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Sylwetka prof. dr. hab. Gertrudy Uścińskiej 
 
 

Po ukończeniu studiów prawniczych Gertruda Uścińska podjęła  
w 1982 r. pracę zawodową w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych  
w Warszawie, w Zakładzie Prawa Pracy, jako pracownik naukowy 
zajmujący się problemami prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, 
gdzie pracuje obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego.  
W 2005 r. została zatrudniona w Instytucie Polityki Społecznej Uni-
wersytetu Warszawskiego, z którym już wcześniej współpracowała od 
wielu lat. Od 2008 r. jest kierownikiem Zakładu Zabezpieczenia Spo-
łecznego w tym Instytucie, zajmując obecnie stanowisko profesora 
nadzwyczajnego.  

Przechodząc kolejne etapy rozwoju naukowego (praca doktorska 
w 1987 r., habilitacyjna w 2007 r.) w 2015 r. otrzymała tytuł naukowy 
profesora, a tzw. książką profesorską była monografia pt. Zabezpieczenie 
społeczne osób korzystających z prawa do przemieszczania się w Unii 
Europejskiej, wydana przez Wolters Kluwer Polska w 2013 r. (s. 502).  

Zainteresowania naukowo-badawcze Gertrudy Uścińskiej kon- 
centrują się na problematyce aspektów prawnych i społecznych zabezpie-
czenia społecznego. W swojej działalności badawczej podejmuje także 
problemy prawa pracy, m.in. z zakresu ochrony pracy kobiet, problema-
tyki prawnej i społecznej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
G. Uścińska – jako jedna z nielicznych osób zajmujących się nauko- 
wo zabezpieczeniem społecznym – analizuje tę problematykę zarówno  
z perspektywy prawno-porównawczej i dogmatyczno-prawnej, jak i z 
punktu widzenia polityki społecznej.  

Na dorobek naukowo-badawczy G. Uścińskiej po uzyskaniu stop-
nia doktora (1987) składa się łącznie około 220 opublikowanych pozycji, 
z czego 99 to oryginalne prace naukowe (w tym 4 książki autorskie),  
7 podręczników i skryptów, 79 artykułów w czasopismach. Spośród po-
wyższych opracowań 40 ukazało się w językach obcych (francuskim  
i angielskim). Ponadto Profesor przygotowała kilkadziesiąt ekspertyz  
i opinii oraz ponad 100 referatów na krajowe i międzynarodowe konfe-
rencje.  
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Zasadniczo wszystkie opracowania dotyczą prawnych i społecz-
nych aspektów problematyki zabezpieczenia społecznego, przy czym 
można je podzielić na trzy grupy. Do pierwszej można zaliczyć prace 
poświęcone zarówno ewolucji, głównym wyzwaniom i dylematom sys-
temu zabezpieczenia w Polsce, jak i funkcjonowaniu różnych rodzajów 
ubezpieczenia społecznego. Druga grupa to analizy porównawcze wybra-
nych instytucji prawnych i socjalnych w krajach europejskich. Trzecia 
grupa – zdecydowanie najobszerniejsza – to opracowania poświęcone 
europejskim standardom socjalnym i dostosowywaniu polskiego systemu 
zabezpieczenia społecznego i generalnie całej polityki publicznej do regu-
lacji wspólnotowych w tym zakresie. 

W odniesieniu do dwóch pierwszych grup opracowań nie można 
mówić o istnieniu jakiejś wyraźnej cezury w dorobku naukowo- 
-badawczym G. Uścińskiej. Przed 2007 r. objęła ona swymi studiami 
wszystkie ważne instytucje zabezpieczenia społecznego w Polsce i prze-
prowadziła liczne analizy o charakterze porównawczym. W następnych 
latach (po habilitacji w 2007 r.) tematyka zabezpieczenia społecznego 
pozostawała nadal głównym obszarem Jej zainteresowań, chociaż zmienił 
się niewątpliwie charakter jej publikacji. W ostatnich kilku latach w Jej 
dorobku przeważają opracowania o charakterze zdecydowanie bardziej 
syntetycznym niż opisowym, a autorkę interesują głównie odpowiedzi na 
pytania o możliwości sprostania przez polski system zabezpieczenia spo-
łecznego stojącym przed nim wyzwaniom czy rozważania o pożądanych 
kierunkach rozwoju systemu zabezpieczenia społecznego.  

Z kolei w Jej studiach dotyczących porównań międzynarodowych 
można znaleźć zarówno opracowania podsumowujące aktualne tendencje 
rozwoju świadczeń związanych z zaistnieniem wybranych ryzyk socjal-
nych, jak i rozważania na temat poszukiwania sposobów rozwiązywania 
nowych problemów, stawianych przed tymi systemami, jak np. potrzeba 
indywidualizacji praw społecznych czy sposoby zapewnienia opieki dłu-
goterminowej starzejącym się populacjom krajów rozwiniętych. 

