, 10.10.2019 r. 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/prof-g-uscinska-zus-to-nowoczesna-
instytucja-dbajaca-o-bezpieczenstwo-socjalne/ 

 
1119. ZUS wprowadza możliwość samoobsługi na Platformie Usług 

Elektronicznych: wypowiedź // tvp.info.pl, 27.08.2019 r. 

https://www.tvp.info/44113196/zus-wprowadza-mozliwosc-samoobslugi-na-
platformie-uslug-elektronicznych 
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1120. ZUS wprowadza samoobsługę: wypowiedź // wgospodarce.pl, 
27.08.2019 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/67611-zus-wprowadza-samoobsluge 

 
1121. ZUS wysłał 18,5 mln listów: wypowiedź // wgospodarce.pl, 

9.08.2019 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/66979-zus-wyslal-185-mln-listow 

 
1122. ZUS wysyła 2,5 mln listów do przedsiębiorców: wypowiedź // 

wgospodarce.pl, 25.02.2019 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/60437-zus-wysyla-25-mln-listow-do-
przedsiebiorcow 

 
1123. ZUS wyśle ponad 20 mln przesyłek: wypowiedź // wgospodar-

ce.pl, 18.06.2019 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/64854-zus-wysle-ponad-20-mln-przesylek 

 
1124. ZUS z certyfikatami jakości. Prestiżowe wyróżnienie na arenie 

międzynarodowej: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 14.05.2019 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2308583 

 
2020 

1125. Aktywność zawodowa seniorów ; rozm. A. Grabowska (Deba-
ta Senior TVP INFO) // tvp info, 16.02.2020 r. 

https://www.tvp.info/46589367/16022020-1500 

 
1126. Azymut na działania antykryzysowe // wgospodarce.pl, 

21.10.2020 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/86997-azymut-na-dzialania-antykryzysowe 

 
1127. Aż 40 proc. uprawnionych odłożyło emeryturę na później  

w 2019 r.: wypowiedź // Bankier.pl, 14.02.2020 r. 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Az-40-proc-uprawnionych-odlozylo-emeryture-
na-pozniej-w-2019-r-7821499.html 

 



- 145 - 

1128. Błędy w systemie ZUS ; rozm. M. Ratajczak („Money. To się 
liczy”) // money.pl, 14.05.2020 r. 

https://www.money.pl/gospodarka/money-to-sie-liczy-bledy-w-systemie-zus-
gosciem-prof-uscinska-6510341776922753a.html 

 
1129. Bon turystyczny. Jak z niego skorzystać? ; rozm. A. Grabow-

ska (Wywiad Gospodarczy) // wpolsce.pl, 4.08.2020 r. 

http://wpolsce.pl/gospodarka/12031-wywiad-gospodarczy-bon-turystyczny-
jak-z-niego-skorzystac-gosc-prezes-zus-prof-gertruda-uscinska 

 
1130. Bon turystyczny do wykorzystania także po wakacjach. ZUS 

publikuje nowe dane: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 7.10.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2597126 

 
1131. Bon turystyczny. Rodzice mogą rejestrować się od 31 lipca: 

wypowiedź // money.pl, 22.07.2020 r. 

https://www.money.pl/gospodarka/bon-turystyczny-rodzice-moga-rejestrowac-
sie-od-31-lipca-6534723072403585a.html 

 
1132. Bon turystyczny – wsparcie dla rodzin i branży turystycznej: 

głos w debacie ; rozm. A. Grabowska (Debata Senior TVP INFO) // TVP 
INFO, 9.08.2020 r. 

https://www.tvp.info/49031790/08082020-1500 

 
1133. Bony turystyczne przebojem polskich wakacji. Wydano ich już 

prawie 700 tysięcy: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 17.08.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2566635 
 
1134. Cel – oskładkować zleceniobiorców. Reforma już w 2022 ro-

ku?: wypowiedź // pulshr.pl, 1.12.2020 r. 

https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/cel-oskladkowac-zleceniobiorcow-
reforma-juz-w-2022-roku,78141.html 

 
1135. Coraz mniej osób przechodzi na emeryturę zaraz po osiągnię-

ciu wieku emerytalnego: wypowiedź // polskieradio.pl, 14.02.2020 r. 

https://www.polskieradio.pl/399/7977/Artykul/2455438 
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1136. Coraz więcej miejsc, w których będzie można płacić Polskim 
Bonem Turystycznym: wypowiedź // tvp.info, 31.07.2020 r. 

https://www.tvp.info/49203688/polski-bon-turystyczny-coraz-wiecej-miejsc-
wieszwiecej 

 
1137. Coraz więcej Polek i Polaków pracuje po osiągnięciu wieku 

emerytalnego: wypowiedź // pulshr.pl, 14.02.2020 r. 

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/coraz-wiecej-polek-i-polakow-pracuje-po-
osiagnieciu-wieku-emerytalnego,71140.html 

 
1138. Cudzoziemcy chętni na ZUS: wypowiedź // wgospodarce.pl, 

15.09.2020 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/85283-cudzoziemcy-chetni-na-zus 
 
1139. Czy korzystna jest waloryzacja składek w ZUS? ; rozm.  

A. Grabowska (Wywiad Gospodarczy) // wpolsce.pl, 2.06.2020 r. 

http://wpolsce.pl/gospodarka/11526-wywiad-gospodarczy-czy-korzystna-jest-
waloryzacja-skladek-w-zus-gosc-prof-g-uscinska-prezes-zus 

 
1140. Czy przedsiębiorcy masowo korzystają ze wsparcia ZUS? ; 

rozm. A. Grabowska (Wywiad Gospodarczy) // wpolsce.pl, 1.12.2020 r. 

http://wpolsce.pl/gospodarka/12969-wywiad-gospodarczy-czy-przedsiebiorcy-
masowo-korzystaja-ze-wsparcia-zus 

 
1141. Czy rodzice występują o zasiłki opiekuńcze ws. koronawirusa? ; 

rozm. A. Grabowska (Wywiad Gospodarczy) // wpolsce.pl, 24.03.2020 r. 

http://wpolsce.pl/gospodarka/11174-czy-rodzice-wystepuja-o-zasilki-
opiekuncze-ws-koronawirusa-gosc-prof-gertruda-uscinska 

 
1142. Czy rząd ma pieniądze na emerytury? ; rozm. B. Grabarczyk // 

fakt.pl, 21.05.2020 r. 

https://www.fakt.pl/polityka/koronawirus-raport-faktu/87p6s6c 

 
1143. Czy wsparcie przedsiębiorców nadwyrężyło finanse ZUS? ; 

rozm. A. Grabowska (Wywiad Gospodarczy) // wpolsce.pl, 22.09.2020 r. 

http://wpolsce.pl/gospodarka/12413-wywiad-gospodarczy-czy-wsparcie-
przedsiebiorcow-nadwyrezylo-finanse-zus 
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1144. Czy ZUS ma pieniądze na pomoc firmom? ; rozm. A. Grabow-
ska (Wywiad Gospodarczy) // wpolsce.pl, 21.04.2020 r. 

http://wpolsce.pl/gospodarka/11327-wywiad-gospodarczy-czy-zus-ma-
pieniadze-na-pomoc-firmom-gosc-prof-gertruda-uscinska-prezes-zus 

 
1145. Czy ZUS skutecznie wspiera miejsca pracy? ; rozm. A. Gra-

bowska (Wywiad Gospodarczy) // wpolsce.pl, 26.05.2020 r. 

http://wpolsce.pl/gospodarka/11482-wywiad-gospodarczy-czy-zus-skutecznie-
wspiera-miejsca-pracy-gosc-prof-g-uscinska-prezes-zus 

 
1146. Dane o kwarantannie i izolacji będą udostępniane przez ZUS. 

Gertruda Uścińska: w ten sposób odciążymy Sanepid: wypowiedź // Pol-
skieRadio24.pl, 30.10.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5925/artykul/2611558 

 
1147. Dla kogo zasiłek solidarnościowy? ; rozm. A. Grabowska (Wy- 

wiad Gospodarczy) // wpolsce.pl, 9.06.2020 r. 

http://wpolsce.pl/gospodarka/11575-wywiad-gospodarczy-dla-kogo-zasilek-
solidarnosciowy-gosc-prof-gertruda-uscinska-prezes-zus 

 
1148. Długowieczni Polacy. Z roku na rok rośnie liczba osób, które 

ukończyły 100 lat: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 20.09.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2585853 
 
1149. Do ZUS wpłynęło już 2,8 mln wniosków o pomoc: wypo- 

wiedź // PolskieRadio24.pl, 5.05.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5894/artykul/2504591 

 
1150. Dobra wiadomość dla przyszłych emerytów. Stan ich kont 

wzrośnie o prawie 9 procent: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 6.06.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/42/3165/artykul/2525877 

 
1151. Dodatek solidarnościowy. Do ZUS-u wpłynęło już 7 tys. wnio-

sków: wypowiedź // money.pl, 22.06.2020 r. 

https://www.money.pl/gospodarka/dodatek-solidarnosciowy-do-zus- 
u-wplynelo-juz-7-tys-wnioskow-6524229383784577a.html 
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1152. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Już dzisiaj se-
niorzy otrzymają wypłaty: wypowiedź // biznesinfo.pl, 1.04.2020 r. 

https://www.biznesinfo.pl/trzynasta-emerytura-010420-pm-wyplata 
 
1153. 2 [dwa] mln firm otrzymało 12 mld zł. Według ZUS sytuacja 

ekonomiczna w Polsce po pandemii stabilizuje się: wypowiedź // Polskie 
Radio24.pl, 9.09.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2579363 
 
1154. 21 [dwadzieścia jeden] mld zł z ZUS na wsparcie w ramach 

tarczy antykryzysowej: wypowiedź // Bankier.pl, 9.07.2020 r. 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/21-mld-zl-z-ZUS-na-wsparcie-w-ramach-
tarczy-antykryzysowej-7922179.html 

 
1155. Działania ZUS w obliczu Tarczy Antykryzysowej 3.0 ; rozm. 

A. Knapek // monitorrynkowy.pl, 28.05.2020 r. 

https://monitorrynkowy.pl/dzialania-zus-w-obliczu-tarczy-antykryzysowej-3-0/ 
 
1156. Emerytura czy dłuższa praca? ; rozm. A. Grabowska (Wywiad 

Gospodarczy) // wpolsce.pl, 16.06.2020 r. 

http://wpolsce.pl/gospodarka/11618-wywiad-gospodarczy-emerytura-czy-
dluzsza-praca-gosc-prof-gertruda-uscinska-prezes-zus 

 
1157. Emerytura nie musi oznaczać końca aktywności zawodo- 

wej. Przybywa pracujących seniorów: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 
18.02.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2457463 
 
1158. Emerytury będą wyższe ; rozm. M. Łukasik („Money. To się 

liczy”) // money.pl, 20.02.2020 r. 

https://www.money.pl/emerytury/money-to-sie-liczy-goscmi-g-uscinska-prezes-
zus-i-s-szwed-wiceminister-rodziny-6480481757157505a.html 

 
1159. Gospodarka uratowana – mówi prezes ZUS. Podaje twarde da-

ne: wypowiedź // money.pl, 24.08.2020 r. 

https://www.money.pl/gospodarka/gospodarka-uratowana-mowi-prezes-zus-
podaje-twarde-dane-6546577093274240a.html 
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1160. Historyczny wynik ZUS. „Mamy 281 mld zł składek” ; rozm. 
D. Szymański // businessinsider.pl, 20.02.2020 r. 

