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

GERTRUDA UŚCIŃSKA

ORCID: 0000-0001-7379-5156 
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski / 

Faculty of  Political Science and International Studies, University of  Warsaw

Trzynasty numer pisma Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka ukazuje się w trwającej 
pandemicznej rzeczywistości, z którą nadal boryka się wiele państw naszego globu. Dlatego też 
artykuł Gertrudy Uścińskiej przedstawia programy rządowe skierowane na przeciwdziałanie ne-
gatywnym skutkom pandemii koronawirusa. W tekście zaprezentowano instrumenty wsparcia 
w odniesieniu do pracy najemnej, prowadzenia działalności gospodarczej czy samozatrudnienia 
przysługujące w ramach tarcz antykryzysowych oraz instrumenty pośredniego wsparcia zatrud-
nienia i ochrony rynku pracy oraz wsparcia rodziny. 

W kolejnym tekście Dorota Głogosz zaprezentowała działania w obszarze ubezpieczeń spo-
łecznych i ubezpieczenia zdrowotnego projektowane w programie „Polski Ład”. „Polski Ład to 
rządowy program odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19, który – jak wskazują 
jego autorzy – został przygotowany w celu zmniejszenia nierówności społecznych i stworzenia 
lepszych warunków do życia dla wszystkich obywateli. Plan dotyczy działań w pięciu głównych 
obszarach (tzw. fundamentach) życia społeczno-gospodarczego: niższe podatki, wyższa emery-
tura, więcej na zdrowie, 500 tys. nowych miejsc pracy czy własne cztery kąty.

Tekst Piotra Szukalskiego prezentuje stosowane we współczesnej Francji instrumenty wspie-
rające starszych pracowników na rynku pracy. Przedstawione zostały zarówno narzędzia, które są 
używane, jak i te, które zostały wycofane w ostatnich latach jako mało efektywne. Autor przed-
stawia głównych adresatów wsparcia, charakter stosowanych instrumentów oraz w jakim stopniu 
były to instrumenty finansowe lub usługi społeczne.

Pewną ciekawostką może być artykuł Andrzeja M. Świątkowskiego dotyczący ochrony zdro-
wia obywateli Unii Europejskiej w zderzeniu z ich przekonaniami religijnymi. Autor prezentuje 
zapatrywania Trybunału Sprawiedliwości UE na sprawę ochrony zdrowia obywateli Unii Euro-
pejskiej w świetle przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w sytuacji, gdy 
osoba ubezpieczona odmawia poddania się zabiegowi medycznemu niezgodnemu z jej przeko-
naniami religijnymi. Ten aspekt koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego jest bardzo 
rzadko przedmiotem analizy naukowej, co czyni lekturę tego artykułu interesującą.

W Kronice Wydarzeń przedstawiamy sprawozdanie z debaty poświęconej strategii emerytalnej 
państwa w cyklach 20-letnich. W pierwszej części debaty omówiono zadania państwa, instytu-
cji prywatnych i obywateli w zagwarantowaniu prawa do emerytury wobec wyzwań finansowych 
i demograficznych. Poruszano także kwestie przyszłości systemu emerytalnego z perspekty-
wy ekonomicznej oraz rozwiązań w innych krajach w kontekście dodatkowego zabezpiecze-
nia dochodów na starość. W drugiej części odbyła się dyskusja panelowa dotycząca tematu 
debaty.

Gertruda Uścińska Od redaktor naczelnej pisma „Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka”
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O wybranych nowych publikacjach z obszaru polityki społecznej, w tym zabezpieczenia spo-
łecznego, informujemy w Nowościach Wydawniczych. 

Do współpracy z naszym pismem zapraszamy studentów, doktorantów i wyższą kadrą akade-
micką uczelni polskich i zagranicznych.

Zachęcamy do lektury zarówno opisanych wyżej tekstów, jak i do zainteresowania kolejnymi 
numerami pisma, w których będziemy podejmować nie mniej aktualne i ważkie tematy.