Wśród licznych publikacji dotyczących polskiego systemu zabez-
pieczenia społecznego za jedną z bardzo ważnych można uznać książkę 
Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązania w najbliż-
szej przyszłości (2009), której była redaktorem naukowym i jednym  
z autorów. Jest ona swego rodzaju eksperckim raportem na temat aktual-
nego stanu rozwoju systemu zabezpieczenia społecznego na tle innych 
krajów rozwiniętych i jego zgodności ze standardami międzynarodowymi 
w tym obszarze. Co warte podkreślenia, autorka skłoniła do współpracy 
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nad przygotowaniem tego raportu zarówno przedstawicieli nauk praw-
nych, jak i polityków społecznych. W książce znalazły się także propozy-
cje reform obecnych rozwiązań oraz szacunki skutków ewentualnego ich 
wprowadzenia. Wnioski płynące z książki stały się przedmiotem debaty 
na kilku seminariach naukowych, zorganizowanych przez Instytut Pracy  
i Spraw Socjalnych; niektóre z nich są nadal aktualne.  

Kolejna ważna publikacja z tego obszaru to Bezpieczeństwa so-
cjalne a ograniczanie finansowych konsekwencji występowania ryzyk 
socjalnych. Analiza prawna, która weszła w skład jubileuszowej mono-
grafii Rzecznika Praw Obywatelskich pt. Strategie działania w starzeją-
cym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje (2012). 

Patrząc z punktu widzenia użyteczności praktycznej dorobku  
G. Uścińskiej w odniesieniu do polskiego systemu zabezpieczenia spo-
łecznego, nie można pominąć opracowanych przez nią ekspertyz i opinii, 
wykorzystywanych w procesie reformowania poszczególnych instytucji 
sfery socjalnej. Trzeba podkreślić, że Profesor przygotowywała je dla 
wielu instytucji publicznych, w tym dla Sejmu, Senatu, Rzecznika Praw 
Obywatelskich, Prezydenta RP. 

Bardzo aktywnie brała udział w debatach i konferencjach krajo-
wych i międzynarodowych, na których dyskutowane są możliwe kierunki 
koniecznych lub pożądanych zmian. Ekspertyzy i opinie, a także referaty 
lub prezentacje konferencyjne nie są z reguły publikowane, ale w prakty-
ce to one w dużej mierze świadczą o wysokim poziomie kwalifikacji 
naukowych osoby, która proszona jest o przygotowanie tego typu tek-
stów.  

Spośród opracowań o charakterze porównawczym wyróżnia się 
wiele prac, w tym studium pt. Ubezpieczenia społeczne i pomoc w razie 
bezrobocia w ustawodawstwach państw UE. Analiza porównawcza 
(2011). Z kolei o potrzebie i propozycjach wprowadzenia nowych roz-
wiązań G. Uścińska pisze w opracowaniach poświęconych indywiduali-
zacji praw społecznych. np. Indywidualizacja uprawnień społecznych na 
poziomie krajowym (2011) czy Indywidualizacja praw społecznych  
w kontekście europejskim (2012). Natomiast rozwiązaniom w zakresie 
realizacji prawa do opieki długoterminowej poświęcony jest rozdział 
monografii Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do 
przemieszczania się w Unii Europejskiej (2013). 

O ile przed 2007 r. główny nurt zainteresowań naukowo-
badawczych G. Uścińskiej stanowiła niewątpliwie problematyka standar-
dów międzynarodowych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, o tyle 
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po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego na czoło wysunęła się tema-
tyka dostosowania polskiego systemu zabezpieczenia społecznego do 
regulacji Unii Europejskiej w tym zakresie. Ostatnie kilka lat to okres,  
w którym autorka pogłębiała swoją znajomość unijnego ustawodawstwa  
i orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS), starając się 
dotrzeć do ich prawidłowej, wiążącej interpretacji.  

Duża różnorodność regulacji UE w sferze zabezpieczenia społecz-
nego powoduje, że jest to zadanie niełatwe, wymagające nie tylko dotar-
cia do tekstów aktów prawnych oraz orzeczeń ETS i ich uzasadnień, ale 
także zapoznania się ze stanowiskami formułowanymi w doktrynie prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych. Równie trudne, a może nawet jeszcze 
trudniejsze, jest zbadanie, jakie uprawnienia przysługują w zróżnicowa-
nych sytuacjach życiowych obywatelom polskim, które z różnych regula-
cji znajdują w takich konkretnych przypadkach zastosowanie, jakie wa-
runki są wymagane do nabycia uprawnień do danego świadczenia, czego 
należy unikać, by nie stracić prawa do pomocy.  