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/emerytury/skladki-do-zus-
historyczny-wynik/nk7jcjm 

 

1161. Ile firm skorzystało z tarczy antykryzysowej? ; rozm. A. Gra-
bowska (Wywiad Gospodarczy) // wpolsce.pl, 23.06.2020 r. 

http://wpolsce.pl/gospodarka/11683-wywiad-gospodarczy-ile-firm-
skorzystalo-z-tarczy-antykryzysowej-gosc-prof-gertruda-uscinska 

 

1162. Ilu przedsiębiorców zgłosiło się do tej pory do Małego ZUS-u 
Plus?: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 2.03.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2465610 

 

1163. Jak dostać postojowe z ZUS? ; rozm. A. Grabowska (Wywiad 
Gospodarczy) // wpolsce.pl, 27.04.2020 r.. 

http://wpolsce.pl/gospodarka/11353-wywiad-gospodarczy-jak-dostac-postojowe- 
z-zus-gosc-prof-gertruda-uscinska-prezes-zus 

 

1164. Jak wielu Polaków zgłasza się po zasiłki z ZUS? ; rozm.  
A. Grabowska (Wywiad Gospodarczy) // wpolsce.pl, 19.05.2020 r. 

http://wpolsce.pl/magazyn/11449-wywiad-gospodarczy-jak-wielu-polakow-
zglasza-sie-po-zasilki-z-zus-gosc-prof-gertruda-uscinska 

 

1165. Jak wystąpić o zasiłek po kwarantannie? ; rozm. A. Grabowska 
(Wywiad Gospodarczy) // wpolsce.pl, 5.05.2020 r. 

http://wpolsce.pl/gospodarka/11381-wywiad-gospodarczy-jak-wystapic- 
o-zasilek-po-kwarantannie-gosc-prof-gertruda-uscinska-prezes-zus 

 
1166. Jak zmieniają się finanse ZUS w czasie pandemii? ; rozm.  

A. Grabowska (Wywiad Gospodarczy) // wpolsce.pl, 12.05.2020 r. 

http://wpolsce.pl/gospodarka/11414-wywiad-gospodarczy-jak-zmieniaja-sie-
finanse-zus-w-czasie-pandemii-gosc-prof-gertruda-uscinska 
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1167. Jesteśmy w stanie najwyższej gotowości, jeżeli chodzi o zapo-
bieganie i łagodzenie skutków COVID-19. Ze zwolnienia opłacania składek 
skorzysta ok. 467 tys. firm: rozmowa // RadioMaryja.pl, 9.11.2020 r. 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-g-uscinska-jestesmy- 
w-stanie-najwyzszej-gotowosci-jezeli-chodzi-o-zapobieganie-i-lagodzenie-
skutkow-covid-19-ze-zwolnienia-oplacania-skladek-skorzysta-ok-467-tys-firm/ 

 
1168. Już wiemy w jakim zawodzie pracował najbogatszy emeryt  

w Polsce. Przerobił aż 61 lat: wypowiedź // biznesinfo.pl, 13.09.2020 r. 

https://www.biznesinfo.pl/najbogatszy-emeryt-130920-pt-praca 
 
1169. Komu przysługuje trzynasta emerytura? Prezes ZUS tłumaczy: 

wypowiedź // bankier.pl, 15.02.2020. 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Komu-przysluguje-trzynasta-emerytura-
Prezes-ZUS-tlumaczy-7822266.html 

 
1170. Koniec zwolnienia z ZUS ; rozm. M. Ratajczak („Money. To 

się liczy”) // money.pl, 1.07.2020 r. 

https://www.money.pl/gospodarka/money-to-sie-liczy-koniec-zwolnienia-z-zus-
gosciem-gertruda-uscinska-6527330946898049a.html 

 
1171. „Konstruktywna współpraca”. Prezes ZUS o wkładzie prezyden-

ta w programy pomocowe: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 8.06.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2527669 
 
1172. Koronawirus: dla zwolnionych ze składek ZUS nie będzie po-

stępowań egzekucyjnych: wypowiedź // Rzeczpospolita, 6.04.2020 r. 

https://www.rp.pl/zus/art789071-koronawirus-dla-zwolnionych-ze-skladek-
zus-nie-bedzie-postepowan-egzekucyjnych 

 
1173. Listonosz już nie zapuka z pieniędzmi? Wypłata emerytur  

i rent już nie taka jak kiedyś: wypowiedź // biznesinfo.pl, 9.10.2020 r. 

https://www.biznesinfo.pl/emerytura-091020-pm-wyplata-swiadczenia 
 
1174. Łączna wartość wsparcia udzielonego przez ZUS w ramach 

tarczy antykryzysowej to 21 mld zł: wypowiedź // forsal.pl, 9.07.2020 r. 
https://forsal.pl/finanse/aktualnosci/artykuly/7768011,zus-laczna-wartosc-

wsparcia-udzielonego-przez-zus-w-ramach-tarczy-antykryzysowej-to-21-mld-zl.html 
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1175. Mały ZUS plus: szansa czy problem dla małych przedsiębior-
ców? ; rozm. A. Grabowska (Wywiad Gospodarczy) // wpolsce.pl, 
28.01.2020 r. 

http://wpolsce.pl/gospodarka/10511-maly-zus-plus-szansa-czy-problem-dla-
malych-przedsiebiorcow-gosc-prof-gertruda-uscinska 

 

1176. Mały ZUS Plus. Więcej firm skorzysta z niższych składek: 
wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 31.01.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2446282 
 

1177. Mały ZUS+ szansą dla małych firm na obniżenie składek. Od 
lutego nabór wniosków: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 18.01.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2438180 
 
1178. Mikroprzedsiębiorcy i samozatrudnieni masowo wnioskują  

o zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne. Dziennie do  
ZUS wpływają dziesiątki tysięcy wniosków: wypowiedź // newseria.pl, 
7.04.2020 r. 

https://biznes.newseria.pl/news/mikroprzedsiebiorcy-i,p1141151056 
 
1179. Młodzi na rynku pracy dyskryminowani i niezdyscyplinowani: 

wypowiedź // pulshr.pl, 20.11.2020 r. 
https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/mlodzi-na-rynku-pracy-dyskryminowani- 

i-niezdyscyplinowani,77921.amp 
 
1180. Nadpłaty składek. ZUS rozpoczyna wyrównania: wypowiedź // 

tvp.info, 20.09.2020 r. 
https://www.tvp.info/49951181/koronawirus-nadplaty-skladek-zus-ruszaja-

wyrownania-wieszwiecej 
 

1181. Nie przewiduję w tym roku wyższych składek na ZUS ; rozm. 
M. Rzemek // rp.pl, 12.01.2020 r. 

https://www.rp.pl/zus/art9082461-gertruda-uscinska-nie-przewiduje-w-tym-
roku-wyzszych-skladek-na-zus 

 
1182. Nowe wyzwania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: wypo-

wiedź // Puls Biznesu, 20.08.2020 r. 
https://www.pb.pl/nowe-wyzwania-zakladu-ubezpieczen-spolecznych-999859 
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1183. O dodatek solidarnościowy można wnioskować do końca 
sierpnia: wypowiedź // Bankier.pl, 24.08.2020 r. 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/ZUS-o-dodatek-solidarnosciowy-mozna-
wnioskowac-do-konca-sierpnia-7948942.html 

 

1184. Oblężona infolinia ws. bonu turystycznego. Tysiąc telefonów 
w cztery godziny: wypowiedź // Business Insider, 24.07.2020 r. 

https://businessinsider.com.pl/lifestyle/podroze/oblezona-infolinia-ws-bonu-
turystycznego/hxkkzy7 

 

1185. Od 4 [czwartego] listopada e-wizyty dostępne we wszystkich 
oddziałach ZUS: wypowiedź // prawo.pl, 3.11.2020 r. 

https://www.prawo.pl/kadry/e-wizyta-w-zus-od-kiedy-mozna-rezerwowac-
zdalne-konsultacje-jak,504247.html 

 

1186. Od 1 [pierwszego] marca do 5 maja założono prawie pół mi-
liona nowych profili na PUE ZUS. Koronawirus popycha nas ku cyfryza-
cji: wypowiedź // bezprawnik.pl, 6.05.2020 r. 

https://bezprawnik.pl/nowe-rejestracje-w-pue-zus/ 
 

1187. Od środy e-wizyty dostępne we wszystkich oddziałach ZUS. 
Zobacz, jak umówić zdalną konsultację: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 
Bankier.pl, 3.11.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2613547 
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Od-srody-e-wizyty-dostepne-we-wszystkich-

oddzialach-ZUS-7994026.html 
 
1188. Odroczenia terminu płatności składek. ZUS podał, ile wpłynę-

ło wniosków: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 29.03.2020 r. 
https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2482867 
 

1189. 800 [osiemset] tys. firm zwolnione z ZUS ; rozm. M. Rataj-
czak („Money. To się liczy”) // money.pl, 26.08.2020 r. 

https://www.money.pl/gospodarka/money-to-sie-liczy-800-tys-firm-zwolnione-
z-zus-gosciem-gertruda-uscinska-6547145431131777a.html 

 
1190. Pandemia pokazała determinację Polaków ; rozm. M. Dzierża-

nowski // My Company Polska, 28.12.2020 r. 
https://mycompanypolska.pl/artykul/pandemia-pokazala-determinacje-

polakow-wywiad-z-gertruda-uscinska/5877 
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1191. Pierwsze postojowe na kontach przedsiębiorców. 86 tys. firm 
otrzyma wsparcie: wypowiedź // pulshr.pl, 14.04.2020 r. 

https://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/pierwsze-postojowe-na-kontach-
przedsiebiorcow-86-tys-firm-otrzyma-wsparcie,72871.html 

 
1192. 15 [piętnastego] kwietnia pierwsze wypłaty postojowego z ZUS 

trafią na konta: wypowiedź // pit.pl, 15.04.2020 r. [aktualizacja 25.05.2020 r.] 

https://www.pit.pl/aktualnosci/dzis-pierwsze-wyplaty-postojowego-z-zus-trafia-
na-konta-982915 

 
1193. Placówki ZUS ponownie otwarte dla klientów. Sprawdź szcze-

góły: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 29.04.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2501389 
 
1194. Pobieranie emerytury równe z okresem pracy ; rozm. G. Osiec- 

ki // Dziennik Gazeta Prawna. - 2020, nr 204 ; Tematy dnia, s. A5. 
 
1195. Polacy już wydają pieniądze z bonu turystycznego: wypowiedź //  

Interia Biznes, 1.08.2020 r. 

https://biznes.interia.pl/finanse/news-gertruda-uscinska-prezes-zus-polacy-juz-
wydaja-pieniadze-z-b,nId,4644421 

 
1196. Polacy powoli zaczynają opóźniać moment przejścia na emery-

turę: wypowiedź // prawo.pl, 20.02.2020 r. 

https://www.prawo.pl/kadry/emerytura-kiedy-polacy-decyduja-sie-przejsc-na-
emeryture,498073.html 

 
1197. Polscy stulatkowie. Jest ich ponad 2000 i przybywa: wypo-

wiedź // tvp.info, 20.09.2020 r. 

https://www.tvp.info/49951245/prezes-zus-w-polsce-przybywa-stulatkow-
wieszwiecej 

 
1198. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej tarcza antykryzysowa 

zadziałała: briefing prasowy // pap.pl, 22.06.2020 r. - (Współ. minister  
M. Maląg). 

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C667077%2Cmalag-pomimo-trudnej-
sytuacji-gospodarczej-tarcza-antykryzysowa-zadzialala 
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1199. Prezes ZUS: bez zwłoki rozpoczynamy wypłacać dodatki soli-
darnościowe: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 23.06.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5894/artykul/2536790 
 
1200. Prezes ZUS: dłużników ZUS jest więcej, ale ich zadłużenie jest 

najczęściej niewielkie: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 2.10.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5894/artykul/2594129 
 
1201. Prezes ZUS: elektroniczne zarządzanie doskonale sprawdza się 

w kryzysie: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 21.04.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5894/artykul/2496070 
 
1202. Prezes ZUS: emeryci w kwietniu dostaną trzynastki, ale aż  

40 proc. z nich chce nadal pracować: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 
14.02.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2455403 
 
1203. Prezes ZUS: jesteśmy gotowi do wypłaty trzynastych emerytur 

i rent: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 15.02.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2456011 
 
1204. Prezes ZUS: jesteśmy gotowi na realizację dodatku solidarno-

ściowego: wypowiedź // dziennik.pl, 12.06.2020 r. 

https://gospodarka.dziennik.pl/podatki/artykuly/7742081,zus-dodatek-
solidarnosciowy-koronawirus-pandemia-praca-zatrudnienie.html 

 
1205. Prezes ZUS: już ponad 128 tys. wniosków o zwolnienie ze 

składek: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 4.04.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5925/artykul/2487322 
 
1206. Prezes ZUS: już 34 tys. osób otrzymało dodatek solidarno-

ściowy: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 2.07.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5894/artykul/2543742 
 
1207. Prezes ZUS: kolejna grupa przedsiębiorców dostanie zwolnienie 

ze składek ; rozm. M. Krześniak-Sajewicz // Interia Biznes, 25.08.2020 r. 

https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-prezes-zus-kolejna-grupa-
przedsiebiorcow-dostanie-zwolnienie,nId,4690684 
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1208. Prezes ZUS: kolejny miliard oszczędności dla firm z tytułu 
zwolnienia ze składek i specjalna ulga dla kultury: wypowiedź // Polskie 
Radio24.pl, 25.11.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5894/artykul/2626862 
 
1209. Prezes ZUS: mamy płynność i stabilizację finansową: wypo-

wiedź // trojka.polskieradio.pl, 20.03.2020 r. 

https://trojka.polskieradio.pl/artykul/2477037 
 
1210. Prezes ZUS: mimo trudnego roku naznaczonego pandemią  

sytuacja ubezpieczeń społecznych jest dobra: wypowiedź // Polskie 
Radio24.pl, 29.12.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2649172 
 
1211. Prezes ZUS: monitorujemy sytuację, prowadzimy analizy ; 

rozm. T. Grodecki // Bankier.pl, 20.07.2020 r. 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Prezes-ZUS-Monitorujemy-sytuacje-
prowadzimy-analizy-7928140.html 

 
1212. Prezes ZUS: nadpłaty składek będą wyrównane. Wnioski moż-

na złożyć od 20 września: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 20.09.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2584448 
 
1213. Prezes ZUS: najwięcej wniosków od firm dotyczy zwolnienia 

ze składek: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 6.04.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2488125 
 
1214. Prezes ZUS: ochrona miejsc pracy to najlepsza inwestycja na 

przyszłość: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 1.06.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5894/artykul/2523118 
 
1215. Prezes ZUS: ogromna pomoc w ramach tarczy antykryzysowej 

daje efekty: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 6.06.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5925/artykul/2526674 
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1216. Prezes ZUS: ponad 6 tys. firm chce płatności w formie bonu: 
wypowiedź // tvp.info, 31.07.2020 r. 

