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OD reDAKcJi
Szanowni Czytelnicy,

oddajemy do Państwa rąk drugi w 2021 roku numer czasopisma naukowego 
„Społeczeństwo i Polityka”. 

Interdyscyplinarność w podejmowanych tematach jest dla nas ważnym 
elementem, co udowadniają autorzy niniejszego numeru, reprezentujący 
nauki o polityce, nauki prawne, nauki pedagogiczne oraz nauki o zdrowiu 
z elementami finansów i ekonomii. W swoich pracach przedstawiają aktual-
ne dociekania naukowe, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, będące odpo-
wiedzią na bieżącą sytuację w Polsce, Europie i na świecie. Media informują 
nas o zagrożonej demokracji, starzejących się społeczeństwach Europy oraz 
niestabilnej sytuacji politycznej na wschodzie Ukrainy. Od wielu lat jesteśmy 
także informowani o niedofinansowaniu służby zdrowia, a także o trudnoś-
ciach związanych z zatrudnianiem pracowników sezonowych. Te tematy stały 
się kanwą niniejszego numeru.

Numer otwiera artykuł Tadeusza Bartosia, w którym autor analizuje trud-
ności w funkcjonowaniu demokracji w Polsce, a nawet zadaje filozoficzne 
pytanie: czy w Polsce jest jeszcze demokracja? Wskazuje na przyczynę zaist-
niałej sytuacji – długotrwały proces niszczenia zróżnicowania społecznego 
w czasach dominacji komunistycznej. Jednocześnie szkicuje diagnozę, która 
może przyczynić się do zmiany.

Piotr Gierek w swoim artykule podejmuje niezwykle ważny temat, doty-
czący przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów. Autor analizując 
role społeczne pełnione przez starszych ludzi oraz badając literaturę, dąży do 
ukazania działań mających na celu aktywizację społeczną osób w podeszłym 
wieku, aby poprawić ich jakość życia.



Tadeusz Bartoś

Na uwagę zasługuje praca Liudmyly Kryvachuk zawierająca analizę mię-
dzynarodowych modeli funkcjonowania Rzecznika Praw Dziecka, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem praktyki Ukrainy. Badaczka zaproponowała również 
autorską klasyfikację modeli funkcjonowania instytucji Rzecznika Praw Dzie-
cka w różnych krajach.

Niezwykle aktualny temat, często budzący liczne kontrowersje wśród opi-
nii społecznej, dotyczący niewłaściwej alokacji środków finansowych w ochro-
nie zdrowia, podjęli Urszula Michalik-Marcinkowska i Paweł Izdebski. Auto-
rzy omawiają funkcjonowanie polskiego systemu ochrony zdrowia wraz ze 
źródłami jego finansowania. Swoją uwagę skoncentrowali na marnotrawieniu 
środków finansowych, błędnych decyzjach oraz wadliwych rozwiązaniach 
w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych.

Artykuł Marcina Skindera kieruje uwagę czytelników na zagadnienia 
prawne związane z zatrudnianiem osób migrujących i ochronę ich zdrowia. 
Identyfikuje problemy zatrudnienia i ochrony zdrowia pracowników-migran-
tów wraz z ograniczeniami i trudnościami w dostępie do systemu ochrony 
zdrowia oraz badań profilaktycznych cudzoziemskich pracowników.

Interesujące ujęcie tematu inności w kształceniu ogólnym podjęła w swojej 
pracy Agnieszka Piejka. Autorka słusznie zauważa, że rolą edukacji jest przy-
gotowanie człowieka do życia i spotkania z odmiennością: kulturową, religij-
ną, tożsamością płciową, wiekiem, chorobą oraz niepełnosprawnością. Proces 
edukacyjny powinien wykształcić w człowieku odpowiedzialne postrzeganie 
Innego.

Natomiast Marcin Płoski przygotował recenzję publikacji Organizowanie 
związków zawodowych w Europie: badania i praktyka pod redakcją Jana Cza-
rzastego i Adama Mrozowickiego.

Mam nadzieję, że z zainteresowaniem zapoznają się Państwo z wynikami 
badań naszych autorów, a być może nawet staną się one punktem wyjścia do 
kolejnych przemyśleń.

Zapraszam autorów z różnych środowisk naukowych i reprezentujących 
różne dyscypliny wiedzy, w których centrum znajduje się człowiek, do współ-
tworzenia „Społeczeństwa i Polityki”. Zachęcam do składania recenzji nowych 
publikacji książkowych, zwłaszcza wydanych w językach kongresowych.
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