W większości opracowań G. Uścińskiej z omawianego zakresu 
studia prawno-dogmatyczne są wzbogacane o analizy stosowania prze- 
pisów prawa unijnego zarówno przez unijne instytucje, jak i właściwe 
organy poszczególnych krajów członkowskich UE. Stąd też Jej opraco-
wania mają nie tylko duże praktyczne znaczenie dla instytucji i osób 
kształtujących polskie regulacje w sferze zabezpieczenia społecznego  
i generalnie całej polityki publicznej, jak i dla wszystkich tych podmio-
tów zbiorowych, których zadaniem jest stosowanie ustawodawstwa unij-
nego w praktyce.  

Wiele użytecznych informacji znajdą w nich także osoby indywi-
dualne, które w różnym charakterze i w różnych okresach czasowych 
przebywają lub osiedlają się na terenie innych krajów UE, podejmując 
(lub tracąc) tam pracę, studia, zakładając rodziny, korzystając z opieki 
medycznej, czy po prostu jako turyści. Spośród tej grupy za najwar- 
tościowsze można uznać publikacje dotyczące różnorodnych aspek- 
tów problematyki koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego  
i uprawnień przysługujących obywatelom UE przemieszczającym się po 
terytorium innych (niż kraj stałego miejsca zamieszkania) państw człon-
kowskich Wspólnoty. 

Tej właśnie problematyce poświęcona jest ostatnia publikacja  
G. Uścińskiej pt. Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa 
do przemieszczania się w Unii Europejskiej, wydana w 2013 r., która 
doskonale wpisuje się w Jej dotychczasowy dorobek naukowo-badawczy. 
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Znajdują się w niej bowiem zarówno szeroko rozbudowane rozważania 
poświęcone europejskim standardom zabezpieczenia społecznego w od-
niesieniu do obywateli państw członkowskich UE przemieszczających się 
na terenie Unii Europejskiej, jak i wątki dotyczące polskiego systemu 
zabezpieczenia społecznego i jego przystawalności do rozwiązań unij-
nych.  

Książka ta jest także bardzo dobrym przykładem interdyscyplinar-
nego podejścia autorki do problematyki zabezpieczenia społecznego. 
Dominuje w niej wprawdzie analiza dogmatyczno-prawna, ale autorka nie 
traci z pola widzenia związków między ustawodawstwem unijnym  
a celami polityki społecznej.  

Bez żadnej przesady można powiedzieć, że o ile przed 2007 r.  
G. Uścińska wypracowała sobie status jednej z najbardziej kompetent-
nych osób w Polsce w zakresie standardów międzynarodowych zabezpie-
czenia społecznego, o tyle obecnie (2015) jest na etapie do uzyskania 
takiej pozycji w sferze regulacji unijnych dotyczących tej problematyki. 
Świadczy o tym zarówno lista Jej publikacji w tym zakresie, jak i długi 
wykaz prac naukowo-badawczych wykorzystywanych w praktyce. Doro-
bek Profesor G. Uścińskiej odgrywa dużą rolę aplikacyjną. Jej opinie  
i ekspertyzy były lub są stale wykorzystywane w procesie decyzyjnym  
i w pracach przygotowawczych do zmian polskich regulacji prawnych. Są 
również brane pod uwagę w procesie oceny prawa UE w zakresie prawa 
do przemieszczania się i koordynacji systemów zabezpieczenia społecz-
nego. 

Dorobek naukowo-badawczy Profesor G. Uścińskiej stał się  
wielce użyteczny przy pracach nad ratyfikacją takich dokumentów, jak 
konwencja nr 102 o normach minimalnych w dziedzinie zabezpieczenia 
społecznego z 1952 r. czy Europejska Karta Społeczna Rady Europy  
z 1961 r. Profesor odegrała także istotną rolę w procesie dostosowania 
polskiego prawa do europejskiego prawa zabezpieczenia społecznego,  
w szczególności w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia spo-
łecznego. 

Inną ważną cechą Jej dorobku jest jego znaczenie w procesie  
upowszechniania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji z zakresu prawa 
socjalnego i zabezpieczenia społecznego. W przypadku G. Uścińskiej 
chodzi przede wszystkim o podnoszenie poziomu wiedzy wśród osób 
zajmujących się kształceniem studentów i praktycznym stosowaniem 
prawa socjalnego, a więc wśród osób mających już jakąś wiedzę z tego 
zakresu, jak np. partnerzy społeczni, sędziowie. Właśnie dla nich Jej 



- XII - 
 

publikacje stanowią nieocenione źródło informacji o aktualnych standar-
dach świadczeń z zakresu zabezpieczenia społecznego, problemach zwią-
zanych z koordynacją tych świadczeń i wyzwaniach stojących przed pol-
skim systemem zabezpieczenia społecznego w związku z przynależnością 
Polski do Unii Europejskiej oraz o wymogach związanych z ewentualny-
mi przyszłymi zmianami polskiego ustawodawstwa w sferze zabezpie-
czenia społecznego. 