https://www.tvp.info/49210325/prezes-zus-ponad-6-tys-podmiotow-
zainteresowanych-przyjmowaniem-platnosci-w-formie-bonu-wieszwiecej 

 
1217. Prezes ZUS: ponad 2 mld zł rząd przeznaczył dotychczas  

na dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców: wypowiedź // Polskie 
Radio24.pl, 31.08.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5894/artykul/2573580 
 
1218. Prezes ZUS: prawie 6,5 mln dzieci jest uprawnionych do 

otrzymania bonu turystycznego: wypowiedź // Jedynka. PolskieRadio.pl, 
31.07.2020 r. 

https://jedynka.polskieradio.pl/artykul/2557880 
 
1219. Prezes ZUS: prawo do świadczeń i ciągłość ubezpieczenia bę-

dą zachowane: wypowiedź // pulshr.pl, 9.04.2020 r. 

https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/prezes-zus-prawo-do-swiadczen-i-ciaglosc-
ubezpieczenia-beda-zachowane,72782.html 

 
1220. Prezes ZUS: przyznano 1 mln bonów turystycznych: wypo-

wiedź // wgospodarce.pl, 30.09.2020 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/86008-prezes-zus-przyznano-1-mln-bonow-
turystycznych 

 
1221. Prezes ZUS: rano ponad 200 firm złożyło wnioski o zwolnie-

nie ze składek: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 1.04.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2484866 

 
1222. Prezes ZUS: reformą uporządkowaliśmy ogromne zaległości: 

wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 25.02.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/130/6499/artykul/2462376 

 
1223. Prezes ZUS: rekordowe wpływy dzięki e-składce i dobrej sy- 

tuacji gospodarczej: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 3.01.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2430533 
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1224. Prezes ZUS: 70 [siedemdziesiąt] proc. wniosków w ramach 
tarczy dotyczy zwolnienia ze składek: rozmowa // Bankier.pl, 2.05.2020 r. 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Prezes-ZUS-70-proc-wnioskow-w-ramach-
tarczy-dotyczy-zwolnienia-ze-skladek-7875675.html 

 
1225. Prezes ZUS: składek wpływa mniej, ale świadczenia są bez-

pieczne: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 18.05.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2512792 

 
1226. Prezes ZUS: staramy się, by pomoc trafiła jak najszybciej: wy-

powiedź // Bankier.pl, 8.06.2020 r. 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Prezes-ZUS-staramy-sie-by-pomoc-trafila-
jak-najszybciej-7900566.html 

 
1227. Prezes ZUS: sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest 

stabilna: wypowiedź // Bankier.pl, 27.11.2020 r. 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Prezes-ZUS-Sytuacja-Funduszu-
Ubezpieczen-Spolecznych-jest-stabilna-8010269.html 

 
1228. Prezes ZUS: sytuacja przedsiębiorców, płatników i ubezpie-

czonych powoli się stabilizuje: wypowiedź // TOK FM, 20.08.2020 r. 

https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103090,26225382,prezes-zus-sytuacja-
przedsiebiorcow-platnikow-i-ubezpieczonych.html 

 
1229. Prezes ZUS: umorzyliśmy około 600 mln zł nadpłaconych skła-

dek: wypowiedź // tvp.info, 21.09.2020 r. 

https://www.tvp.info/49965809/zus-nadplacone-skladki-600-mln-zl-zostalo-
umorzonych-wieszwiecej 

 
1230. Prezes ZUS: w 2019 roku aż 40 proc. uprawnionych odłożyło 

emeryturę na później: gazetaprawna.pl, 14.02.2020 r. 
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1454025,gertruda-uscinska-zus-

emerytura-na-pozniej.html 
 
1231. Prezes ZUS: w ramach e-składki wpłacono ponad 280 mld zł  

w 2019 r. // Bankier.pl, 3.01.2020 r. 
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Prezes-ZUS-W-ramach-e-skladki-

wplacono-ponad-280-mld-zl-w-2019-r-7798207.html 
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1232. Prezes ZUS: wypłacono już ok. 200 mln zł w ramach postojo-
wego: wypowiedź // Bankier.pl, 22.04.2020 r. 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Prezes-ZUS-Wyplacono-juz-ok-200-mln-zl-
w-ramach-postojowego-7868616.html 

 
1233. Prezes ZUS: z waloryzacji rent i emerytur skorzysta ponad  

8 mln osób: wypowiedź // forsal.pl, 16.02.2020 r. 
https://forsal.pl/artykuly/1454178,prezes-zus-z-waloryzacji-rent-i-emerytur-

skorzysta-ponad-8-mln-osob.html 
 
1234. Prezes ZUS: za okres kwarantanny też przysługuje zasiłek cho-

robowy: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 2.03.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5894/artykul/2465752 
 
1235. Prezes ZUS: zainteresowaniem bonem turystycznym jest 

ogromne ; rozm. M. Raczyńska-Weinsberg (W otwarte karty) // Jedynka 
Polskie Radio, 23.08.2020 r. 

https://jedynka.polskieradio.pl/artykul/2568465,Prezes-ZUS-zainteresowaniem-
bonem-turystycznym-jest-ogromne 

 

1236. Prezes ZUS: zasiłki wypłacamy terminowo, a od soboty czas 
na bon turystyczny: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 31.07.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5894/artykul/2557942 
 

1237. Prezes ZUS: zrealizowaliśmy 1,1 mln wniosków z tarczy anty-
kryzysowej: wypowiedź // gazetaprawna.pl, 7.05.2020 r. 

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/1475168,prezes-zus-
zrealizowalismy-11-mln-wnioskow-z-tarczy-antykryzysowej.html,komentarze-
najstarsze,1 

 
1238. Prezes ZUS: wypłaciliśmy 1,2 mld zł świadczenia postojowe-

go: wypowiedź // Puls Biznesu, 15.05.2020 r. 

https://www.pb.pl/prezes-zus-wyplacilismy-12-mld-zl-swiadczenia-postojowego-
991175 

 

1239. Prezes ZUS: zwolnienia ze składek i kolejne świadczenia  
postojowe to koszt ponad pół miliarda złotych: wypowiedź // Polskie 
Radio24.pl, 16.10.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2602744 
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1240. Prezes ZUS apeluje o staranne wypełnianie wniosków o wspar-
cie: wypowiedź // Bankier.pl, 17.04.2020 r. 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Prezes-ZUS-apeluje-o-staranne-wypelnianie-
wnioskow-ws-tarczy-antykryzysowej-7865311.html 

 
1241. Prezes ZUS o świadczeniu postojowym: wypłacono już około 

200 mln złotych: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 22.04.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2497106 
 
1242. Prezes ZUS o wypłatach „trzynastek”: to zadanie jest praktycz-

nie zrealizowane: wypowiedź // Jedynka.PolskieRadio.pl, 23.04.2020 r. 

https://jedynka.polskieradio.pl/artykul/2497670 
 
1243. Prezes ZUS poinformowała, kiedy zostaną wypłacone 13. eme-

rytury: wypowiedź // tvp.info, 13.02.2020 r. 

https://www.tvp.info/46636606/prezes-zus-gertruda-uscinska-poinformowala-
ze-13-emerytury-zostalyby-wyplacone-w-kwietniu-wieszwiecej 

 
1244. Prezes ZUS ujawnia, kto wyliczy nasze emerytury. Będzie re-

wolucja!: rozmowa // fakt.pl, 3.02.2020 r. 

https://www.fakt.pl/pieniadze/finanse/maly-zus-prezes-zus-wyjasnia-zasady-
nowej-ulgi/te40z8w 

 
1245. Prezes ZUS zapewnia: renty i emerytury bez opóźnień, „trzyna- 

stki” też nie są zagrożone: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 19.03.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2476845 
 
1246. Priorytet dla świadczeń postojowych. Skorzystało z nich już 

2,1 mln osób: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 6.07.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2545903 
 
1247. Prof. G. Uścińska: decyzja Państwowego Inspektora Sanitar-

nego o poddaniu kwarantannie jest zrównana ze zwolnieniem lekarskim  
o niezdolności do pracy z powodu choroby: rozmowa // RadioMaryja.pl, 
19.03.2020 r. 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-prof-g-uscinska-decyzja-
panstwowego-inspektora-sanitarnego-o-poddaniu-kwarantannie-jest-zrownana-
ze-zwolnieniem-lekarskim-o-niezdolnosci-do-pracy-z-powodu-choroby/ 
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1248. Prof. G. Uścińska: 25 [dwadzieścia pięć] mld zł pomocy udzie-
lonej za pośrednictwem ZUS w związku z pandemią: wypowiedź // Radio 
Maryja.pl, 9.09.2020 r. 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/prof-g-uscinska-25-mld-zl-pomocy-
udzielonej-za-posrednictwem-zus-wz-pandemia/ 

 
1249. Prof. G. Uścińska: 20 [dwudziestego] września rozpoczynamy 

zwrot nadpłaconych składek: rozmowa // RadioMaryja.pl, 19.09.2020 r. 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/prof-g-uscinska-20-wrzesnia-
rozpoczynamy-zwrot-nadplaconych-skladek/ 

 
1250. Prof. G. Uścińska: jedynym podmiotem realizującym Polski 

Bon Turystyczny jest ZUS, inne to próby oszustwa: wypowiedź // Radio 
Maryja.pl, 5.08.2020 r. 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/prof-g-uscinska-jedynym-podmiotem-
realizujacym-polski-bon-turystyczny-jest-zus-inne-to-proby-oszustwa/ 

 
1251. Prof. G. Uścińska: na ten moment bon turystyczny aktywowa- 

ło 360 tys. osób. To wartość 182 mln zł: wypowiedź // RadioMaryja.pl, 
5.08.2020 r. 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-prof-g-uscinska-na-ten-
moment-bon-turystyczny-aktywowalo-360-tys-osob-to-wartosc-182-mln-zl/ 

 
1252. Prof. G. Uścińska: od dziś można korzystać z bonu turystycz-

nego; wydaliśmy już prawie 60 tys. bonów o łącznej wartości 50 mln 
złotych: wypowiedź // RadioMaryja.pl, 1.08.2020 r. 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-prof-g-uscinska-od-dzis-
mozna-korzystac-z-bonu-turystycznego-wydalismy-juz-prawie-60-tys-bonow- 
o-lacznej-wartosci-50-mln-zlotych/ 

 
1253. Prof. G. Uścińska: Polski Bon Turystyczny to świadczenie dla 

ok. 6,5 mln dzieci do ukończenia 18. roku życia w wysokości 500 zł na 
dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością będzie to 1000 zł: 
rozmowa // RadioMaryja.pl, 21.07.2020 r. 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-prof-g-uscinska-polski-bon-
turystyczny-to-swiadczenie-dla-ok-65-mln-dzieci-do-ukonczenia-18-roku-zycia- 
w-wysokosci-500-zl-na-dziecko-a-w-przypadku-dziecka-z-niepelnosprawnoscia-be/ 
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1254. Prof. G. Uścińska: przyszłością instytucji odpowiadających za 
świadczenia jest automatyzacja: rozmowa // RadioMaryja.pl, 24.09.2020 r. 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/prof-g-uscinska-przyszloscia-instytucji-
odpowiadajacych-za-swiadczenia-jest-automatyzacja/ 

 
1255. Prof. G. Uścińska: w tej chwili mamy 3100 zarejestrowanych 

przedsiębiorców do programu Polski Bon Turystyczny: wypowiedź // 
RadioMaryja.pl, 28.07.2020 r. 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/prof-g-uscinska-w-tej-chwili-mamy-
3100-zarejestrowanych-przedsiebiorcow-do-programu-polski-bon-turystyczny/ 

 
1256. Prof. G. Uścińska: zwiększy się liczba potencjalnych upraw-

nionych mogących skorzystać z Małego ZUS-u plus: rozmowa // Radio 
Maryja.pl, 27.01.2020 r. 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-prof-g-uscinska-zwiekszy-
sie-liczba-potencjalnych-uprawnionych-mogacych-skorzystac-z-malego-zus-u-plus/ 

 
1257. Prof. G. Uścińska o emeryturach dla osób urodzonych w 1953 

roku: W tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowywania, opracowywania 
162 tysięcy wniosków: rozmowa // RadioMaryja.pl, 29.12.2020 r. 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-prof-g-uscinska- 
o-emeryturach-dla-osob-urodzonych-w-1953-roku-w-tej-chwili-jestesmy- 
w-trakcie-przygotowywania-opracowywania-162-tysiecy-wnioskow/ 

 
1258. Prof. G. Uścińska o tarczy antykryzysowej 3.0: To jest bar- 

dzo duża regulacja, która pewne rzeczy poprawia, modyfikuje w stosunku 
do tego, co wypracowaliśmy w ramach tarczy pierwszej i drugiej: roz-
mowa // RadioMaryja.pl, 14.05.2020 r. 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-prof-g-uscinska-o-tarczy-
antykryzysowej-3-0-to-jest-bardzo-duza-regulacja-ktora-pewne-rzeczy-poprawia-
modyfikuje-w-stosunku-do-tego-co-wypracowalismy-w-ramach-tarczy-pierwszej-
i-dr/ 

