
Obowiazkowy instytut pensyjny 
dla urzędników prywatnych. 

  

Na dniu 24 listopada 1895 odbyło się w wielkiej sali po- 

siedzeń ogólnego Towarzystwa urzędników (des allgemeinen Be- 

amten- Vereines) we Wiedniu, Kollingasse 17, zgromadzenie dele- 
gatów różnych stowarzyszeń urzędników prywatnych Monarchii, 

na ktorem dyskutowano nad ustawowem uregulowaniem prawa 

pensyjnego, względnie nad stworzeniem ustawy, zapomocą której 

starość i nieudolność do pracy urzędników prywatnych wszelkiej 

kategoryi byłyby zabezpieczone. 
Na to zgromadzenie przybyło z górą 30 delegatów, a naj- 

bardziej dla nas pocieszającem było przyłączenie się do wspólnej 

akcyi wiedeńskiego Towarzystwa gospodarczych urzędników (Ver- 

ein fiir Giiterbeamte) które dotąd na uboczu stało, będąc prze- 
konania , że na rząd w tej sprawie liczyć nie należy. 

Korespondencye jednak kilkakrotne ze strony galicyjskiego 

Towarzystwa wzajemnej pomocy Oficyalistów prywatnych, zdołały 

to poważne — 3000 członków liczące — Towarzystwo skłonić do 

zgodnego, jednolitego postępowania. Towarzystwo wzmiankowane 

wydelegowało na zgromadzenie pp. Dr. (Gustawa Marchet, profe- 
sorą szkoły ziemiańskiej i deputowanego do rady państwa, Dr. 

Artura Wich radcę gospodarczego i Ernesta Wagnera sekretarza 
Towarzystwa wyż wymienionego. | 

Ze strony galicyjskiego Towarzystwa byli obecni: prezes 

Stefan hrabia Zamoyski i dyrektor Romuald Makarewicz: ze 

strony czeskiego [Towarzystwa (zemska jednota soukromych ura- 

dniku) Józef Fasbender i Jarosław Sznirch. 

Innych delegatów niewyliczamy na razie. 
Zgromadzeniu delegatów przedłożył zarząd grupy prywatnych 

urzędników (stanowiących część składową ogólnego Towarzystwa 

urzędników) projekt rezolucyi, która obejmowała podstawy przy- 
szłej ustawy. Po więcej jak czterogodzinnych naradach została
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rezolucya ustylizowaną, poczem zgromadzenie delegatów wybrało 

deputacyę, któraby ministrom tę rezolucyę przedłożyła i uprosiła 
o gorące zainteresowanie się sprawą. | 

W skład deputacyi weszli pp. Stefan hr. Zamoyski, Ro- 
muald Makarewicz, Józef Fasbender, Jarosław Sznirch, Dr. G. 

Marchet, Dr. A. Wich, E. Wagner, G. Wuthe, Antoni Blech- 

schmidt, Dr. Feilbogen. 
Deputacya ta pod przewodnictwem hr. Zamoyskiego udała 

się 25 listopada do J. E. ministra prezydenta hr. K. Badeniego 

1 J. E. hr. Ledebura ministra rolnictwa; we wtorek 26 listopada 
do J. EK. ministra skarbu Dr. Bilińskiego a 27 listopada do J. E. 

ministra handlu br. Glanza. 

Z całą przyjemnością podajemy, że wszyscy ministrowie pe- 
tycyę nader życzliwie przyjęli i przyrzekli jak najsilniejsze po- 

parcie sprawy w mowie będącej ; zwłaszcza, że zebranie dat sta- 
tystycznych już z urzędu zarządzonem zostało, które posłużyć mają 

do ułożenia projektu ustawy. | 
J. E. minister prezydent szczególnie łaskawie przyjął de- 

putacyę i przyrzekł ze swej strony przyspieszyć tak załatwienie 

sprawy, którą on za nader doniosłą uważa, że około czerwca r. 

1896 zwołaną zostanie ankieta złożona z pracodawców 1 praco- 

biorców do skrytykowania projektu, a około jesieni projekt usta- 

wy - obowiązkowego instytutu pensyjnego będzie mógł wejść do 

Rady państwa. . 
. Delegaci: prof. Marchet i Dr. Wich wręczyli przy sposobno- 

ści ministrom projekt ustawy, który sami wypracowali, a który 

w znakomitej części przedmiot wyczerpuje. 