O wysokim poziomie warsztatu naukowo-badawczego G. Uściń-
skiej może świadczyć zapraszanie Jej nie tylko do bezpośredniego 
uczestniczenia w wielu projektach zespołowych, ale także powierzanie Jej 
funkcji eksperta, konsultanta, prowadzącego seminaria badawcze czy 
osoby odpowiedzialnej za przygotowanie metodologii i założeń do eks-
pertyz w kilku dużych, międzynarodowych projektach, które z reguły 
były częścią programów badawczych Unii Europejskiej. Efektem oma-
wianych projektów są raporty, ekspertyzy, publikacje krajowe i zagra-
niczne Jej autorstwa lub współautorstwa. Wszystkie te dokumenty mają 
nie tylko wartości poznawcze, ale także aplikacyjne. Są one bowiem 
wykorzystywane w studiach nad przekształceniami polskiego systemu 
zabezpieczenia społecznego w celu jego lepszego dostosowania do regu-
lacji unijnych. 

Współpraca międzynarodowa jest trwale wpisana w życie Profe-
sor. Uczestniczyła w wielu badaniach europejskich prowadzonych przez 
najpoważniejsze europejskie uniwersytety w Gandawie, Antwerpii oraz 
instytuty badawcze (np. Max Plancka w Monachium). Na szczególną 
uwagę zasługuje projekt Training and reporting on European Social 
Security (trESS) oraz Free Movement of Workers and Social Security 
Coordination (FreSsco). Jest to obecnie wiodący europejski projekt  
w obszarze prawa do swobodnego przemieszczania się i koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, finansowany i nadzorowany przez 
Komisję Europejską. Profesor uczestniczy w nim jako ekspert europejski 
i jednocześnie kierownik polskiego zespołu badawczego. 

Oprócz udziału w międzynarodowych projektach badawczych,  
G. Uścińska jest częstym uczestnikiem krajowych i międzynarodowych 
konferencji, na których nie tylko wygłasza referaty, ale pełni też funkcje 
prowadzącego, moderatora lub panelisty. Co warte podkreślenia, część  
z tych konferencji, które odbywają się w Polsce – w tym przede wszyst-
kim tych o charakterze międzynarodowym – Profesor organizuje osobi-
ście, a biorą w nich liczny udział, obok ekspertów zagranicznych, przed-
stawiciele zainteresowanych krajowych instytucji. 
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Zajęcia dydaktyczne prof. G. Uścińskiej związane są ściśle z pro-
wadzonymi przez nią badaniami naukowymi. Profesor specjalizuje się  
w następujących zagadnieniach: zabezpieczenie społeczne, prawo ubez-
pieczeń społecznych, prawo UE. Prowadzi zajęcia w Instytucie Polityki 
Społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, a także na 
Wydziale Prawa i Administracji UW (w tym m.in. specjalne wykłady dla 
sędziów) i Wydziale Zarządzania UW oraz w Krajowej Szkole Admini-
stracji Publicznej, Polskiej Akademii Nauk oraz Krajowej Szkole Sądow-
nictwa i Prokuratury. 

G. Uścińska potrafi skupić wokół siebie liczne grono studentów, 
którzy są zainteresowani pogłębianiem swojej wiedzy z zakresu pra- 
wa zabezpieczenia społecznego. Jest inicjatorką i opiekunem nauko- 
wym bardzo aktywnie działającego Studenckiego Koła Naukowego  
„SOLIDARITATIS”, w ramach którego corocznie organizowanych jest 
kilka debat studenckich, w których biorą również udział studenci z po-
dobnych kół naukowych na Wydziale Prawa i Administracji UW czy  
w SGH. Do koła należą studenci polityki społecznej, ale także prawa, 
socjologii i ekonomii. W ostatnich kilku latach G. Uścińska wypromowa-
ła czterech doktorów, z których trzy osoby uzyskały nagrody w ogólno-
polskich konkursach na najlepsze prace doktorskie. Kolejnych 5 osób ma 
już otwarte przewody doktorskie i finalizuje swoje rozprawy. 