 
1259. Prof. Gertruda Uścińska: ewentualne pełne oskładkowanie umów 

zleceń to 4 mld zł więcej wpłat do ZUS: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 
19.10.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2604144 
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1260. Prof. Gertruda Uścińska: Mały ZUS Plus ulży drobnym przed-
siębiorcom: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 31.01.2020 r . 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2446488 

 
1261. Prof. Gertruda Uścińska: pełne składki od zleceń to 4 mld zł 

więcej wpłat do ZUS ; rozm. M. Rzemek // Rzeczpospolita, 19.10.2020 r. 

https://www.rp.pl/zus/art469331-prof-gertruda-uscinska-pelne-skladki-od-
zlecen-to-4-mld-zl-wiecej-wplat-do-zus 

 
1262. Przedsiębiorcy coraz liczniej zgłaszają się do Małego ZUS-u 

Plus: wypowiedź // pit.pl, 18.02.2020 r. 

https://www.pit.pl/aktualnosci/przedsiebiorcy-coraz-liczniej-zglaszaja-sie-do-
malego-zus-u-plus-977333 

 
1263. Rejestracja umowy o dzieło w ZUS obowiązkowa od 1 stycz-

nia 2020: wypowiedź // pulshr.pl, 31.12.2020 r. 

https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/rejestracja-umowy-o-dzielo-w-zus-
obowiazkowa-od-1-stycznia-2020,78637.html 

 
1264. Rekordowe wykorzystanie bonów turystycznych. Znamy nowe 

dane ZUS: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 30.09.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2592589 
 
1265. Rekordzista dostaje 23 tys. zł emerytury miesięcznie, Uścińska 

potwierdza i zdradziła, co trzeba zrobić, żeby powiększyć świadczenie: 
wypowiedź // biznesinfo.pl, 11.09.2020 r. 

https://www.biznesinfo.pl/emerytura-110920-sw-rekordzista 
 
1266. Rewolucja w ZUS ; rozm. M. Łukasik („Money. To się liczy”) //  

money.pl, 08.10.2020 r. 

https://www.money.pl/emerytury/money-to-sie-liczy-rewolucja-w-zus-gosciem-
gertruda-uscinska-6562365221693952a.html 

 

1267. Rewolucja w ZUS: zdejmie z płatników niektóre obowiązki. 
Zobacz jakie: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 5.10.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/42/275/artykul/2595922 
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1268. Robimy wszystko, by jak najszybciej pomóc firmom ; rozm.  
Ł. Trybulski // Super Express, 3.04.2020 r., s. 19. 

 

1269. Są już pierwsze płatności bonem turystycznym: wypowiedź // 
wgospodarce.pl, 1.08.2020 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/83307-sa-juz-pierwsze-platnosci-bonem-
turystycznym 

 

1270. Szansa na obniżenie składek dla firm. Zgłoszenia do „Małego 
ZUS-u” tylko do północy: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 8.01.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/42/1699/artykul/2432324 
 

1271. Świadczenie postojowe. Prezes ZUS zapewnia: wypłaty reali-
zowane są na bieżąco: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 15.05.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2511014 
 

1272. Takim seniorom nie wystarcza „Sto lat”...: wypowiedź // wgo-
spodarce.pl, 20.09.2020 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/85517-takim-seniorom-nie-wystarcza-sto-lat 
 

1273. Tarcza antykryzysowa. Ponad 2,6 mln wniosków o pomoc  
z ZUS-u: wypowiedź // money.pl, 14.05.2020 r. 

https://www.money.pl/gospodarka/tarcza-antykryzysowa-ponad-26-mln-
wnioskow-o-pomoc-z-zus-u-6510373036324993v.html 

 
1274. Tarcza antykryzysowa. W ramach postojowego wypłacono już 

ponad miliard złotych: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 15.05.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2511050 
 

1275. Tarcza antykryzysowa - wsparcie z ZUS ; rozm. Ojciec P. Det- 
tlaff (Rozmowy niedokończone) // tv-trwam.pl, 14.05.2020 r. 

https://tv-trwam.pl/local-vods/vod.41822 
 

1276. Tarcza 5.0. [pięć zero] Wnioski o zwolnienie ze składek tylko 
do 30 listopada: wypowiedź // forsal.pl, 27.11.2020 r. 

https://forsal.pl/biznes/aktualnosci/artykuly/8022702,tarcza-50-wnioski- 
o-zwolnienie-ze-skladek-tylko-do-30-listopada.html 
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1277. Tarcza realnie chroni. Kolejne przelewy już w drodze: wypo-
wiedź // dziennik.pl, 14.05.2020 r. 

https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/7701915,tarcza-przelewy-
pieniadze-koronawirus-covid-19-pis-rzad-zus-swiadczenia.html 

 
1278. Tęsknię za czasami, gdy nie chcieliśmy dotacji ; rozm. M. Rze- 

mek // Rzeczpospolita, 4.05.2020 r.  

https://archiwum.rp.pl/artykul/1427552-Tesknie-za-czasami-gdy-nie-
chcielismy-dotacji.html 

 
1279. Troska o seniorów w dobie koronawirusa ; rozm. A. Grabow-

ska (Debata Senior TVP INFO) // TVP INFO, 1.11.2020 r. 

https://www.tvp.info/50291947/01112020-1500 

 
1280. Trzy formy pomocy. Kolejne branże będą mogły otrzymać wspar-

cie w ramach Tarczy 5.0: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 12.10.2020 r. 
https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2600108 

 
1281. 13 [trzynasta] emerytura - wsparcie dla seniorów ; rozm.  

A. Grabowska (Debata Senior TVP INFO) // TVP INFO, 9.02.2020 r. 
https://www.tvp.info/46579297/09022020-1500 
 

1282. Ubezpieczenia społeczne obecnie i w przyszłości ; rozm. Ojciec 
P. Dettlaff (Rozmowy niedokończone) // tv-trwam.pl, 19.03.2020 r. 

https://tv-trwam.pl/local-vods/vod.37640 

 
1283. Umowy o dzieło będą rejestrowane. Firmy czeka nowy obo-

wiązek: wypowiedź // pulshr.pl, 28.12.2020 r. 

https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/umowy-o-dzielo-beda-rejestrowane-firmy-
czeka-nowy-obowiazek,78599.html 

 
1284. W kwietniu emeryci i renciści dostaną informację o waloryza-

cji i tzw. Trzynastce: wypowiedź // prawo.pl, 3.11.2020 r. 

https://www.prawo.pl/kadry/informacja-o-waloryzacji-i-dodatkowym-
swiadczeniu-trafi-do,498000.html 
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1285. W „małym ZUS-ie” jest już ponad 211 tys. osób: wypowiedź // 
gazetaprawna.pl, 17.02.2020 r. 

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1454296,maly-zus-zgloszenia.html 

 
1286. Waloryzacja emerytur. Prezes ZUS: 1 marca będzie na koncie: 

wypowiedź // money.pl, 20.02.2020 r. 

https://www.money.pl/emerytury/waloryzacja-emerytur-prezes-zus-1-marca-
bedzie-na-koncie-6480649332418177v.html 

 
1287. Waloryzacja i trzynasta emerytura. ZUS przekaże informacje 

w jednym liście: wypowiedź // gazetaprawna.pl, 19.02.2020 r. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1454727, 
waloryzacja-emerytur-trzynasta-emerytura-zus.html 

 
1288. Waloryzacja rent i emerytur: głos w debacie ; rozm. A. Grabow-

ska (Debata Senior TVP INFO) // TVP INFO, 23.08.2020 r. 

https://www.tvp.info/49242269/23082020-1500 

 
1289. Waloryzacja rent i emerytur. Prezes ZUS: skorzysta z niej po-

nad 8 mln osób: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 16.02.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2456279 

 
1290. W ramach postojowego wypłacono już 5 miliardów złotych: 

wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 8.09.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2578433 

 

1291. Waloryzacje rent i emerytur w 2021 r. ; rozm. A. Grabowska 
(Debata Senior TVP INFO) // TVP INFO, 29.11.2020 r. 

https://www.tvp.info/50717660/29112020-1500 

 
1292. Wiek emerytalny. Prezes ZUS: „Polacy powinni pracować dłu-

żej, do wykonania ogrom pracy”: wypowiedź // money.pl, 20.07.2020 r. 

https://moneyv.wp.pl/emerytury/wiek-emerytalny-prezes-zus-polacy-powinni-
pracowac-dluzej-do-wykonania-ogrom-pracy-6534129929381505v.html 
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1293. Więcej firm skorzysta z pomocy dzięki nowej tarczy antykry-
zysowej: wypowiedź // pulshr.pl, 19.05.2020 r. 

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/uscinska-wiecej-firm-skorzysta-z-pomocy-
dzieki-nowej-tarczy-antykryzysowej,73824.html 

 
1294. Wkrótce zwolnienie ze składek ZUS dla branży turystycznej: 

wypowiedź // wgospodarce.pl, 28.09.2020 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/85905-wkrotce-zwolnienie-ze-skladek-zus-
dla-branzy-turystycznej 

 
1295. Wnioski o zwolnienie ze składek ZUS. Termin na ich składnie 

jest do końca czerwca: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 30.06.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2542416 

 
1296. Wzmożone kontrole ZUS ; rozm. M. Ratajczak („Money. To 

się liczy”) // money.pl, 3.06.2020 r. 

https://www.money.pl/gospodarka/money-to-sie-liczy-wzmozone-kontrole-zus-
gosciem-gertruda-uscinska-6517420774672513a.html 

 
1297. Wypłacono już około 1,6 mld zł świadczeń postojowych wy-

powiedź // pulshr.pl, 27.05.2020 r. 

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/uscinska-wyplacono-juz-okolo-1-6-mld-zl-
swiadczen-postojowych,74035.html 

 
1298. Wypłacono świadczenia postojowe na prawie 3 mld zł: wypo-

wiedź // FilaryBiznesu.pl, 10.06.2020 r. 

https://filarybiznesu.pl/wyplacono-swiadczenia-postojowe-na-prawie-3-mld-
zl/g4441 

 
1299. Wypłata emerytur i rent przebiega prawidłowo: wypowiedź // 

naszdziennik.pl, 22.04.2020 r. 

https://naszdziennik.pl/polska/219582,wyplata-emerytur-i-rent-przebiega-
prawidlowo.html 

 
1300. „Wystarczy zalogować się na portalu ZUS”. Gertruda Uścińska 

o bonie turystycznym: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 20.07.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5894/artykul/2552666 
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1301. Zdalna konsultacja z ekspertem ZUS. Nowa usługa cieszy się 
coraz większą popularnością: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 16.11.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2621607 

 
1302. Zmiany w składkach na ZUS. Od soboty obowiązują nowe 

przepisy: wypowiedź // tvn24.pl, 1.02.2020 r. 

https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/maly-zus-plus-od-1-lutego-obowiazuja-nowe-
przepisy-ra1003002-4495488 

 
1303. ZUS: coraz więcej osób korzysta z Platformy Usług Elektro-

nicznych: wypowiedź // wnp.pl, 6.05.2020 r. 

https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/zus-coraz-wiecej-osob-
korzysta-z-platformy-uslug-elektronicznych,72817.html 

 
1304. ZUS: firmy w pełni skorzystają ze zwolnienia z opłacania 

składek: wypowiedź // wgospodarce.pl, 21.08.2020 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/84150-zus-firmy-w-pelni-skorzystaja-ze-
zwolnienia-z-oplacania-skladek 

 
1305. ZUS: można już wnioskować o dodatek solidarnościowy: wy-

powiedź // bankier.pl, 21.06.2020 r. 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/ZUS-mozna-juz-wnioskowac-o-dodatek-
solidarnosciowy-7908897.html 

 
1306. ZUS: pierwsze świadczenia postojowe trafią do przedsiębior-

ców już 15 kwietnia: wypowiedź // wnp.pl, 9.04.2020 r. 

https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/zus-pierwsze-swiadczenia-
postojowe-trafia-do-przedsiebiorcow-juz-15-kwietnia,66944.html 

 
1307. ZUS: prawie 340 mln zł na kontach przedsiębiorców: wypo-

wiedź // gazetaprawna.pl, 24.04.2020 r. 

