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Zapraszamy naszych Czytelników do lektury pierwszego w 2017 roku numeru kwartalnika
„Problemy Polityki Spoïecznej. Studia i Dyskusje”. ZamieĂciliĂmy w nim szeĂÊ artykuïów
naukowych o zróĝnicowanej tematyce, zapis z przeprowadzonej na Uniwersytecie Warszawskim debaty poĂwiÚconej naukom o polityce publicznej oraz trzy recenzje ksiÈĝek.
Dziaï Studia otwiera interesujÈcy artykuï Elĝbiety Kryñskiej, w którym Autorka pisze
obprekariacie z perspektywy ekonomicznej. W opracowaniu tym znajdujemy próbÚ oszacowania liczebnoĂci zbiorowoĂci zaliczanej do prekariatu na polskim rynku pracy. Autorka
omawia spoïeczne i polityczne skutki istnienia prekariatu, a takĝe przyczyny i okolicznoĂci
powstania i utrwalania siÚ obecnoĂci tej spoïecznej kategorii na rynku pracy. Artykuï
ukazuje zatem skalÚ prekariatu na wspóïczesnych rynkach pracy i uwarunkowania ekonomiczne jego istnienia oraz zawiera opis scenariusza ksztaïtowania siÚ tej zbiorowoĂci
w nieodlegïej przyszïoĂci.
Problemom osób, których sytuacja na rynku pracy charakteryzuje siÚ znacznÈ niepewnoĂciÈ, nawet jeĂli majÈ pracÚ, zostaï poĂwiÚcony kolejny artykuï, którego autorami
sÈ badacze z Ukrainy. W tekĂcie zatytuïowanym Development trends, asymmetries and
impact factors of youth employment in Ukraine analizujÈ kwestie zwiÈzane z zatrudnieniem
mïodzieĝy w tym kraju. WziÚto pod uwagÚ dane z dïugiego okresu, tzn. z lat 2004–2015.
Autorzy analizujÈ trendy rozwojowe, asymetriÚ i czynniki wpïywajÈce na zatrudnienie mïodzieĝy na Ukrainie. Sytuacja mïodych na rynku pracy jest badana w powiÈzaniu z edukacjÈ.
Kolejny artykuï opublikowany w tym dziale przenosi nas do innego obszaru — do
ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej. W analitycznym tekĂcie zatytuïowanym TrwaïoĂÊ
niektórych wyobraĝeñ. Niespeïnione obietnice profesjonalizmu Cezary Wïodarczyk ibKatarzyna Badora-Musiaï zajmujÈ siÚ sytuacjÈ profesji lekarza. W artykule omówiono koncepcjÚ profesjonalizmu, uznajÈc jÈ za odpowiedě na waĝne pytanie polityki zdrowotnej
obmetodÚ organizowania spoïecznych relacji, w tym stosunków wïadzy. Autorzy charakteryzujÈ zmiany, jakie dokonaïy siÚ w podejĂciu do profesjonalistów medycznych, co doprowadziïo do wyïonienia siÚ nowego profesjonalizmu. WskazujÈ na zmiany w relacjach miÚdzy lekarzami a pacjentami polegajÈce na tym, ĝe w miejsce biernego pacjenta pojawiï
siÚ aktywny klient, a pozycja lekarzy jako niezaleĝnej profesji ulegïa osïabieniu. Autorzy
przedstawili przyczyny tego stanu rzeczy na przykïadzie Polski i innych krajów.
W dziale Studia publikujemy takĝe teoretyczno-przeglÈdowy artykuï Kai ZapÚdowskiej-Kling poĂwiÚcony perspektywie cyklu ĝycia w polityce spoïecznej i pracy socjalnej.
W polskiej nauce o polityce spoïecznej i w teorii pracy socjalnej ta perspektywa badawcza

