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Oddajemy do rąk Czytelników drugi numer Zeszytów Naukowych Zakładu Zabezpieczenia 
Społecznego Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego Zabezpieczenie Społeczne. Zabezpieczenie Społeczne. 
Teoria, Prawo, PraktykaTeoria, Prawo, Praktyka. Jego zakres przedmiotowy obejmuje zagadnienia teoretyczne, prawne 
praktyczne z tego obszaru. Należy przypomnieć, że ten periodyk naukowy powstał z inicja-
tywy studentów, magistrantów i doktorantów zajmujących się problematyką szeroko rozumia-
nego zabezpieczenia społecznego, a także ludzi nauki. Wpisuje się on w kontekst aktywności 
akademickiej podejmowanej i realizowanej w takiej formie w innych obszarach naukowych na 
Uniwersytecie Warszawskim. Jest też dopełnieniem tytułów wydawniczych będących już na 
rynku.

Merytoryczna część tego czasopisma naukowego została przygotowana i opracowana na pod-
stawie ostatnio podejmowanych działań prawnych i pozaprawnych w Polsce oraz w innych krajach 
Unii Europejskiej dotyczących zabezpieczenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem 
opieki długoterminowej (Long-Term Care – LTC). Zgodnie bowiem z przyjętą koncepcją w każdym 
numerze podejmuje się wiodący temat badawczy. 

W obecnym stanie prawnym i faktycznym żadne państwo członkowskie nie posiada wyczerpu-
jącej, jasnej i szerokiej defi nicji opieki długoterminowej. Jednocześnie ryzyko niesamodzielności, 
którego skutków zajścia dotyczy ta opieka, nie pasuje do klasycznej struktury dotychczasowego 
katalogu ryzyka socjalnego. 

W badaniach europejskich z tego zakresu, w szczególności w ramach projektu „Training and 
Reporting on European Social Security” (trESS), podnosi się, że wypracowanie jednolitej i wspól-
nej defi nicji LTC jest kluczowym i jednocześnie trudnym zadaniem, jakie stoi przed współczesną 
polityką społeczną. Trzeba bowiem pamiętać, że sprawy te są częścią integralną życia społecz-
nego i zasługują na podejmowanie nie tylko w ujęciu krajowym, ale także unijnym, czy szerzej 
światowym. 

Redakcja przyjęła, że teksty zawarte w tym numerze czasopisma powinny:
– zwiększać wiedzę na temat LTC wśród różnych odbiorców,
– przedstawiać analizę prawną, społeczną i ekonomiczną dotyczącą różnych aspektów opieki 

długoterminowej,
– stanowić wymianę informacji na temat aktualnych działań podejmowanych na poziomie 

krajowym i międzynarodowym w tym obszarze.

W dziale Studia i ProblemyStudia i Problemy omawiamy podjęte przez autorów – ekspertów w dziedzinie zabezpie-
czenia społecznego ważne zagadnienia teoretyczne, prawne i praktyczne dotyczące LTC. Teksty 
te odnoszą się do sytuacji w krajach europejskich oraz regulacji UE z tego zakresu.
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W dziale Sprawy Międzynarodowe Sprawy Międzynarodowe zostały przedstawione aktualne zagadnienia, którymi zajmuje 
się obecnie Unia Europejska, Międzynarodowa Organizacja Pracy i Rada Europy, ze szczególnym 
uwzględnieniem opieki długoterminowej.

Analizy prawne wymagają przedstawienia oceny ich funkcjonowania, dokonanej przez sądy 
krajowe i międzynarodowe. Ważnym działem naszego czasopisma naukowego jest analiza 
orzecznictwa, w którym prezentowane są wyroki sądów polskich i europejskich z zakresu zabez-
pieczenia społecznego i ich wpływ na praktykę stosowania prawa zabezpieczenia społecznego 
(dział OrzecznictwoOrzecznictwo). W tym numerze prezentowana jest analiza orzecznictwa podejmującego 
różne aspekty LTC.

W dziale Nowości WydawniczeNowości Wydawnicze publikujemy informacje o nowych książkach, a także artyku-
łach publikowanych w czasopismach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem wydaw-
nictw zagranicznych. Dział Miscellanea Miscellanea zawiera informacje dotyczące funkcjonowania systemu 
zabezpieczenia społecznego, głównie o pracach Komisji Europejskiej w sprawach LTC. Przed-
stawiono także rozmowę z funkcjonariuszem KE odpowiedzialnym za sprawy opieki zdrowot-
nej oraz opieki długoterminowej. W części wywiady, rozmowy z ekspertami polskimiwywiady, rozmowy z ekspertami polskimi, którzy podej-
mują działania mające na celu kompleksowe uregulowanie zasad organizacji i funkcjonowania 
LTC, zaprezentowano rozmowy z przedstawicielem Senatu oraz Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej.

Czasopismo podejmuje współpracę z ekspertami z kraju i z zagranicznych ośrodków akade-
mickich. W związku z tym uznano, że niektóre teksty i opracowania będą publikowane także 
w języku angielskim. W tym numerze pisma zamieszczamy tekst prof. B. Schulte z Research 
Fellow at the Max Planck Institute for Foreign and International Social Law na temat zagadnień 
dotyczących opieki długoterminowej. Przyjęto także zasadę, że wszystkie artykuły będą zawierały 
streszczenie w języku angielskim.

 Mając na celu jak najszerszą integrację rodziny europejskiej specjalizującej się w problematyce 
zabezpieczenia społecznego w aspektach prawnych i pozaprawnych, zachęcamy do przedstawienia 
uwag oraz propozycji działań na przyszłość w celu rozwoju tego periodyku naukowego. Pismo jest 
otwarte na współpracę ze studentami, doktorantami i wyższą kadrą akademicką uczelni polskich 
i zagranicznych.