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/1472145,zus-prawie- 
340-mln-zl-na-kontach-przedsiebiorcow.html 

 
1308. ZUS: przybywa płatników zwolnionych z opłaty składek. Zobacz, 

jak skorzystać ze wsparcia: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 30.04.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2502181 
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1309. ZUS: w październiku więcej zwolnień lekarskich: wypowiedź //  
Bankier.pl, 23.10.2020 r. 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/ZUS-W-pazdzierniku-wiecej-zwolnien-
lekarskich-7986808.html 

 
1310. ZUS: w ramach świadczenia postojowego przekazano 595 mln 

zł: wypowiedź // wnp.pl, 12.05.2020 r. 

https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/zus-w-ramach-swiadczenia-
postojowego-przekazano-595-mln-zl,74064.amp 

 
1311. ZUS: w środę pierwsze postojowe na kontach przedsiębior-

ców: wypowiedź // Bankier.pl, 14.04.2020 r. 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/ZUS-w-srode-pierwsze-postojowe-na-
kontach-przedsiebiorcow-7862401.html 

 
1312. ZUS: więcej firm skorzysta ze zwolnienia z opłacania składek: 

wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 21.08.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2568752 

 
1313. ZUS: wniosek o odroczenie składek już do pobrania. Zobacz, 

jak go wypełnić: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 23.03.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2479201 

 
1314. ZUS: wtorek jest ostatnim dniem, kiedy można wnioskować  

o zwolnienie ze składek: wypowiedź // PAP MediaRoom, 30.06.2020 r. 

https://pap-mediaroom.pl/zus-wtorek-jest-ostatnim-dniem-kiedy-mozna-
wnioskowac-o-zwolnienie-ze-skladek 

 
1315. ZUS: wypłacono już ponad 1,8 mld zł w ramach świadczenia 

postojowego: wypowiedź // forsal.pl, 29.05.2020 r. 

https://forsal.pl/artykuly/1480079,zus-wyplacono-juz-ponad-18-mld-zl- 

w-ramach-swiadczenia-postojowego.html 
 
1316. ZUS: wypłacono świadczenia postojowe za ponad 4 mld zł: 

wypowiedź // PAP MediaRoom, 6.07.2020 r. 

https://pap-mediaroom.pl/zus-wyplacono-swiadczenia-postojowe-za-ponad- 
4-mld-zl 
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1317. ZUS: wypłacono 3,2 mld zł w ramach świadczenia postojowe-
go: wypowiedź // Bankier.pl, 18.06.2020 r. 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/ZUS-wyplacono-3-2-mld-zl-w-ramach-
swiadczenia-postojowego-7907112.html 

 
1318. ZUS będzie informować firmy o wpłaconych składkach na 

ZUS za 2019 rok: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 15.01.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2436117 

 
1319. ZUS gotowy do wypłat dodatku solidarnościowego: rozmo- 

wa // Bankier.pl, 12.06.2020 r. 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/ZUS-gotowy-do-wyplat-dodatku-
solidarnosciowego-7903240.html 

 
1320. ZUS gotowy na waloryzację emerytu: wypowiedź // Gazeta 

Polska Codziennie, 18.02.2020 r., nr 2560. 

https://gpcodziennie.pl/126898-zusgotowynawaloryzacjeemerytur.html 

 
1321. ZUS nie zawodzi emerytów i rencistów: wypowiedź // Gazeta 

Polska Codziennie, 28.04.2020 r., nr 2619. 

https://gpcodziennie.pl/129956-zusniezawodziemerytowirencistow.html 

 
1322. ZUS pomoże przedsiębiorcom: wypowiedź // Gazeta Polska 

Codziennie, 8.10.2020 r., nr 2756. 

https://gpcodziennie.pl/780222-zus-pomoze-przedsiebiorcom.html 

 
1323. ZUS przelał już około 23 miliony zł na konta przedsiębiorców 

turystycznych i organizacji: wypowiedź // pap.pl, 12.08.2020 r. 

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C698073%2Czus-przelal-juz-okolo-
23-miliony-zl-na-konta-przedsiebiorcow-turystycznych 

 
1324. ZUS przez internet. Już 3,5 tys. osób skorzystało z e-wizyt: wy- 

powiedź // PolskieRadio24.pl, 9.11.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2617263 
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1325. ZUS przygotował ok. 4 mln kodów do bonów turystycznych: 
wypowiedź // Interia Biznes, 1.08.2020 r. 

https://biznes.interia.pl/finanse/news-gertruda-uscinska-zus-przygotowal- 
ok-4-mln-kodow-do-bonow-tu,nId,4644379 

 
1326. ZUS realizuje tarczę antykryzysową. Formy pomocy dla przed-

siębiorców: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 10.11.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2617988 

 
1327. ZUS rozpoczyna wypłatę postojowego ; rozm. M. Ratajczak 

(„Money. To się liczy”) // money.pl, 15.04.2020 r. 

https://www.money.pl/gospodarka/money-to-sie-liczy-zus-rozpoczyna-wyplate-
postojowego-gosciem-prof-uscinska-6500074240091777a.html 

 
1328. ZUS rusza z wyrównaniem nadpłat składek. Skorzysta nawet 

800 tys. firm: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 20.09.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2585845 

 
1329. ZUS sprawdzi korzystających z nowej ulgi w składkach ; rozm. 

M. Rzemek // rp.pl, 16.01.2020 r. 

https://www.rp.pl/zus/art936401-mikroskladki-zus-sprawdzi-korzystajacych- 
z-nowej-ulgi-w-skladkach 

 
1330. ZUS sprawdził się w digitalu. Teraz stworzył cyfrową strategię:  

wypowiedź // forsal.pl, 24.11.2020 r. 

https://forsal.pl/gospodarka/artykuly/8018401,zus-sprawdzil-sie-w-digitalu-
teraz-stworzyl-cyfrowa-strategie.html 

 
1331. ZUS uczciwie uprzedza, że sprawdzi, czy przedsiębiorcy poda-

li prawidłowe kwoty przy zgłoszeniu do małego ZUS-u plus. Wielu może 
mieć problem: wypowiedź // bezprawnik.pl, 16.01.2020 r. 

https://bezprawnik.pl/kontrole-maly-zus-plus/ 
 
1332. ZUS udostępnia oświadczenie o dodatkowy zasiłek opiekuńczy:  

wypowiedź // pulshr.pl, 11.03.2020 r. 

https://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/zus-udostepnia-oswiadczenie- 
o-dodatkowy-zasilek-opiekunczy,71904.html 
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1333. ZUS umorzył blisko 600 mln zł nadpłaconych składek: wypo-
wiedź // wgospodarce.pl, 21.09.2020 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/85583-zus-umorzyl-blisko-600-mln-zl-
nadplaconych-skladek 

 
1334. ZUS uruchamia dla klientów wizyty online: wypowiedź // 

wgospodarce.pl, 19.10.2020 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/86923-zus-uruchamia-dla-klientow-wizyty-
online 

 
1335. ZUS wprowadza ułatwienia dla osób odbywających kwaran-

tannę: wypowiedź // tvp.info, 22.10.2020 r. 

https://www.tvp.info/50453486/koronawirus-zus-zapowiada-ulatwienia-dla-
osob-odbywajacych-kwarantanne-wieszwiecej 

 
1336. ZUS wstrzymuje egzekucję składek: wypowiedź // pulshr.pl, 

6.04.2020 r. 

https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/zus-wstrzymuje-egzekucje-skladek,72730.html 
 
1337. ZUS wydał już ok. 78 tys. bonów turystycznych na kwotę po-

nad 67,5 mln zł: wypowiedź // TVP 3, 1.08.2020 r. 

https://regiony.tvp.pl/49230591/zus-wydal-juz-ok-78-tys-bonow-turystycznych-
na-kwote-ponad-675-mln-zl 

 
1338. ZUS wydał już 109 tys. bonów turystycznych. W ciągu  

dwóch dni skorzystało z niego ponad tysiąc dzieci: wypowiedź // Polskie 
Radio24.pl, 2.08.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2558823 

 
1339. ZUS wypłacił 4,3 [cztery] mld zł na świadczenie postojowe. Naj-

więcej na Mazowszu: wypowiedź // Dziennik. Gazeta Prawna, 15.07.2020 r. 

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1486266,zus-tarcza-antykryzysowa-
swiadczenie-postojowe.html 

 
1340. ZUS wypłacił dodatki solidarnościowe na kwotę ponad  

92 mln zł: wypowiedź // Bankier.pl, 8.07.2020 r. 
https://www.bankier.pl/wiadomosc/ZUS-wyplacil-dodatki-solidarnosciowe-

na-kwote-ponad-92-mln-zl-7921438.html 
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1341. ZUS wypłacił już ponad 66 mln zł dodatku solidarnościowego: 
wypowiedź // wgospodarce.pl, 2.07.2020 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/81853-zus-wyplacil-juz-ponad-66-mln-zl-
dodatku-solidarnosciowego 

 
1342. ZUS wypłacił pierwsze dodatki solidarnościowe. Świadczenie 

trafiło już do 17 tys. osób: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 25.06.2020 r. 

https://polskieradio24.pl/42/275/artykul/2538900 

 
1343. ZUS wypłacił 110 [sto dziesięć] mln zł w ramach dodatku so-

lidarnościowego: wypowiedź // Dziennik. Gazeta Prawna, 13.07.2020 r. 

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1486035,zus-wyplacil-110-mln-zl- 
w-ramach-dodatku-solidarnosciowego.html 

 
1344. ZUS wypłacił 1,8 [sto] mld zł w ramach świadczenia postojo-

wego: wypowiedź // wgospodarce.pl, 29.05.2020 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/80247-zus-wyplacil-18-mld-zl-w-ramach-
swiadczenia-postojowego 

 
1345. ZUS z „Tarczą” ; rozm. D. Pogorzelski // Nasz Dziennik. - 2020,  

nr 168, s. 8. 

 
1346. ZUS zapewnia, że jest gotowy do realizacji założeń tarczy an-

tykryzysowej, a wnioski będą rozpatrywane priorytetowo: wypowiedź // 
bezprawnik.pl, 29.03.2020 r. 

https://bezprawnik.pl/zus-a-tarcza-antykryzysowa/ 

 
1347. ZUS zawiesza składki na trzy miesiące. Przedsiębiorcy wypełnią 

jedynie uproszczony wniosek: wypowiedź // bezprawnik.pl, 17.03.2020 r. 

https://bezprawnik.pl/zawieszenie-skladek-zus/ 

 
1348. Zwolnienia ze składek na blisko 591 mln złotych: wypowiedź //  

pit.pl, 4.05.2020 r. 

https://www.pit.pl/aktualnosci/informacja-o-zwolnieniu-ze-skladek-zus-
widoczna-w-pue-zus-984655 
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1349. Zwolnienie z ZUS. Kto może z niego skorzystać i na jakich 
warunkach? [pytania i odpowiedzi]: rozmowa // tokfm.pl, 1.04.2020 r. 

https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103090,25835172,zwolnienie-z-zus-kto-moze- 
z-niego-skorzystac-i-na-jakich-warunkac.html 

 
1350. Zwolnienie ze składek na ZUS. Przybywa płatników objętych 

pomocą: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 5.05.2020 r. 
https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2504593 
 
1351. Zwolnienie ze składek na ZUS także dla nowych firm i spół-

dzielni socjalnych: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 20.04.2020 r. 
https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2495151 
 
1352. Zwolnienie ze składek. ZUS szykuje zmiany: wypowiedź // 

money.pl, 4.08.2020 r. 
https://www.money.pl/gospodarka/zwolnienie-ze-skladek-zus-szykuje-zmiany-

6539505391789697a.html 
 

2021 

1353. „Automatyzacja rozliczeń zasiłków i składek na ubezpieczenie 
społeczne”. Prezes ZUS ujawnia plany: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 
24.11.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2855154 
 
1354. Co emeryci znajdą w systemie internetowym ZUS? ; rozm.  

A. Grabowska (Wywiad Gospodarczy) // wpolsce.pl, 9.09.2021 r. 
http://wpolsce.pl/gospodarka/15117-wywiad-gospodarczy-co-emeryci-znajda-

w-systemie-internetowym-zus 
 
1355. Czego w nowym roku oczekują od ZUS-u seniorzy i przed- 

siębiorcy? ; rozm. A. Grabowska (Wywiad Gospodarczy) // wpolsce.pl, 
4.01.2021 r. 

http://wpolsce.pl/gospodarka/13239-wywiad-gospodarczy-czego-w-nowym-
roku-oczekuja-od-zusu-seniorzy-i-przedsiebiorcy 

 

1356. Czternasta emerytura. Prezes ZUS: pierwsze świadczenia już  
w październiku: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 18.10.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2828563 
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1357. Czternasta emerytura. Prezes ZUS podała nowe dane: wypo-
wiedź // PolskieRadio24.pl, 2.11.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2839299 
 
1358. Czy 14. emerytury to realne wsparcie dla seniorów? ; rozm.  

A. Grabowska (Wywiad Gospodarczy) // wpolsce.pl, 9.11.2021 r. 

http://wpolsce.pl/gospodarka/15577-wywiad-gospodarczy-czy-14-emerytury-
to-realne-wsparcie-dla-seniorow 

 
1359. Czy kolejne zwolnienie z ZUS pomoże przetrwać firmom? ; 

rozm. A. Grabowska (Wywiad Gospodarczy) // wpolsce.pl, 2.02.2021 r. 

http://wpolsce.pl/magazyn/13459-wywiad-gospodarczy-czy-kolejne-zwolnienie-
z-zus-pomoze-przetrwac-firmom 

 
1360. Czy można już bez straty odejść na emeryturę w czerwcu? ; 

rozm. A. Grabowska (Wywiad Gospodarczy) // wpolsce.pl, 15.06.2021 r. 

http://wpolsce.pl/gospodarka/14444-wywiad-gospodarczy-czy-mozna-juz-bez-
straty-odejsc-na-emeryture-w-czerwcu 

 
1361. Dobry Start: Ile pieniędzy już przelał ZUS?: wypowiedź // 

wgospodarce.pl, 29.07.2021 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/99373-dobry-start-ile-pieniedzy-juz-przelal-
zus 

 
1362. Dodatkowe wsparcie finansowe dla seniorów ; rozm. A. Gra-

bowska (Debata Senior TVP INFO) // TVP INFO, 14.03.2021 r. 