G. Uścińska jest także zaangażowana w działalność organizacyjną  
na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczy m.in. w pracach Senackiej 
Komisji ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia oraz innych 
uczelnianych zespołów i komisji problemowych; dotychczas pełni funk-
cję prodziekana ds. studenckich na WDiNP. Jest inicjatorką wydawania  
i redaktorem naczelnym nowego czasopisma naukowego Zabezpieczenie 
Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka. Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpiecze-
nia Społecznego IPS UW, w którym jest miejsce na publikacje zarówno pol-
skich i zagranicznych pracowników naukowych, jak i doktorantów. Prowadzi 
seminarium doktorskie, w którym uczestniczą licznie kandydaci na doktorów. 

Wkład w rozwój nauk o pracy i polityce społecznej został potwier-
dzony przyznaniem w dniu 22 października 2015 r. nagrody za monografię 
Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do przemieszczania 
się w Unii Europejskiej w konkursie na najlepsze prace o charakterze nau-
kowym, badawczym i podręcznikowym opublikowane w 2013 r., organi-
zowanym przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. 

W życiu osobistym i zawodowym Profesor wspiera rodzina – mąż 
Piotr oraz synowie Bartłomiej (absolwent Politechniki Warszawskiej)  
i Paweł (student Wydziału Prawa i Administracji UW). 
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Dotychczasowy Curriculum vitae Profesor Gertrudy Uścińskiej 
pozwala stwierdzić, że kontynuacja Jej dorobku naukowego nastąpi, ma-
jąc zwłaszcza na uwadze talent, pracowitość, imponujący dorobek nau-
kowy, bogatą działalność dydaktyczną i organizacyjną w Uniwersytecie 
Warszawskim i innych jednostkach, z którymi współpracuje Profesor 
Gertruda Uścińska oraz zaangażowanie we współpracę międzynarodową. 

 
prof. dr hab. Mirosław Księżopolski
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PRZEDMOWA 
 

 
Prezentowana bibliografia osobowa przedstawia dorobek naukowy 

prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej z lat 1983–2015. 
Materiał – łącznie 575 poz. – przedstawiono w trzech działach:  
Dział 1: Prace publikowane uwzględnia książki, rozdziały z opra-

cowań zbiorowych, artykuły z czasopism, wywiady, wstępy oraz prace 
redaktorskie i recenzje. 

Dział 2: Prace niepublikowane to ekspertyzy opracowane na zle-
cenie różnych instytucji, referaty przygotowane na konferencje i semina-
ria, raporty z polskich i zagranicznych projektów badawczych, w których 
uczestniczyła Pani Profesor oraz recenzje prac doktorskich. 

Dział 3: Opieka naukowa stanowi wykaz prac doktorskich i nagro-
dzonych prac magisterskich, których promotorem była prof. dr hab. Ger-
truda Uścińska. 

Układ działów jest chronologiczny. W ramach danego roku zasto-
sowano szeregowanie alfabetyczne, z tym że na końcu działu po trzech 
gwiazdkach (***) wyodrębniono prace redakcyjne [red.] oraz recenzje 
[rec.] prac innych autorów.  

Przy opracowywaniu tej bibliografii wykorzystano: Bibliografię 
Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy opracowywaną w naszej 
Bibliotece oraz Bibliografię Zawartości Czasopism, Przewodnik Biblio-
graficzny, Polską Bibliografię Prawniczą i bazę Nauka Polska, a także 
materiały dostarczone przez Panią Profesor. 

Opisy zweryfikowano i uzupełniono zgodnie z normą PN 
82/N-01151/01, stosując opis skrócony. Wyjątek stanowią opisy pozycji 
bibliograficznych prezentowanych w dziale 2 Prace niepublikowane.  

Uzupełnieniem bibliografii jest wykaz tytułów czasopism i wy-
dawnictw ciągłych oraz ich skrótów, wykaz skrótów nazw instytucji wy-
dawniczych, wykaz skrótów oraz indeks form działalności publikacyjnej  
i naukowej.  

 
 
Warszawa, listopad 2015 r.  
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WYKAZ  SKRÓTÓW  TYTUŁÓW  CZASOPISM 
I  WYDAWNICTW  CIĄGŁYCH 

 
Belgian Rev. Soc. Sec. – Belgian Review of Social Security 
Biul. Inf. KK NSZZ „Solidarność” – Biuletyn Informacyjny Komisji Kra-

jowej NSZZ „Solidarność” 
Biul. Rząd. Rada Ludn. – Biuletyn. Rządowa Rada Ludnościowa 
Dziennik Gaz. Prawna – Dziennik Gazeta Prawna [do 2009 r. pt. Gazeta 

Prawna] 
Eur. J. Soc. Sec. – European Journal of Social Security 
Gaz. Prawna – Gazeta Prawnicza [w 2009 r. zm. tyt. Na Dziennik Gazeta 