Projekt ten znajduje się także w aktach [owarzystwa wza- 

jemnej pomocy Oficyalistów prywatnych, 'gdzie interesowani przej- 

rzeć go mogą. 
"W ten sposób sprawa obowiązkowego ubezpieczenia starości 

i nieudolności do pracy, tudzież z tem połączone zabezpieczenie 

wdów i sierót po urzędnikach prywatnych (u nas Oficyalistami 

zwanych) postąpiła znacznie naprzód. | 

Niemożemy pominąć sposobności, aby niezaznaczyć, że wszystkie 

stronnictwa bez wyjątku w parlamencie jak najżyczliwiej zapa- 

trują się na poruszoną sprawę. i wyczekują przedłożenia rządowego, 

a nawęt się wprost o to upominają — czego naprzykład najlepszym 

dowodem uchwała wniosku Dr. Noske przez parlament tej treści : 

,Uprasza się rząd aby sprawę ubezpieczenia urzędników prywa -
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tnych do rychłego załatwienia doprowadził", (ob. stenograficzny 
protokół z 19 grudnia 1895 strona 22405; tudzież mowa Dr. 
Mengera, który w parlamencie, jako jeneralny mowca przemawia- 
jąc (dnia 19 grudnia z. r. obacz stenograficzny protokół stronica 

22407) za przyjęciem budżetu ministerstwa spraw wewnętrznych, 
powiedział: „Było tu ponownie podniesionem: że w celu ubezpie- 

„czenia starości i nieudolności do pracy prywatnych urzędników 
„ze strony wysokiego rządu powinna już ostatecznie akcya być 
„przedsięwziętą*. 

„Jest to w wysokim stopniu życzenia godnem !* 

Sądzę, że Jnne społeczno reformatorskie akcye — odnoszące 

się do innych klas społeczeństwa — są godne uwagi; ale te są 

o wiele trudniejsze! 

„Nie jest to chwalebnem, że właśnie ta klasa ludzi, ponaj- 
większej części wykształceni i zasłużeni męże, odnośnie do ich sta- 

rości. na poważne trudności, a częstokroć odnośnie do ich rodzin, 

na wszelkie troski i niedolę są narażeni; gdy tymczasem należytą 

organizacyą ze strony państwa, przy ofiarach — ledwie godnych 

wzmianki — z łatwością temu zaradzić można”. 

„Czuję siętedy w obowiązku wysoki rząd najusilniej prosić, 

aby tą sprawą na seryo się zajął 1 ostatecznie wystąpił z pro- 
jektem do ustawy. 

„W tej mierze uchwalono juz kilka rezolucyj, wniesiono tu 

wislo petycyj, 1 co ogólna opinia zi co rada państwa zdziałać mo- 
„gła. już się stało; a nam nic innego niepozostało: jak na rząd 

„nastawać i ciągle nastawać. aby — odnośnie do tej sprawy 

„był postęp widocznym! — co przy nieznacznych kosztach dla. 

„państwa a tylko przy zwiększonej pracy osiągniętem być może* 
Przytoczone ustępy świadczą, ze sprawa która sie od r. 

1889 wlecze, przybiera widoczne kształty i niewątpimy, że przy 

znanej energii J. EK. mininistra prezydenta niebawem liczna rzesza 
urzędników prywatnych (400.000 a w tej liczbie 43.000 urzędni- 

ków gospodarczych) będzie mogła oddać się swej pracy zawodo- 

wej bez troski o przyszłość swoją 1 swojej rodziny, 

Kończąc notatkę z przebiegu tej ważnej sprawy. podnieść 
należy jako zasługę polskich 1 czeskich delegatów, że zdołali prze- 

konać na zjeździe we Wiedniu delegatów, iż utworzenie jedynej 

instytucyi dla całej monarchii z siedzibą we Wiedniu chy biło by 
celowi 1 niebyło by odpowiedniem wobec różnych stosunków w po- 
jedynczych krajach koronnych.
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Nadto przeałożył delegat Makarewicz dowody, ze w Niem- 
czech na mocy ustawy z r. 1889 istnieje 31 zakładów ubezpieczeń, 
nad którymi czuwa utworzone centralne biuro ubezpieczeń (Haupt- 
versicherungsamt w Berlinie). Przeto nawet w państwie o jedno- 
litej narodowości okazała się centralizacya niepraktyczną. 

R. M. 
 