https://www.tvp.info/52427157/14032021-1500 

 
1363. Dodatkowe zasiłki opiekuńcze: pieniędzy nie zabraknie: wy-

powiedź // wgospodarce.pl, 18.03.2021 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/93664-dodatkowe-zasilki-opiekuncze-
pieniedzy-nie-zabraknie 

 
1364. Drastyczne spadki średniej emerytury: wypowiedź // pulshr.pl, 

20.09.2021 r. 

https://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/drastyczne-spadki-sredniej-emerytury, 
84358.html 



- 175 - 

1365. Drobna, ale istotna zmiana ws. ubezpieczeń społecznych. 
Trzeba będzie podawać kod zawodu: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 
14.05.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2734129 

 
1366. 9 [dziewięć] mld zł do podziału. Pieniądze dostanie prawie  

8 mln Polaków: wypowiedź // pulshr.pl, 1.11.2021 r. 

https://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/9-mld-zl-do-podzialu-pieniadze-dostanie-
prawie-8-mln-polakow,86067.html 

 
1367. Emerytury 2021: 14. świadczenie bez składania wniosku, z mniej-

szym podatkiem, a także korzystnym przeliczeniem: wypowiedź // Polskie 
Radio24.pl, 14.09.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/42/3165/artykul/2807059 

 
1368. Emerytury będą niskie. Czeka nas dłuższa praca ; rozm.  

M. Krześniak-Sajewicz // Interia Biznes, 21.09.2021 r. 
https://biznes.interia.pl/raporty/raport-xiii-europejski-kongres-gospodarczy/ 

aktualnosci/news-gertruda-uscinska-zus-emerytury-beda-niskie-czeka-nas-dluzsz, 

nId,5496092 

 
1369. Emerytury stażowe jednak zostaną wprowadzone?: wypowiedź //  

Interia Biznes, 22.03.2021 r. 

https://biznes.interia.pl/emerytury/news-emerytury-stazowe-jednak-zostana-
wprowadzone,nId,5120864 

 
1370. Epidemia zwiększyła … wysokość emerytury: rozmowa // 

wgospodarce.pl, 30.03.2021 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/94173-epidemia-zwiekszyla-wysokosc-
emerytury 

 
1371. Groszowe emerytury to absurd. Jest pomysł jak je zlikwido-

wać: wypowiedź // Interia Biznes, 28.01.2021 r. 

https://biznes.interia.pl/emerytury/news-groszowe-emerytury-to-absurd-jest-
pomysl-jak-je-zlikwidowac,nId,5014641 
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1372. Ile osób korzysta z PUE?: wypowiedź // wgospodarce.pl, 
15.06.2021 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/97519-ile-osob-korzysta-z-pue 
 
1373. Im bliżej wakacji, tym większe zainteresowanie bonem tury-

stycznym. Przypominamy, jak z niego skorzystać: wypowiedź // Polskie 
Radio24.pl, 4.06.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2747459 
 
1374. Jak radzi sobie ZUS? Mamy dane!: wypowiedź // wgospodar-

ce.pl, 24.11.2021 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/104196-jak-radzi-sobie-zus-mamy-dane 

 

1375. Jak w dobie pandemii rosną świadczenia emerytów? ; rozm.  
A. Grabowska (Wywiad Gospodarczy) // wpolsce.pl, 13.04.2021 r. 

http://wpolsce.pl/gospodarka/13976-wywiad-gospodarczy-jak-w-dobie-pandemii-
rosna-swiadczenia-emerytow 

 

1376. Jaka grupa emerytów nie będzie płaciła podatku? ; rozm.  
A. Grabowska (Wywiad Gospodarczy) // wpolsce.pl, 25.05.2021 r. 

http://wpolsce.pl/gospodarka/14293-wywiad-gospodarczy-jaka-grupa-
emerytow-nie-bedzie-placila-podatku 

 

1377. Jaka kondycja ZUS po kolejnym roku pandemii? ; rozm.  
A. Grabowska (Wywiad Gospodarczy) // wpolsce.pl, 28.12.2021 r. 

http://wpolsce.pl/gospodarka/15941-wywiad-gospodarczy-jaka-kondycja-zus-
po-kolejnym-roku-pandemii 

 
1378. Już 2,7 miliona Polaków skorzystało z bonu turystycznego. 

Znamy nowe statystyki: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 11.08.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2787422 

 
1379. Kiedy waloryzacja i 13-te emerytury dla seniorów? ; rozm.  

A. Grabowska (Wywiad Gospodarczy) // wpolsce.pl, 2.03.2021 r. 

http://wpolsce.pl/gospodarka/13657-wywiad-gospodarczy-kiedy-waloryzacja-
i-13-te-emerytury-dla-seniorow 
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1380. Koniec z groszowymi emeryturami?: wypowiedź // wgospo-
darce.pl, 7.09.2021 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/100954-koniec-z-groszowymi-emeryturami 

 
1381. Mamy cudzoziemski rekord. Wynik ciągną Ukraińcy: wypo-

wiedź // pulshr.pl, 10.05.2021 r. 

https://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/mamy-cudzoziemski-rekord-wynik-ciagna-
ukraincy,81397.html 

 
1382. Miliardy złotych na postojowe i zwolnienia ze składek. Prezes 

ZUS o pomocy dla firm: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 11.03.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2695420 

 
1383. Można zgłaszać się do małego ZUS plus: wypowiedź // wgo-

spodarce.pl, 4.01.2021 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/90334-mozna-zglaszac-sie-do-malego-zus-
plus 

 
1384. „Nadal można korzystać z programu Polski Bon Turystyczny”. 

Prezes ZUS przypomina: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 18.05.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2736520 

 
1385. „Najwięcej cudzoziemców zgłoszonych do ZUS pochodzi  

z Ukrainy”. Są najnowsze dane: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 
2.08.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2782726 

 
1386. Nowy okres rozliczeniowy programu Rodzina 500+. ZUS po-

dał termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: wypowiedź // Polskie 
Radio24.pl, 31.12.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2872647 

 
1387. Nowy rok – nadzieje i życzenia seniorów ; rozm. A. Grabow-

ska (Debata Senior TVP INFO) // TVP INFO, 3.01.2021 r. 

https://www.tvp.info/51318467/03012021-1500 
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1388. Od 4 maja zmiany w tarczy antykryzysowej: wypowiedź / 
wgospodarce.pl, 20.04.2021 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/95140-od-4-maja-zmiany-w-tarczy-
antykryzysowej 

 
1389. Oświadczenie rodzica niezbędne do wypłaty zasiłku opie-

kuńczego: wypowiedź // pulshr.pl, 18.12.2021 r. 

https://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/oswiadczenie-rodzica-niezbedne-do-
wyplaty-zasilku-opiekunczego,86519.html 

 
1390. Pandemia koronawirusa COVID-19 podniosła wysokość eme-

rytur: rozmowa // pulshr.pl, 30.03.2021 r. 

https://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/pandemia-koronawirusa-covid-19-
podniosla-wysokosc-emerytur,80514.html 

 
1391. Pierwsze trzynastki wypłacone przed świętami Wielkanocny-

mi: wypowiedź // pulshr.pl, 1.04.2021 r. 

https://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/pierwsze-trzynastki-wyplacone-przed-
swietami-wielkanocnymi,80575.html 

 
1392. 1 [pierwszy] marca to data kluczowa, wyznaczająca rozpoczę-

cie wypłaty zwaloryzowanych świadczeń emerytalno-rentowych: rozmo-
wa // RadioMaryja.pl, 1.03.2021 r. 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-prof-g-uscinska-o-
emeryturach-1-marca-to-data-kluczowa-wyznaczajaca-rozpoczecie-wyplaty-
zwaloryzowanych-swiadczen-emerytalno-rentowych/ 

 
1393. 500 [pięćset] plus: ZUS przygotował kreator wniosków: wy-

powiedź // Interia Biznes, 30.12.2021 r. 

https://biznes.interia.pl/finanse/news-500-plus-zus-przygotowal-kreator-
wnioskow,nId,5739233 

 
1394. Po majówce kolejna odsłona tarczy antykryzysowej: wypo-

wiedź // pulshr.pl, 29.04.2021 r. 

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/po-majowce-kolejna-odslona-tarczy-
antykryzysowej,81190.html 



- 179 - 

1395. „Polski Ład” - emerytura do 2,5 tys. zł bez podatku ; rozm.  
A. Grabowska (Debata Senior TVP INFO) // TVP INFO, 16.05.2021 r. 

https://www.tvp.info/53505275/16052021-1500 
 
1396. Prawie 300 tys. wniosków o 300+ w ciągu doby. Sprawdź, jak 

można uzyskać świadczenie: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 2.07.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2766465 
 
1397. Prawie 900 tys. Polaków dostało dodatkowe pieniądze. Miliard 

do podziału: wypowiedź // pulshr.pl, 2.11.2021 r. 

https://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/prawie-900-tys-polakow-dostalo-
dodatkowe-pieniadze-miliard-do-podzialu,85368.html 

 
1398. Prezes Gertruda Uścińska: oszczędzanie w ZUS jest szczegól-

nie opłacalne, choćby na tle ofert bankowych: wypowiedź // Polskie 
Radio24.pl, 16.06.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5894/artykul/2755989 
 
1399. Prezes ZUS: bardzo dobry wynik finansowy ZUS za rok 2021 

obrazuje doskonałą sytuację gospodarczą Polski: wypowiedź // Polskie 
Radio24.pl, 28.12.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5894/artykul/2875948 
 
1400. Prezes ZUS: bezpieczeństwo wypłaty świadczeń jest zapew-

nione: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 12.10.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2825292 
 
1401. Prezes ZUS: blisko 3 mln Polaków skorzystało z bonu tury-

stycznego: wypowiedź // Jedynka Polskie Radio, 27.08.2021 r. 
https://jedynka.polskieradio.pl/artykul/2796345 
 
1402. Prezes ZUS: dzięki systemowi EESSI sprawy międzynarodowe 

są sprawniej obsługiwane: wypowiedź // Bankier.pl, 15.04.2021 r. 
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Prezes-ZUS-Dzieki-systemowi-EESSI-sprawy-

miedzynarodowe-sa-sprawniej-obslugiwane-8093155.html 
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1403. Prezes ZUS: dzięki waloryzacjom i dodatkom zdolność na-
bywcza polskich emerytur stale rośnie: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 
2.11.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5894/artykul/2838849 
 
1404. Prezes ZUS: jesteśmy gotowi na realizację programu „Dobry 

Start”: wypowiedź // wgospodarce.pl, 28.06.2021 r. 
https://wgospodarce.pl/informacje/98070-prezes-zus-jestesmy-gotowi-na-

realizacje-programu-dobry-start 
 
1405. Prezes ZUS: kolejne zwolnienia ze składek, postojowe, zasiłki, 

mały ZUS - to ulgi dla przedsiębiorców, nie tylko w pandemii: wypo-
wiedź // PolskieRadio24.pl, 1.02.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5894/artykul/2671133 
 
1406. Prezes ZUS: mimo pandemii wielu uprawnionych do emery- 

tury nie przechodziło na świadczenie od razu: wypowiedź // Polskie 
Radio24.pl, 13.04.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2714722 
 
1407. Prezes ZUS: nie podwyższymy wieku emerytalnego: wypo-

wiedź // Interia Biznes, 9.01.2021 r. 
https://biznes.interia.pl/emerytury/news-prezes-zus-nie-podwyzszymy-wieku-

emerytalnego,nId,4976363 
 

1408. Prezes ZUS: obecny system emerytalny premiuje długie płace-
nie składek, ale trzeba o tym edukować: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 
1.10.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5894/artykul/2818030 
 

1409. Prezes ZUS: opóźnianie emerytury to wyższe świadczenie, ale 
najważniejsze jest, żeby mieć wybór: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 
6.07.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5894/artykul/2768678 
 

1410. Prezes ZUS: pieniądze z tegorocznej, marcowej waloryzacji 
rent i emerytur już trafiły do świadczeniobiorców: wypowiedź // Polskie 
Radio24.pl, 12.03.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2696039 
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1411. Prezes ZUS: pierwsze wyrównania na kontach czerwcowych 
emerytów: wypowiedź // Interia Biznes, 2.10.2021 r. 

https://biznes.interia.pl/emerytury/news-prezes-zus-pierwsze-wyrownania-na-
kontach-czerwcowych-emeryt,nId,5557177 

 
1412. Prezes ZUS: ponad 4-proc. waloryzacja już trafia na konta 

emerytów i rencistów, przy średniej emeryturze to rocznie ok. 1300 zł 
więcej: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 2.03.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5894/artykul/2689380 
 
1413. Prezes ZUS: ponad 68 tysięcy osób z rocznika 1953 otrzymało 

wyrównanie emerytury: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 12.02.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2678638 
 
1414. Prezes ZUS: ponad 1000 zł rocznie zyska emeryt na zapro- 

ponowanym w Polskim Ładzie zwolnieniu z PIT: wypowiedź // Polskie 
Radio24.pl, 18.05.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5894/artykul/2736324 
 
1415. Prezes ZUS: poszerzamy formy wsparcia dla przedsiębiorców 

poszkodowanych w wyniku pandemii: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 
2.03.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2689484 
 
