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Od redaktor naczelnej Zeszytów Naukowych 
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„Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka”

GERTRUDA UŚCIŃSKAGERTRUDA UŚCIŃSKA
Instytut Polityki Społecznej UW

Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy numer Zeszytów Naukowych Zakładu Zabezpiecze-
nia Społecznego Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego Zabezpieczenie Społecz-Zabezpieczenie Społecz-
ne. Teoria, Prawo, Praktykane. Teoria, Prawo, Praktyka. Jego zakres przedmiotowy będzie obejmował zagadnienia teoretyczne, 
prawne i praktyczne z tego obszaru. Ten periodyk naukowy powstał z inicjatywy studentów, 
magistrantów i doktorantów zajmujących się problematyką szeroko rozumianego zabezpieczenia 
społecznego, a także ludzi nauki, którzy uznali, że nadszedł czas na renesans kompleksowego pod-
jęcia problematyki zabezpieczenia społecznego. Należy podkreślić, że inicjatywa ta jest wyrazem 
aktywności akademickiej młodych osób, wspartych doświadczeniem uczonych starszych stażem 
i tytułem naukowym. Jest to płaszczyzna zdobywania wyższego poziomu warsztatu naukowego 
i sposobu prezentacji swojej wiedzy na zewnątrz przez osoby młode, rozpoczynające swoją przy-
godę z tematyką zabezpieczenia społecznego. Wpisuje się ona w kontekst aktywności akademic-
kiej, podejmowanej i realizowanej w takiej formie w innych obszarach naukowych na Uniwersy-
tecie Warszawskim. Jest też dopełnieniem tytułów wydawniczych będących już na rynku.

Istota zagadnień i spraw z zakresu zabezpieczenia społecznego polega na tym, że w okresie sta-
bilizacji społecznej i ekonomicznej oraz w dobie kryzysu, starzejącego się społeczeństwa i innych 
problemów społecznych wpływają one na życie wszystkich ludzi, począwszy od urodzenia aż do 
śmierci. Określają również sytuację prawną i społeczną osób pozostałych po śmierci żywiciela. Są 
zatem najważniejszym komponentem polityki społecznej.

Merytoryczna część prezentowanego czasopisma naukowego została przygotowana i opra-
cowana na podstawie ostatnio podejmowanych działań prawnych i pozaprawnych dotyczących 
zabezpieczenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia wieku emerytalnego 
w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej. Trzeba bowiem pamiętać, że sprawy te są czę-
ścią integralną życia społecznego i zasługują na podejmowanie nie tylko w ujęciu krajowym, ale 
także unijnym, czy szerzej światowym. Potwierdzeniem tego jest fakt, że w ostatnich latach spra-
wy z zakresu ubezpieczeń społecznych są nie tylko przedmiotem dociekań naukowych, ale także 
różnych debat i dyskusji publicznych.

Redakcja przyjęła, że czasopismo powinno realizować podstawowe założenia, takie jak:
– zwiększenie poziomu wiedzy na temat systemów zabezpieczenia społecznego wśród róż-

nych odbiorców,
– podjęcie analiz prawnych, społecznych, ekonomicznych dotyczących różnych aspektów za-

bezpieczenia społecznego,
– wymiana informacji na temat aktualnych działań podejmowanych na poziomie krajowym 

i międzynarodowym w tym obszarze.

Pierwszy numer prezentuje zagadnienia emerytalne omówione w różnych aspektach: praw-
nych, społecznych i ekonomicznych. 
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W dziale Studia i ProblemyStudia i Problemy omawiamy podjęte przez autorów – ekspertów w dziedzinie zabez-
pieczenia społecznego oraz doktorantów i studentów ważne zagadnienia teoretyczne, prawne 
i praktyczne dotyczące systemu zabezpieczenia społecznego, a w szczególności systemu emery-
talnego. Teksty te odnoszą się nie tylko do sytuacji w Polsce, ale zawierają szerszą perspektywę 
i przedstawiają sytuację w innych krajach europejskich.

Ponieważ celem niniejszego periodyku jest przekazywanie wiedzy i informacji także o spra-
wach międzynarodowych dotyczących zabezpieczenia społecznego, w dziale Sprawy Międzynaro-Sprawy Międzynaro-
dowe dowe zostały przedstawione aktualne zagadnienia, którymi zajmuje się obecnie Unia Europejska, 
Międzynarodowa Organizacja Pracy i Rada Europy. 

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 celu wypełnienia funkcji informowania naszych Czytelników, czyli studentów, doktorantów, 
ludzi nauki i innych zainteresowanych osób, w dziale Nowości Wydawnicze i RecenzjeNowości Wydawnicze i Recenzje zawieramy in-
formacje o nowych książkach, a także artykułach publikowanych w czasopismach naukowych, 
ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw zagranicznych. Z punktu widzenia potrzeby 
uwzględnienia w naszych pracach naukowych i badawczych pozycji zagranicznych ten dział nasze-
go czasopisma jest bardzo istotny. 

Dział Miscellanea Miscellanea zawierał będzie rozmaite informacje dotyczące głównie funkcjonowania sys-
temu zabezpieczenia społecznego.

W naszym odczuciu istotną częścią tego periodyku naukowego będą także wywiadywywiady z wybitnymi 
i uznanymi polskimi i zagranicznymi ekspertami (dział Rozmowy z ekspertamiRozmowy z ekspertami). Postaramy się w nich 
przedstawiać ich opinie w ważnych sprawach naukowych i badawczych oraz propozycje współ-
pracy akademickiej, zwłaszcza studenckiej i doktoranckiej. Trzeba bowiem pamiętać, że studenci 
i doktoranci są główną siłą twórczą czasopisma.

Z kolei w Kronice wydarzeńKronice wydarzeń będą przedstawione sprawozdania z debat akademickich i innych, 
które podejmują ważne sprawy z zakresu zabezpieczenia społecznego, organizowane przez Zakład 
Zabezpieczenia Społecznego IPS UW oraz Studenckie Koło Naukowe „Solidaritatis”.

Inicjatywa podjęcia pracy nad nowym czasopismem naukowym zyskała poparcie i akceptację 
wybitnych ekspertów z kraju i z zagranicznych ośrodków akademickich, którzy ponadto wyrazili 
zgodę na współpracę w różnej formie. W związku z tym uznano, że niektóre teksty i opracowania 
będą publikowane także w języku angielskim. W pierwszym numerze pisma zamieszczamy tekst 
prof. Y. Jorensa na temat zagadnień dotyczących opieki długoterminowej, które będą przedmio-
tem zainteresowania autorów w kolejnych numerach. Przyjęto także zasadę, że wszystkie artykuły 
publikowane w tym periodyku będą zawierały streszczenie w języku angielskim.

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