Prawna]  
Gaz. Ubezp. – Gazeta Ubezpieczeniowa 
J. Poverty Soc. Just. – Journal of Poverty and Social Justice 
Polit. Społ. – Polityka Społeczna 
Pr. Zabezp. Społ. – Praca i Zabezpieczenie Społeczne 
Probl. Polit. Społ. – Problemy Polityki Społecznej : studia i dyskusje 
Prz. Ubezp. dla Ciebie – Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie 
Prz. Ubezp. Społ. Gospod. – Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospo-

darczych [w 2002 r. zm. tyt. na Przegląd Ubezpieczeń Społecznych  
i Zdrowotnych] 

Rzeczpospolita 
Serw. Praw.-Prac. – Serwis Prawno-Pracowniczy 
Stud. Prawa Pr. – Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 
Ubezp. Społ. – Ubezpieczenia Społeczne : miesięcznik Zakładu Ubezpie-

czeń Społecznych 
Zabezp. Społ. – Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka. 

Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW 
Zarz. Zasob. Ludz. – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 
 
 

WYKAZ  SKRÓTÓW  
NAZW  INSTYTUCJI  WYDAWNICZYCH  

 
Akad. Humanist. – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora 
Biuro RPO – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Dom Wydaw. Elipsa – Dom Wydawniczy Elipsa 
Fund. F. Eberta – Fundacja im. Friedricha Eberta 
GBPiZS – Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego 
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Ghent Univ. Dep. Soc. Law – Ghent University. Department of Social 
Law 

IBnGR – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 
INFOR – Grupa Wydawnicza INFOR, spółka z o.o., Wydawnictwo 

Prawno-Podatkowe  
IPiSS – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 
ISNS Uniw. Warsz. – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwer-

sytetu Warszawskiego 
ISPMiW – Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy 
Kancelaria Prezydenta RP 
Kancelaria Senatu 
Die Keure  
Die Keure la Charte  
Lex Wolters Kluwer bus. – Lex a Wolters Kluwer business 
Międzynar. Szk. Menedż. – Międzynarodowa Szkoła Menedżerów 
Min. Lab. Soc. Policy – Ministry of Labour and Social Policy 
MPiPS – Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej  
MPS – Ministerstwo Polityki Społecznej  
Of. Wolters Kluwer bus. - Oficyna a Wolters Kluwer business 
Of. Wydaw. Aspra-jr – Oficyna Wydawnicza Aspra-jr 
Of. Wydaw. Branta – Oficyna Wydawnicza Branta 
Of. Wydaw. Humanitas – Oficyna Wydawnicza Humanitas 
Of. Wydaw. OPO – Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyj-

nego 
OPO TNOiK – Ośrodek Postępu Organizacyjnego Towarzystwo Nauko-

we Organizacji i Kierownictwa 
Ośr. Inf. Dok. RE – Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy 
Polexpert – Polexpert Consulting Sp. z o.o. 
PSUS – Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego 
PTPS – Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej 
RPO – Rzecznik Praw Obywatelskich 
TNOiK – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 
TWWP – Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej 
Uniw. Jagiell. – Uniwersytet Jagielloński 
Wiedza Powsz. – Wiedza Powszechna  
Wolters Kluwer Polska – Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 
Wydaw. AE Katow. – Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego 
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Wydaw. C. H. Beck – Wydawnictwo C. H. Beck 
Wydaw. Nauk. PWN – Wydawnictwo Naukowe PWN Sp. 
Wydaw. Nauk. Scholar – Wydawnictwo Naukowe Scholar 
Wydaw. Uniw. Łódz – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 
Wydaw. Uniw. Warsz. – Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 
Wydaw. Uniw. Wroc. – Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego 
Wydaw. Wiedza i Praktyka – Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Sp. z o. o. 
Wydaw. WSZiA – Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Admini-

stracji 
Wydz. Prawa Admin. Uniw. Warsz. – Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego 
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

 
 

WYKAZ  SKRÓTÓW
 

cz. – część 
ed. – editor  
iin. – i inni  
iss. – issue 
kier. – kierownik [projektu] 
nr – numer 
okł. – okładka 
omów. – omówienie 
oprac. – opracowanie 
poz. – pozycja 
pt. – pod tytułem 
rec. – recenzja 
rec. wydaw. – recenzja wydaw-

nicza 

red. – redakcja 
red. nacz. – redaktor naczelna 
rozm. – rozmowa 
s. – strona 
spec. – special  
t. – tom 
tabl. – tablice 
vol. – volumin 
wiele liczb. – wiele liczbowań 
współaut. – współautor 
współred. – współredaktor 
wyd. – wydanie 
z. – zeszyt 
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1. Prace publikowane 

 
 

1983 

 

 1. Ochrona pracy kobiet // Polit. Społ. - 1983, nr 10, s. 37-38. 

 Omów. sesji popularno-naukowej zorganizowanej w Warszawie 30-31 maja 

1983 r. 

