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BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE - BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNE 
GOSPODARKA. RYNEK. SPOŁECZEŃSTWO. INNOWACYJNOŚĆ  
pod redakcją Magdaleny Molendowskiej, Tomasza Jarockiego  

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Kielce 2015, s. 241 

Książka Bezpieczeństwo społeczne - bezpieczeństwo socjalne. Gospodarka. Ry-

nek. Społeczeństwo. Innowacyjność - składa się ze wstępu, 3 części (część 1: Teore-

tyczne aspekty bezpieczeństwa społecznego - 6 artykułów; część 2: Międzynaro-

dowy wymiar bezpieczeństwa społecznego - 6 artykułów; część 3: Działania na 

rzecz zapewnienia bezpieczeństwa społecznego w Polsce – 4 artykuły), zakończe-

nia i bibliografii, tj. 241 stron.  

Autorzy z różnych ośrodków naukowych poddali analizie stan bezpieczeństwa 

społecznego oraz rozwiązania prawne w skali Unii Europejskiej, wybranych państw 

oraz regionalnej.  

Celem monografii jest określenie działań niezbędnych dla optymalnego stoso-

wania instrumentów bezpieczeństwa społecznego, w tym polityki społecznej  

w celu ograniczenia niekorzystnych zjawisk. Przedstawiono m.in. wybrane pod-

mioty i instrumenty polityki bezpieczeństwa społecznego, odniesiono się do pro-

blematyki spójności socjalnej, solidaryzmu i polityki prorodzinnej oraz walki  

z nierównościami społecznymi. Wymienione powyżej kwestie pokazane zostały 

zarówno z perspektywy krajowej jak i międzynarodowej, co pozwoliło na zaryso-

wanie optyki kształtowania się ładu społecznego.  

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego jest jednym z najważniejszych wy-

zwań stojących przed poszczególnymi państwami, jak też organizacjami międzyna-

rodowymi, wiąże się zatem z poszukiwaniem nowych, lepszych rozwiązań. Każdy z 

nas, bez względu na wiek czy pozycję społeczną, chce być bezpieczny zarówno w 

sferze prywatnej, jak i publicznej. Bezpieczeństwo socjalne obejmujące m.in. za-

pobieganie wykluczeniu społecznemu, dostęp do opieki zdrowotnej czy dostęp do 

edukacji, staje się istotnym zadaniem państwa oraz instytucji powołanych do za-

pewnienia bezpieczeństwa społecznego, co ma wpływ na sytuację społeczno-

gospodarczą w poszczególnych regionach, jak też całych państw. Przemiany spo-
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łeczne dokonujące się we współczesnym świecie w nowym świetle i odmiennych 

kontekstach ukazują problemy cywilizacyjne. 

Mówiąc o bezpieczeństwie w podstawowej sferze, jaką jest rodzina, koniecz-

nym jest zwrócenie uwagi na problem ubóstwa. Warto jednak podkreślić, że 

współcześnie ubóstwo najczęściej jest ściśle powiązane z problemem bezrobocia. 

Obecnie, w dobie globalizacji, zwłaszcza kryzys gospodarczy i finansowy pogłębił 

nierówności, nadając ubóstwu wymiar uniwersalny.   

System bezpieczeństwa społecznego jest adresowany do wszystkich mieszkańców, 

w szczególności do osób w trudnej sytuacji życiowej. Głównym zadaniem państwa jest 

przede wszystkim zapewnienie podstawowych potrzeb mieszkańcom poprzez zapew-

nienie m.in. dostępu do świadczeń socjalnych, opieki medycznej, edukacji oraz wy-

równywanie szans osób niepełnosprawnych znajdujących się w sytuacji wykluczenia 

społecznego.  

Mam nadzieję, iz monografia przyczyni się do wzrostu świadomości oraz będzie 

elementem dyskusji w celu poprawy sytuacji w zakresie bezpieczeństwa ekono-

micznego. Pomysł stworzenia monografii jest trafny. Stanowi kompendium wiedzy 

w zakresie polityki społecznej i pozwala na głębsze zrozumienie omawianej tematyki. 
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