
Marek Paczuski
 Ma 46 lat, z czego przeszło 20 poświęcił pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w którym 

od 1999 r. pełni ważne funkcje menadżerskie (m.in. 14 lat na stanowisku Z-cy Dyrektora ds. dochodów 
w siedleckim oddziale, od IV do X 2014 r. pełnił obowiązki Wicedyrektora Departamentu Ubezpieczeń 
i Składek w Centrali ZUS w Warszawie, od XII 2016 r. – Dyrektor Oddziału w Siedlcach, pełniący 
jednocześnie od VII 2018 r. do VI 2019 r. obowiązki Dyrektora Oddziału w Legnicy, od  XII br. funkcję 
Dyrektora III Oddziału w Warszawie). Z Siedlcami związany od 2004 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły 
Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, Uniwersytetu Warszawskiego (studia podyplomowe w zakresie 
Administracji na Wydziale Prawa i Administracji) oraz Polskiej Akademii Nauk (studia podyplomowe 
w zakresie Dyrektor Finansowy – Instytut Nauk Ekonomicznych), gdzie od października br. studiuje na 
prestiżowym kierunku Executive Master of Business Administration. Pełni funkcję Przewodniczącego 
Rady Regionu I (struktury zarządczej ZUS, skupiającej dyrektorów 12 oddziałów z centralnej Polski oraz 
przedstawicieli Centrali ZUS) oraz Pełnomocnika ds. Uszczelniania Funduszy. Jest członkiem Siedleckiego 
Forum Rynku Pracy oraz Siedleckiej Rady Biznesu. Podczas posiedzeń SRB, organizowanych także 
w siedzibie siedleckiego Oddziału ZUS, osobiście promuje kluczowe projekty Zakładu (m.in. e-składka, 
mała działalność gospodarcza), organizuje prelekcje o tematyce ubezpieczeniowej istotnej dla lokalnych 
przedsiębiorców (np. ubezpieczenia społeczne obcokrajowców, konstytucja biznesu).

 Mnogość zadań, które realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, powoduje, że jest on partnerem 
licznych instytucji państwowych i prywatnych. Przede wszystkim współdziała z nimi przy realizacji zadań 
wynikających z polityki społecznej państwa, a także współpracuje na rzecz podniesienia poziomu wiedzy 
o ubezpieczeniach społecznych. W ramach tej działalności Dyrektor Paczuski od lat osobiście angażuje się 
w nawiązywanie relacji z lokalnym otoczeniem. Jako osoba niezwykle aktywna promuje nie tylko Oddział, 
ale też miasto Siedlce podczas znaczących przedsięwzięć, o szerokim zasięgu, wykraczającym poza granice 
naszego regionu. Jako Dyrektor w krótkim czasie potrafił zjednać sobie szerokie grono przedstawicieli 
lokalnych instytucji, władz samorządowych, przedsiębiorców, organizacji i stowarzyszeń,  przedstawicieli 
środowiska naukowego, medycznego i mediów, z którymi sukcesywnie realizuje przedsięwzięcia, będące 
odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców miasta i regionu – warsztaty, szkolenia, prelekcje, seminaria, 
dni otwarte itp.

 Wybrane osiągnięcia laureata:

− Medal Brązowy za Długoletnią Służbę – odznaczenie Państwowe Prezydenta RP (27.10.2014 r.);

− Srebrna Odznaka ZUS – wyróżnienie zawodowe, nadawane za wzorowe, wyjątkowo sumienne 
wykonywanie obowiązków wynikających z pracy  zawodowej, w szczególności za osiągnięcia 
dla Zakładu i na rzecz ubezpieczeń społecznych (24.10.2013 r.);

− wyróżnienie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie za udział w V edycji konkursu „Szkoła dla 
pracodawców – pracodawcy dla szkoły” w obszarze ekonomiczno-finansowo-biurowym (I 2018 r.);



− „Dobry Manager” wyróżnienie Prezesa ZUS (II 2019 r.);

− wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego za zaangażowanie i wieloletnią pracę 
na rzecz rozwoju instytucji oraz za zasługi dla województwa mazowieckiego (13.11.2019 r.).

 Oddział ZUS w Siedlcach, którym kieruje Pan Paczuski, jako samodzielna  jednostka organizacyjna 
funkcjonuje od 1 października 1979 r. Jest jednym z 43 oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
tj.  filaru polskiego systemu zabezpieczenia społecznego. Aktualnie blisko 700 osobowy zespół 
pracowniczy obsługuje: 247 tys. ubezpieczonych, 100 tys. świadczeniobiorców oraz 90 tys. płatników 
składek. W strukturze Oddziału jest także Centrum Obsługi Telefonicznej, obsługujące klientów z całego 
kraju. Oddział w Siedlcach ma istotny wkład w tworzenie założeń i koncepcji oraz w realizację projektu 
uruchomienia w 2012 r. ogólnopolskiej infolinii ZUS (dodatkowe miejsca pracy dla mieszkańców 
naszego regionu). COT to jeden z dowodów otwartości ZUS na nowoczesne technologie i na rosnące 
potrzeby społeczeństwa. Siedlecka jednostka ZUS, za sprawą Dyrektora Paczuskiego, ma znaczący udział 
w kształtowaniu dobrej współpracy z instytucjami zagranicznymi właściwymi dla spraw zabezpieczenia 
społecznego w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Od 2016 r. Oddział 
w Siedlcach jako jedyny w Polsce obsługuje wnioski właściwych instytucji zagranicznych dot. weryfikacji 
ważności zaświadczeń A1, od czerwca 2019 r. dodatkowo pełni funkcję wyspecjalizowanego centrum 
z zakresu ustalania właściwego ustawodawstwa. Laureat reprezentuje ZUS podczas spotkań, służących 
wymianie dobrych praktyk oraz pogłębieniu relacji z przedstawicielami zagranicznych instytucji 
ubezpieczeniowych. Z pasją i zaangażowaniem realizuje zadania w służbie społeczeństwu.

 Spośród licznych umiejętności, laureata wyróżniają: perfekcjonizm, wyjątkowe zdolności 
interpersonalne, konsolidacyjne − jest osobą, która z każdym znajdzie wspólny język i płaszczyznę 
porozumienia. Jest bardzo wymagający względem siebie oraz pracowników. Stawia na wysokie standardy 
, nie uznaje bylejakości w działaniu. Podejmuje ambitne wyzwania, inspirując innych do działania − 
to  recepta na wysoką pozycję siedleckiego Oddziału ZUS.

 „(...) Lider wśród dyrektorów oraz lider wśród oddziałów ZUS jest w Siedlcach” – powiedziała Pani 
Profesor dr hab. Gertruda Uścińska − Prezes ZUS, podczas uroczystości Jubileuszu 40-lecia Oddziału 
w Siedlcach, przypadającego 1.10 br. 

 Wielopłaszczyznowa aktywność Pana Paczuskiego czyni z Niego ambasadora nie tylko siedleckiej 
instytucji, ale też miasta, które laureat promuje swą działalnością na rzecz społeczeństwa zarówno w kraju, 
jak i poza jego granicami. Prywatnie − szczęśliwy mąż i dumny ojciec dwóch synów, wierny staremu 
polskiemu rockowi. W wolnych chwilach czyta literaturę branżową i ogląda filmy dokumentalne. Lubi 
dobrą kuchnię. Najchętniej odpoczywa nad polskim morzem.