 

 2. Społeczny ustrój pracy : seminarium w IPiSS // Polit. Społ. - 1983, 

nr 1, s. 31-32. 

 

 3. Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę // Polit. Społ. - 1983,  

nr 2, s. 16-18. 

 

 

1984 

 

 4. Kobieta pracownik // Gaz. Prawna. - 1984, nr 5, s. 5. 

 

 5. Świadczenia socjalne na rzecz rodzin wychowujących dzieci  

w wybranych krajach. - Warszawa : IPiSS, 1984. - 31 s. - (Informacje, 

Ekspertyzy, Propozycje, Metody / IPiSS ; nr 21). 

 

 
1985 

 

 6. Uprawnienia urlopowe związane z opieką nad małym dzieckiem. - 

Warszawa : IPiSS, 1985. - 48 s. - (Studia i Materiały / IPiSS ; z. 14). 
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1987 
 
 7. Kobieta w Finlandii // Polit. Społ. - 1987, nr 2, s. 22-23. 
 
 8. Realizacja przepisów dotyczących urlopów na wychowanie małego 
dziecka. - Warszawa : IPiSS, 1987. - 22 s. - (Informacje, Ekspertyzy, 
Propozycje, Metody / IPiSS ; nr 11). 
 
 9. System świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu macierzyństwa. - 
Warszawa : IPiSS, 1987. - 110 s. - (Studia i Materiały / IPiSS ; z. 12). 
 
 10. Światowy Kongres Kobiet w Moskwie // Polit. Społ. - 1987, nr 9, 
s. 40. 
 
 

1988 
 
 11. Społeczno-prawna sytuacja kobiet pracujących w Polsce // Polit. 
Społ. - 1988, nr 3, s. 7-11. 
 
 12. Świadczenia socjalne i preferencje dla matek i ojców wychowują-
cych dzieci w wybranych krajach europejskich // W: Sytuacja społeczno-
ekonomiczna rodzin niepełnych wychowujących dzieci / red. D. Graniew-
ska. - Warszawa : IPiSS, 1988. - S. 60-71. - (Wybrane Informacje Tema-
tyczne / IPiSS ; [z.] 2). 
 
 13. Zwolnienia i zasiłki opiekuńcze // Polit. Społ. - 1988, nr 10,  
s. 12-15. 

 
 

1989 
 
 14. Instytucja zwolnień i zasiłków opiekuńczych. - Warszawa : IPiSS, 
1989. - S. 1-40. - (Studia i Materiały / IPiSS ; z. 4).  
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 15. Szczególne uprawnienia pracowników wynikające z prawa ubez-
pieczeń społecznych. - Warszawa : IPiSS, 1989. - 20 tabl. - (Informacje, 
Ekspertyzy, Propozycje, Metody / IPiSS ; nr 3). 
 
 16. Zasady wymiaru składek i świadczeń w polskim prawie ubezpie-
czeń społecznych. - Warszawa : IPiSS, 1989. - 29 tabl. - (Informacje, 
Ekspertyzy, Propozycje, Metody / IPiSS ; nr 12). 
 
 

1990 
 
 17. Podstawa wymiaru składek i świadczeń z ubezpieczenia społecz-
nego. - Warszawa : IPiSS, 1990. - 86 s. - (Studia i Materiały / IPiSS ; z. 3). 
 
 18. Rozwiązania szczególne dla niektórych grup ubezpieczeniowych 
w systemie pracowniczego ubezpieczenia społecznego. - Warszawa : 
IPiSS, 1990. - 27 s. - (Ekspertyzy, Informacje / IPiSS ; z. 9). 
 
 19. System świadczeń na wypadek bezrobocia w ujęciu porównaw-
czym. - Warszawa : IPiSS, 1990. - 23 s. - (Ekspertyzy, Informacje / IPiSS ; 
z. 11). 
 
 

1991 
 
 20. Instytucja zwolnień i zasiłków opiekuńczych // W: Ubezpieczenia 
społeczne i świadczenia socjalne. Z. 2, t. 2 / red. M. Winiewski. - War-
szawa : TWWP, [1991]. - S. 144-205.  
 
 21. Status kobiet w ubezpieczeniach społecznych. - Warszawa : 
IPiSS, 1991. - 24 s. - (Ekspertyzy, Informacje / IPiSS ; z. 9). 
 
 22. Status kobiet w ubezpieczeniach społecznych // Pr. Zabezp. Społ. - 
1991, nr 8/9, s. 16-25. 
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 23. System przerwy w pracy zawodowej w Belgii (jako jeden ze 
środków aktywizacji bezrobotnych i zapobiegania bezrobociu). - War-
szawa : IPiSS, 1991. - 31 s. - (Ekspertyzy, Informacje / IPiSS ; z. 4). 
 
