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Przekazujemy do rąk Czytelników piąty numer Zeszytów Naukowych Zakładu Zabezpie-
czenia Społecznego Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego Zabezpieczenie Zabezpieczenie 
Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka.Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka. Tym razem jego tematem wiodącym są zagadnienia związane 
z rodziną i polityką rodzinną. 

Prezentowany numer czasopisma został przygotowany i opracowany na podstawie ostatnio 
podejmowanych działań prawnych i o innym charakterze w Polsce oraz w krajach Unii Euro-
pejskiej dotyczących zabezpieczenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 
pracy, migracji, demografi i i rodziny. 

W dziale Studia i Problemy Studia i Problemy autorzy podejmują ważne zagadnienia teoretyczne, prawne i prak-
tyczne dotyczące pracy, demografi i i rodziny. Rozpoczyna je artykuł podejmujący zagadnienia 
pracy jako ryzyka ubezpieczeniowego. W tekście zawarto rozważania dotyczące defi nicji ryzy-
ka, wypadku przy pracy oraz nagłości zdarzenia wypadkowego i jego przyczyn zewnętrznych. 
Kolejny tekst odnosi się do problematyki funkcjonowania polskiej polityki społecznej w aspek-
cie jej skuteczności łagodzenia współczesnych negatywnych trendów demografi cznych.

Kontynuację problematyki demografi cznej zawarto w tekście poświęconym reakcji władz 
politycznych na kryzys demografi czny w Polsce. Zaprezentowano w nim program „Rodzina 
500 Plus”, którego celem ma być dostarczenie impulsu prokreacyjnego rodzinom w postaci 
wsparcia fi nansowego z tytułu posiadania i wychowania dzieci od urodzenia do osiągnięcia 
przez nich 18. roku życia. W artykule dokonano porównania deklarowanych politycznie celów 
tego programu z zapisami prawnymi zawartymi w Konstytucji RP oraz celami społecznej 
gospodarki rynkowej.

W nawiązaniu do współczesnych działań na rzecz rodziny w kolejnym artykule przedsta-
wiono rozwiązania wobec rodziny, jakie tworzone są na poziomie akademickim w Uniwersyte-
cie Warszawskim.

W części Prace Badawcze i Informacyjne Prace Badawcze i Informacyjne zaprezentowano informacje o aktualnych bada-
niach europejskich prowadzonych w zakresie praw obywateli UE i pracowników migrujących, 
nowych przepisach o zasiłkach i rencie rodzinnej oraz o wpływie czasowych migracji zagra-
nicznych na więzi rodzinne.

Ważnym działem naszego czasopisma naukowego jest analiza orzecznictwa, w którym pre-
zentowane są wyroki sądów polskich i europejskich z zakresu zabezpieczenia społecznego 
i ich wpływ na praktykę stosowania prawa zabezpieczenia społecznego (dział OrzecznictwoOrzecznictwo). 
W tym numerze prezentowana jest analiza orzecznictwa podejmującego sprawy dotyczące pra-
wa do swobodnego przemieszczania się i ochrony socjalnej.
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STUDIA I PROBLEMY
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Jak zwykle przybliżamy i oceniamy pozycje literatury z obszaru zabezpieczenia oraz publiku-
jemy informacje o nowych książkach, a także artykułach publikowanych w czasopismach nauko-
wych, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw zagranicznych (działy Recenzje i Nowości Recenzje i Nowości 
WydawniczeWydawnicze).

Nie zapominamy także o różnych konferencjach, debatach i spotkaniach, na których porusza 
się i dyskutuje o aktualnych problemach z zakresu zabezpieczenia społecznego. W dziale Kronika Kronika 
WydarzeńWydarzeń zamieszczamy informacje o takich spotkaniach i sprawozdania z ich przebiegu.

Zachęcamy do współpracy studentów, doktorantów i wyższą kadrą akademicką uczelni pol-
skich i zagranicznych do publikowania w kolejnych numerach czasopisma. Jednym z najbliższych 
będzie numer dotyczący skutków dla zabezpieczenia społecznego czy szerzej dostępu do rynku 
pracy, swobody przepływu osób i usług wynikających z Brexitu. 