10

Od Redakcji

jest obecna od dïuĝszego czasu, ale nadal nie zyskaïa znaczÈcej popularnoĂci. Autorka
charakteryzuje perspektywÚ cyklu ĝycia (ang. life course perspective) w badaniach nad politykÈ spoïecznÈ i pracÈ socjalnÈ, szczególny nacisk kïadÈc na politykÚ spoïecznÈ wobec
starzenia siÚ ludnoĂci. Za obszary polityki spoïecznej, w których zastosowanie perspektywy
cyklu ĝycia moĝe przynieĂÊ korzystne rezultaty, Autorka uznaje: politykÚ rynku pracy,
politykÚ rodzinnÈ, politykÚ zdrowotnÈ oraz opiekÚ dïugoterminowÈ. Autorka dokonuje
oceny zjawiska instytucjonalizacji i deinstytucjonalizacji cyklu ĝycia oraz podkreĂla korzyĂci
wynikajÈce z integracji perspektyw ïÈczÈcych politykÚ spoïecznÈ i nowoczesne rozwiÈzania
instytucjonalne z gerontologiÈ, psychologiÈ, pedagogikÈ i medycynÈ wieku dojrzaïego.
Dziaïania polityki spoïecznej na rzecz osób starszych sÈ takĝe przedmiotem zainteresowania Autorki kolejnego artykuïu — Beaty ZiÚbiñskiej. Przedmiotem jej badañ porównawczych jest opieka dïugoterminowa nad osobami starszymi w Finlandii i Hiszpanii.
Autorka omawia powiÈzania miÚdzy niektórymi cechami modeli polityki spoïecznej (np.
familizacja, decentralizacja, uniwersalizm, komodyfikacja) obu krajów a elementami systemów opieki dïugoterminowej. Do tych elementów zaliczono organizacjÚ i finansowanie
oraz róĝne rodzaje wsparcia usïugowego i materialnego dla osób zaleĝnych i ich opiekunów. Autorka formuïuje wniosek, ĝe systemy opieki dïugoterminowej badanych krajów
oczywiĂcie róĝniÈ siÚ pod wieloma wzglÚdami, ale przejawiajÈ teĝ cechy wspólne.
Dziaï Studia zamyka artykuï Macieja Cesarskiego pt. Spoïeczna polityka mieszkaniowa
w Europie — czy moĝliwa w rynkowym paradygmacie wzrostu? W opracowaniu sÈ rozpatrywane losy spoïecznego mieszkalnictwa w aspekcie cech, w tym zaniedbañ, polityki mieszkaniowej w pañstwach Europy Zachodniej do lat 70., kiedy nastÈpiïo apogeum pañstwa
opiekuñczego, oraz kierunki tej polityki podporzÈdkowanej od lat 80. neoliberalizmowi
ekonomicznemu. Autor analizuje czynniki, jakie przyczyniïy siÚ do tego, ĝe spoïeczne
mieszkalnictwo w znacznym stopniu sprowadzono do stygmatyzujÈcej mieszkaniowej
pomocy socjalnej. Staïo siÚ tak w róĝnych krajach europejskich, w tym w Polsce. Autor
postuluje przewartoĂciowanie roli spoïecznego mieszkalnictwa z perspektywy lepszego
urzeczywistniania koncepcji trwaïego rozwoju.
Redakcja „Problemów Polityki Spoïecznej” we wspóïpracy z Zakïadem Teorii i Metodologii Polityki Spoïecznej Instytutu Polityki Spoïecznej Uniwersytetu Warszawskiego
zorganizowaïa dyskusjÚ poĂwiÚconÈ dyscyplinie naukowej „nauki o polityce publicznej”
ibjej powiÈzaniom z politologiÈ i naukÈ o polityce spoïecznej. Zapis tej debaty publikujemy
wbdziale Forum. Zawiera ona opinie i przemyĂlenia politologów oraz polityków spoïecznych majÈcych politologiczne korzenie. W dyskusji zaprezentowano zatem specyficzne
spojrzenie na nowÈ dyscyplinÚ. Efektem wymiany poglÈdów jest, miÚdzy innymi, próba
odpowiedzi na pytania, czy i w jaki sposób zmiana instytucjonalna, jakÈ jest utworzenie nowej dyscypliny naukowej, do której zaliczono takĝe politykÚ spoïecznÈ, modyfikuje
naukowe standardy wypracowane dotychczas w ramach nauki o polityce spoïecznej.
Niniejszy tom naszego czasopisma zamykajÈ recenzje trzech ksiÈĝek, spoĂród których
dwie dotyczÈ innowacji w polityce spoïecznej.
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