1416. Prezes ZUS: problem „emerytur czerwcowych” jest już roz-

wiązany: wypowiedź // Jedynka Polskie Radio, 2.09.2021 r. 

https://jedynka.polskieradio.pl/artykul/2799252 

 
1417. Prezes ZUS: przybyło płatników składek, na rynku pracy nie 

doszło do zachwiania: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 1.02.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2671415 

 
1418. Prezes ZUS: przygotowujemy transformację cyfrową całego 

systemu zabezpieczenia społecznego ; rozm. Karolina Kropiwiec i Olga 
Zakolska // Interia Biznes, 13.02.2021 r. 

https://biznes.interia.pl/emerytury/news-prezes-zus-przygotowujemy-
transformacje-cyfrowa-calego-syste,nId,5047593 
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1419. Prezes ZUS: przygotowujemy wypłaty czternastej emerytury: 
wypowiedź // wgospodarce.pl, 8.03.2021 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/93212-prezes-zus-przygotowujemy-wyplaty-
czternastej-emerytury 

 
1420. Prezes ZUS: rozpoczynamy cykl spotkań konsultacyjnych  

z przedsiębiorcami: wypowiedź // Interia Biznes, 12.03.2021 r. 

https://biznes.interia.pl/firma/news-prezes-zus-rozpoczynamy-cykl-spotkan-
konsultacyjnych-z-przed,nId,5102187 

 
1421. Prezes ZUS: 775 tys. cudzoziemców odprowadza składki. Zo-

bacz, które nacje dominują: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 22.04.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2720616 

 
1422. Prezes ZUS: system EESSI sięga za granicę!: wypowiedź // In-

teria Biznes, 18.04.2021 r. 

https://biznes.interia.pl/emerytury/news-prezes-zus-system-eessi-siega-za-granice, 
nId,5170818 

 
1423. Prezes ZUS: trwają prace nad Jednolitym Plikiem Ubezpiecze-

niowym: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 13.02.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2678965 
 
1424. Prezes ZUS: trzynaste emerytury trafiły już na konta seniorów, 

to łącznie ponad 10 mld zł: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 23.04.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5894/artykul/2721134 
 
1425. Prezes ZUS: wyższe emerytury spowodują wzrost wydatków 

FUS o 340 mln zł rocznie: wypowiedź // Bankier.pl, 8.07.2021 r. 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Prezes-ZUS-Wyzsze-emerytury-spowoduja-
wzrost-wydatkow-FUS-o-340-mln-zl-rocznie-8149759.html 

 
1426. Prezes ZUS: zachęcamy firmy do występowania o pomoc  

i zwolnienia, będziemy je wydłużać na kolejne miesiące: wypowiedź // 
PolskieRadio24.pl, 29.03.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5894/artykul/2706677 
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1427. Prezes ZUS Gertruda Uścińska: „czternastki” są już wypła- 
cane, nie trzeba składać żadnych wniosków: wypowiedź // Polskie 
Radio24.pl, 29.10.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2836755 
 
1428. Prezes ZUS o emeryturach. Wróci warunek stażowy: wypo-

wiedź // wgospodarce.pl, 13.02.2021 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/92174-prezes-zus-o-emeryturach-wroci-
warunek-stazowy 

 
1429. Prezes ZUS rozmawiała z przedsiębiorcami o programach trans-

formacji cyfrowej: wypowiedź // wgospodarce.pl, 13.05.2021 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/96193-prezes-zus-rozmawiala-z-
przedsiebiorcami-o-programach-transformacji-cyfrowej 

 
1430. Prof. dr hab. G. Uścińska o tzw. emeryturach czerwcowych: 

Zostaną zrównane zasady waloryzacji emerytur kwartalnych i rocznych 
bez względu na to, kiedy złoży się wniosek: rozmowa // RadioMaryja.pl, 
7.09.2021 r. 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-prof-dr-hab-g-uscinska- 
o-tzw-emeryturach-czerwcowych-zostana-zrownane-zasady-waloryzacji-
emerytur-kwartalnych-i-rocznych-bez-wzgledu-na-to-kiedy-zlozy-sie-wniosek/ 

 
1431. Rekordowa liczba ubezpieczonych cudzoziemców: wypowiedź //  

wgospodarce.pl, 10.05.2021 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/96025-rekordowa-liczba-ubezpieczonych-
cudzoziemcow 

 
1432. Rozmowa ekspercka w ramach Strefy SGH na temat cyfryza- 

cji sektora publicznego, XXX edycja Forum Ekonomicznego, Karpacz  
7-9.09.2021 r. 

 
1433. Rozwiązania cyfrowe, sprawna wypłata 300+, przeliczenia 

emerytur. Prof. Gertruda Uścińska o nowych inicjatywach ZUS: wypo-
wiedź // PolskieRadio24.pl, 6.09.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5894/artykul/2801908 
 



- 184 - 

1434. Seniorzy coraz bardziej cyfrowi - już trzy czwarte z nich 
otrzymuje świadczenia z ZUS na konto: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 
25.05.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/42/3165/artykul/2740857 
 
1435. Stan kont w ZUS wzrośnie bardziej niż na lokacie: wypowiedź //  

wgospodarce.pl, 20.05.2021 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/96455-stan-kont-w-zus-wzrosnie-bardziej-
niz-na-lokacie 

 
1436. „Sytuacja finansowa jest stabilna”. Prezes ZUS o Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 18.09.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2809741 
 
1437. Szefowa ZUS: Najniższa emerytura wyniosła... 3 grosze! „Ko-

nieczne zmiany”: wypowiedź // wgospodarce.pl, 18.02.2021 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/92410-szefowa-zus-najnizsza-emerytura-
wyniosla-3-grosze-konieczne-zmiany 

 
1438. Tarcza 6.0. Artyści na umowach cywilnoprawnych mogą wnio-

skować o postojowe: wypowiedź // PolskieRadio.pl, 15.01.2021 r. 

https://www.polskieradio.pl/13/53/Artykul/2659324 
 
1439. Tarcze, które realizujemy, odegrały fundamentalną rolę z punktu 

widzenia stabilizacji działalności dla wielu podmiotów: rozmowa // Radio 
Maryja.pl, 24.04.2021 r. 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-prof-g-uscinska-tarcze-
ktore-realizujemy-odegraly-fundamentalna-role-z-punktu-widzenia-stabilizacji-
dzialalnosci-dla-wielu-podmiotow/ 

 
1440. Trzynasta emerytura: Pierwsze wypłaty ruszyły!: wypowiedź // 

Interia Biznes, 1.04.2021 r. 

https://biznes.interia.pl/emerytury/news-trzynasta-emerytura-pierwsze-wyplaty-
ruszyly,nId,5142974 

 
1441. Trzynasta emerytura – wsparcie dla seniorów ; rozm. A. Gra-

bowska (Debata Senior TVP INFO) // TVP INFO, 25.04.2021 r. 

https://www.tvp.info/53139517/25042021-1500 
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1442. Uwaga przedsiębiorcy. Ostatni moment na zgłoszenie się do 
Małego ZUS-u Plus: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 29.01.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2669265 
 
1443. Waloryzacja, rejestr umów i zupełnie nowe oskładkowanie. 

Prezes ZUS dla money.pl: pół wieku pracy może być normą ; rozm.  
M. Ratajczak // money.pl, 3.01.2021 r. 

https://www.money.pl/gospodarka/waloryzacja-rejestr-umow-i-zupelnie-nowe-
oskladkowanie-prezes-zus-dla-money-pl-pol-wieku-pracy-moze-byc-norma-65932 
74709076768a.html 

 
1444. Walka z pracą na czarno może poprawić sytuację w ZUS: wy-

powiedź // Bankier.pl, 25.11.2021 r. 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Uscinska-Walka-z-praca-na-czarno-moze-
poprawic-sytuacje-w-ZUS-8230730.html 

 
1445. Wnioski o Dobry start tylko elektronicznie. Pomogą pracowni-

cy PUE-roomów: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 27.06.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2763091 
 
1446. Wydłużanie aktywności zawodowej pozwala na uzyskanie wyż-

szego świadczenia emerytalnego: rozmowa // RadioMaryja.pl, 11.06.2021 r. 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-prof-g-uscinska-wydluzanie-
aktywnosci-zawodowej-pozwala-na-uzyskanie-wyzszego-swiadczenia-emerytalnego/ 

 

1447. Wyrównania dla emerytów z rocznika 1953. Ostatni dzień na 
złożenie wniosku: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 11.01.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/42/3165/artykul/2655671 

 
1448. Wysoka waloryzacja rent i emerytur ; rozm. A. Grabowska (De- 

bata Senior TVP INFO) // TVP INFO, 28.02.2021 r. 

https://www.tvp.info/52187503/28022021-1500 

 
1449. Wysokość emerytur dla kobiet. Prezes ZUS: promujemy przedłu-

żanie aktywności zawodowej: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 3.06.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/130/8169/artykul/2746737 
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1450. Wywiad dla TVN 24 Biznes i Świat na temat elektronizacji 
usług publicznych na przykładzie ZUS, podczas XXX edycji Forum Eko-
nomicznego, Karpacz 7-9.09.2021 r. 

 
1451. Wyższe emerytury - co oznaczają dla gospodarki?: wypowiedź // 

wgospodarce.pl, 8.07.2021 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/98494-wyzsze-emerytury-co-oznaczaja-dla-
gospodarki 

 
1452. Wyższe emerytury nie wezmą się z powietrza ; rozm. M. Krze-

śniak-Sajewicz // Interia Biznes, 25.01.2021 r. 
https://biznes.interia.pl/raporty/raport-rozmowy-na-nowy-rok/aktualnosci/news- 

gertruda-uscinska-prezes-zus-wyzsze-emerytury-nie-wezma-sie-,nId,5006730 
 

1453. Z naszych analiz wynika, że pełną czternastą emeryturę otrzy-
ma ok. 7 mln 900 tys. Polaków, a ok. 1 mln 200 tys. osób otrzyma zmniej-
szone świadczenie: rozmowa // RadioMaryja.pl, 25.10.2021 r. 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-prof-g-uscinska-z-naszych-
analiz-wynika-ze-pelna-czternasta-emeryture-otrzyma-ok-7-mln-900-tys-polakow- 
a-ok-1-mln-200-tys-osob-otrzyma-zmniejszone-swiadczenie/ 

 

1454. Zaburzenia psychiczne wśród głównych przyczyn absencji 
chorobowych w 2020 r.: wypowiedź // pulshr.pl, 3.05.2021 r. 

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/zaburzenia-psychiczne-wsrod-glownych-
przyczyn-absencji-chorobowych-w-2020-r,81252.html 

 

1455. Zasiłek opiekuńczy: Czego potrzeba do wypłaty? ZUS wy- 
jaśnia!: wypowiedź // wgospodarce.pl, 18.12.2021 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/105293-zasilek-opiekunczy-czego-potrzeba-
do-wyplaty-zus-wyjasnia 

 

1456. Zbliża się ważna data dla osób pobierających „500 plus”: wy-
powiedź // pulshr.pl, 21.12.2021 r. 

https://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/zbliza-sie-wazna-data-dla-osob-
pobierajacych-500-plus,86567.html 

 

1457. Ze świadczenia skorzystali opiekunowie 3,5 mln dzieci: wy-
powiedź // Interia Biznes, 19.07.2021 r. 

https://biznes.interia.pl/finanse/news-bon-turystyczny-ze-swiadczenia-
skorzystali-opiekunowie-3-5-m,nId,5367762 
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1458. Zmiany w 500+. Od 1 stycznia wnioski do ZUS tylko drogą 
elektroniczną: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 15.12.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2868788 
 
1459. Zmiany w programie Dobry Start, czyli tzw. 300 plus: wypo-

wiedź // Interia Biznes, 28.06.2021 r. 

https://biznes.interia.pl/finanse/news-zmiany-w-programie-dobry-start-czyli-
tzw-300-plus,nId,5325386 

 
1460. Zmiany w ZUS. Gotowy projekt ustawy: wypowiedź // Interia 

Biznes, 2.02.2021 r. 

https://biznes.interia.pl/emerytury/news-zmiany-w-zus-gotowy-projekt-ustawy, 
nId,5024859 

 
1461. ZUS: aktywowano bony turystyczne na kwotę ponad 2 mld zł: 

wypowiedź // wgospodarce.pl, 19.07.2021 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/98968-zus-aktywowano-bony-turystyczne-
na-kwote-ponad-2-mld-zl 

 
1462. ZUS: czternasta emerytura przyznana z urzędu bez formalno-

ści: wypowiedź // wgospodarce.pl, 28.10.2021 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/103065-zus-czternasta-emerytura-
przyznana-z-urzedu-bez-formalnosci 

 
1463. ZUS: już 1 lutego mija termin zgłoszeń do Małego ZUS-u 

plus!: wypowiedź // Interia Biznes, 21.01.2021 r. 

https://biznes.interia.pl/finanse/news-zus-juz-1-lutego-mija-termin-zgloszen-do-
malego-zus-u-plus,nId,5000617 

 
1464. ZUS: nie ma żadnych obaw o wypłaty świadczeń: wypowiedź //  

wgospodarce.pl, 31.12.2021 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/105811-zus-nie-ma-zadnych-obaw-o-wyplaty-
swiadczen 

 
1465. ZUS: od 16 maja należy podawać kod zawodu: wypowiedź // 

wgospodarce.pl, 6.05.2021 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/95861-zus-od-16-maja-nalezy-podawac-
kod-zawodu 
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1466. ZUS: ruszyły pierwsze wypłaty pieniędzy w ramach programu 
„Dobry start”: wypowiedź // Interia Biznes, 22.07.2021 r. 

https://biznes.interia.pl/finanse/news-zus-ruszyly-pierwsze-wyplaty-pieniedzy-
w-ramach-programu-dob,nId,5373933 

 
1467. ZUS: wchodzi w życie ważna zmiana dotycząca zgłoszeń do 

ubezpieczeń: wypowiedź // gazetaprawna.pl, 13.05.2021 r. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/8162579,zus-zmiana-
zgloszen-do-ubezpieczen.html 

 
1468. ZUS: wciąż można się zgłaszać do Małego ZUS-u plus: wy-

powiedź // wgospodarce.pl, 21.01.2021 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/91089-zus-wciaz-mozna-sie-zglaszac-do-
malego-zus-u-plus 

 
1469. ZUS gotowy na obsługę 500 plus od nowego roku: wypowiedź //  

pulshr.pl, 8.12.2021 r. 

https://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/zus-gotowy-na-obsluge-500-plus-od-
nowego-roku,86264.html 

 
1470. ZUS jest przygotowany do obsługi 500 plus: wypowiedź // In-

teria Biznes, 8.12.2021 r. 

https://biznes.interia.pl/finanse/news-zus-jest-przygotowany-do-obslugi- 
500-plus,nId,5694648 

 
1471. ZUS na drodze transformacji cyfrowej i organizacyjnej ; rozm. 

M. Prynda // Kapitał Polski. - 2021, nr 3, s. 7-9 (Dział Gospodarka). 
 
1472. ZUS podsumował swoje działania w mijającym roku: wypo-

wiedź // pulshr.pl, 31.12.2021 r. 

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/zus-podsumowal-swoje-dzialania- 
w-mijajacym-roku,86791.html 

 
1473. ZUS podsumowuje działanie tarczy antykryzysowej. Do firm do 

tej pory trafiło 37,5 mld zł: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 8.07.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2769908 
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1474. ZUS podsumowuje tarcze antykryzysowe. Do firm popły- 
nęło kilkadziesiąt miliardów złotych: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 
9.07.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2770295 
 
1475. ZUS przejmuje 500 plus. Gdzie, jak i kto będzie musiał złożyć 

wniosek: wypowiedź // pulshr.pl, 15.12.2021 r. 

https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/zus-przejmuje-500-plus-gdzie-jak-i-kto-
bedzie-musial-zlozyc-wniosek,86428.html 

 
1476. ZUS przelał prawie 240 mln zł na konta w ramach „Dobrego 

startu”: wypowiedź // Interia Biznes, 29.07.2021 r. 

https://biznes.interia.pl/finanse/news-zus-przelal-prawie-240-mln-zl-na-konta-
w-ramach-dobrego-star,nId,5387664 

 
1477. ZUS przygotowuje się do wypłat świadczenia żłobkowego. 

Chodzi o pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie: wypowiedź // Polskie 
Radio24.pl, 22.12.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2873235 
 
1478. ZUS rezygnuje z miliardów!: wypowiedź // wgospodarce.pl, 

22.11.2021 r. 

https://wgospodarce.pl/informacje/104092-zus-rezygnuje-z-miliardow 
 
1479. ZUS rozpoczął coroczną waloryzację emerytur i rent. Wzrasta-

ją też inne świadczenia: wypowiedź // PolskieRadio24.pl, 1.03.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/42/3165/artykul/2688794 
 
1480. ZUS wychodzi z finansowych problemów: wypowiedź // 

pulshr.pl, 15.10.2021 r. 

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/zus-wychodzi-z-finansowych-problemow, 
84976.html 

 
1481. ZUS zakończył waloryzację kont ubezpieczonych: wypowiedź //  

Interia Biznes, 16.06.2021 r. 

https://biznes.interia.pl/emerytury/news-zus-zakonczyl-waloryzacje-kont-
ubezpieczonych,nId,5300327 
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1482. ZUS zrezygnował z miliardów złotych. Nie potrzebuje tych 
pieniędzy: wypowiedź // pulshr.pl, 22.11.2021 r. 

https://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/zus-zrezygnowal-z-miliardow-zlotych-
nie-potrzebuje-tych-pieniedzy,85808.html 

 
1483. Zwolnienia ze składek i postojowe. Prezes ZUS: prawo do  

pomocy dla przedsiębiorców z niemal 50 branż: wypowiedź // Polskie 
Radio24.pl, 28.01.2021 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2668774 

 
2022 

1484. Co Polski ład zmienia w emeryturach i rentach? Prezes ZUS 
wyjaśnia // PolskieRadio24, 6.01.2022 r. 

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2880692 

 
1485. 94 [dziewięćdziesiąt cztery] proc. emerytów i 98 proc. renci-

stów zyska na Polskim Ładzie ; rozm. G.Wszołek // Gazeta Polska. - 
2022, nr 4, s. 30-31. 

 
1486. E-zwolnienia się sprawdziły. Wystawiono ich już 100 milio-

nów // PolskieRadio24, 17.06.2022 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2981867 

 
1487. Elektronizacja i automatyzacja to wygoda dla klientów i wie-

lomilionowe oszczędności ; rozm. P. Szymczyk // Co do zasady. - 2022, 
nr 1, s. 123-131. 

 
1488. Ilu emerytów i rencistów w ogóle nie zapłaci podatku docho-

dowego? Prezes ZUS wyjaśnia // PolskieRadio24, 10.01.2022 r. 

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2882670 

 
1489. Jaka pomoc finansowa będzie wypłacana Ukraińcom? ; rozm. 

A. Grabowska (Wywiad Gospodarczy) // wpolsce.pl, 15.03.2022 r. 

http://wpolsce.pl/gospodarka/16514-wywiad-gospodarczy-jaka-pomoc-
finansowa-bedzie-wyplacana-ukraincom 
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1490. Jakie nowości w ZUS czekają przedsiębiorców? ; rozm.  
A. Grabowska (Wywiad Gospodarczy) // wpolsce.pl, 25.01.2022 r. 

http://wpolsce.pl/gospodarka/16145-wywiad-gospodarczy-jakie-nowosci-w-
zus-czekaja-przedsiebiorcow 

 
1491. Jesteśmy w czasie przygotowywania wypłaty 14. emerytury: 

wypowiedź // Interia Biznes, 12.07.2022 r. 

https://biznes.interia.pl/emerytury/news-prezes-zus-jestesmy-w-czasie-
przygotowywania-wyplaty-14-emer,nId,6151470 

 
1492. Kiedy emeryci dostaną zwrot podatku? ; rozm. A. Grabowska 

(Wywiad Gospodarczy) // wpolsce.pl, 18.01.2022 r. 

http://wpolsce.pl/gospodarka/16092-wywiad-gospodarczy-kiedy-emeryci-
dostana-zwrot-podatku 

 
1493. Kolejne nadpłaty podatku trafiają na konta. Otrzymało je już 

ponad 185 tys. emerytów i rencistów // PolskieRadio24, 10.02.2022 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2899466 

 
1494. Których emerytów dotyczy zwrot nadpłaconego podatku za 

styczeń? Znamy szczegóły // PolskieRadio24, 1.02.2022 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2894327 

 
1495. Miliony elektronicznych zwolnień lekarskich! System działa: 

wypowiedź // Interia Biznes, 17.01.2022 r. 

https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-miliony-elektronicznych-zwolnien-
lekarskich-system-dziala,nId,6098893 

 
1496. Na jaką pomoc od ZUS mogą liczyć przedsiębiorcy dotknięci 

zatruciem Odry? // PolskieRadio24, 30.09.2022 r. 

https://polskieradio24.pl/42/1699/artykul/3045407 

 
1497. Nie trzeba składać wniosków, zwrot podatku w lutym: wypo-

wiedź // Interia Biznes, 17.01.2022 r. 

https://biznes.interia.pl/raporty/raport-polski-lad/aktualnosci/news-emerytury-
zus-nie-trzeba-skladac-wnioskow-zwrot-podatku-w-lu,nId,5774682 



- 192 - 

1498. Nowe tablice GUS korzystniejsze dla przyszłych emerytów: wy- 
powiedź // Interia Biznes, 31.03.2022 r. 

https://biznes.interia.pl/emerytury/news-nowe-tablice-gus-korzystniejsze-dla-
przyszlych-emerytow,nId,5925040 

 
1499. Nowy okres świadczeniowy 500 plus. Są pierwsze dane doty-

czące złożonych wniosków // PolskieRadio24, 1.02.2022 r. 

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2894069 
 
1500. „Oddaje sytuację inflacyjną”. Prezes ZUS o waloryzacji świad- 

czeń emerytalno-rentowych // Jedynka Polskie Radio, 13.06.2022 r. 

https://jedynka.polskieradio.pl/artykul/2978960 
 
1501. Pierwsi emeryci i renciści otrzymali nadpłatę podatku: wypo-

wiedź // Interia Biznes, 1.02.2022 r. 

https://biznes.interia.pl/emerytury/news-prezes-zus-pierwsi-emeryci-i-rencisci-
otrzymali-nadplate-pod,nId,5806076 

 

1502. Pierwsze zwaloryzowane świadczenia na kontach emerytów: 
wypowiedź // Interia Biznes, 9.03.2022 r. 

https://biznes.interia.pl/emerytury/news-zus-pierwsze-zwaloryzowane-
swiadczenia-na-kontach-emerytow,nId,5881400 

 
1503. Polski Ład: 90 proc. emerytów i rencistów otrzyma większe 

świadczenia // PolskieRadio24, 7.01.2022 r. 

https://polskieradio24.pl/42/3165/artykul/2881264 
 
1504. Pomoc przy obliczaniu składki zdrowotnej. ZUS udostępnia 

specjalny kalkulator dla firm // PolskieRadio24, 22.01.2022 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2888912 
 
1505. „Ponad 90 proc. emerytów i rencistów skorzysta na Polskim 

Ładzie”. Prezes ZUS zapewnia // PolskieRadio24, 7.01.2022 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2881158 
 
1506. Ponad 17 mln osób płaci składki do FUS. Prezes ZUS: sytuacja 

jest dobra mimo rosnących wydatków // PolskieRadio24, 2.08.2022 r. 
https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/3013021 
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1507. Prezes ZUS: dla systemu jedna 14. emerytura jest lepsza niż 
dwie waloryzacje // PolskieRadio24, 12.07.2022 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2998877 
 
1508. Prezes ZUS: 94 [dziewięćdziesiąt cztery] proc. emerytów zy-

ska na Polskim Ładzie // PolskieRadio24, 10.01.2022 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5894/artykul/2882400 
 
1509. Prezes ZUS: KE nie żąda od nas podwyższenia wieku eme- 

rytalnego, a wprowadzenia zachęt do dłuższej pracy // PolskieRadio24, 
15.06.2022 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2980578 
 
1510. Prezes ZUS: państwo ma służyć obywatelom w okresie pokoju 

i kryzysu // PolskieRadio24, 9.10.2022 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5558/artykul/3050175 
 
1511. Prezes ZUS: Platforma Usług Elektronicznych stanie się częś- 

cią serwisu gov.pl // PolskieRadio24, 28.06.2022 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2989410 
 
1512. Prezes ZUS: ponad 260 mld zł w tym roku i ponad 300 mld zł 

w przyszłym, to dodatkowe wsparcie finansowe polskich seniorów // 
PolskieRadio24, 5.10.2022 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5894/artykul/3048095 
 
1513. Prezes ZUS: pracujący dwa lata dłużej, będą mieć dużo wyższe 

emerytury // PolskieRadio24, 5.04.2022 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5894/artykul/2933647 
 
1514. Prezes ZUS: świadczenia dla ukraińskich pracowników i ich 

rodzin są takie same jak dla Polaków // PolskieRadio24, 10.03.2022 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5894/artykul/2917225 
 
1515. Prezes ZUS: uchodźcom z Ukrainy zapewniamy te same pro-

gramy społeczne co Polakom // PolskieRadio24, 10.03.2022 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2917224 
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1516. Prezes ZUS: wkrótce kapitał emerytury każdego ubezpieczone-
go zostanie zwiększony o ponad 9 proc. // PolskieRadio24, 17.05.2022 r. 

https://polskieradio24.pl/130/5894/artykul/2959784 
 
1517. Przechodzący na emeryturę dostaną wyższe świadczenia. Pre-

zes ZUS o szczegółach // PolskieRadio24, 30.03.2022 r. 

https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2930100 
 

1518. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Prezes ZUS: wpłynęło już po-
nad 275 tysięcy wniosków // PolskieRadio24, 7.01.2022 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2881102 
 
1519. Rośnie liczba Ukraińców ubezpieczonych w ZUS. Gertruda 

Uścińska komentuje // PolskieRadio24, 11.04.2022 r. 

https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/2937528 
 
1520. Ruszają wypłaty 14. emerytury. Łącznie do świadczeniobior-

ców trafi prawie 11,5 mld złotych // PolskieRadio24, 25.08.2022 r. 

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/3025384 
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