 24. Świadczenia z funduszów społecznych na wypadek braku pracy. - 
Warszawa : IPiSS, 1991. - 34 s. - (Ekspertyzy, Informacje / IPiSS ; z. 10). 
 
 25. Ubezpieczenia od bezrobocia w ujęciu porównawczym (kraje 
EWG). - Warszawa : IPiSS, 1991. - 16 s. - (Ekspertyzy, Informacje / 
IPiSS ; z. 19). 
 
 26. Ulgi i przywileje dla emerytów i rencistów // W: Ubezpieczenia 
społeczne i świadczenia socjalne. Z. 3. - Warszawa : TWWP, [1991] -  
S. 68-100.  
 
 27. Ulgi i przywileje dla emerytów i rencistów // W: Ubezpieczenia 
społeczne i świadczenia socjalne. Z. 4. - Warszawa : TWWP, [1991]. -  
S. 32-61. 
 
 28. Zwolnienia i zasiłki opiekuńcze w świetle badań empirycznych // 
W: Ubezpieczenia społeczne i świadczenia socjalne. Z. 4. - Warszawa : 
TWWP, [1991]. - S. 62-82. 
 
 

1992 
 
 29. Niektóre zagadnienia zawieszalności świadczeń z ubezpieczenia 
społecznego // Mater. Inf. ZUS. - 1992, nr 3, s. 31-32. 
 
 30. Normy Rady Europy z dziedziny zabezpieczenia społecznego  
a ustawodawstwo polskie. - Warszawa : IPiSS, 1992. - 19 s. - (Ekspertyzy, 
Informacje / IPiSS ; z. 7). 
 
 31. Normy Rady Europy z dziedziny zabezpieczenia społecznego  
a ustawodawstwo polskie // Mater. Inf. ZUS. - 1992, nr 1, s. 24-28. 
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 32. Ochrona pracy kobiet. - Stan prawny na dzień 1 lipca 1992 r. - 
Bydgoszcz : Of. Wydaw. OPO, 1992. - 152 s. - (Biblioteczka Służby Pra-
cowniczej ; z. 54). 
 
 33. Problemy i rozwiązania ubezpieczenia od bezrobocia w krajach 
EWG // Pr. Zabezp. Społ.- 1992, nr 3, s. 12-17. 
 
 34. Seminaria z dziedziny ubezpieczeń społecznych w IPiSS // Mater. 
Inf. ZUS. - 1992, nr 9, s. 11-12. 

 Omów. cyklu seminariów. 

 
 35. Standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy w dziedzinie 
ubezpieczenia społecznego a ustawodawstwo polskie. - Warszawa : 
IPiSS, 1992. - 26 s. - (Ekspertyzy, Informacje / IPiSS ; z. 8). 
 
 36. Świadczenia na wypadek braku pracy // W: Ubezpieczenia spo-
łeczne i świadczenia socjalne. Z. 5. - Warszawa : TWWP, [1992]. -  
S. 150-177. 
 
 37. Świadczenia z tytułu bezrobocia // W: Bezrobocie - nowy pro-
blem społeczny w krajach dokonujących transformacji systemu gospo- 
darczego i restrukturyzacji gospodarki. T. 2, cz. 3 / red. S. Borkowska,  
M. Szczur. - Warszawa : Fund. F. Eberta, 1992. - S. 441-470. 
 
 38. Świadczenia z tytułu bezrobocia w Polsce. - Warszawa : IPiSS, 
1992. - 12 s.  
 
 39. Tablice porównawcze systemów ubezpieczenia od bezrobocia  
w wybranych krajach EWG i w Finlandii // W: Bezrobocie - nowy pro-
blem społeczny w krajach dokonujących transformacji systemu gospodar-
czego i restrukturyzacji gospodarki. T. 2, cz. 3 / red. S. Borkowska,  
M. Szczur. - Warszawa : Fund. F. Eberta, 1992. - S. 427-440. 
 
 40. Ubezpieczenia od bezrobocia w krajach EWG // Polit. Społ. - 
1992, nr 5/6, s. 21-24. 
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1993 
 
 41. Bazowe systemy emerytalne we Francji // W: Bazowe systemy 
emerytalno-rentowe w świecie. T. 1 / red. S. Golinowska. - Warszawa : 
IPiSS, 1993. - (Studia i Materiały / IPiSS ; z. 16). - S. 173-220. - (Współ-
aut. M. Strzelecka). 
 
 42. Bazowy system emerytalny w Belgii // W: Bazowe systemy eme-
rytalno-rentowe w świecie. T. 2 / red. S. Golinowska. - Warszawa : IPiSS, 
1993. - (Studia i Materiały / IPiSS ; z. 16). - S. 15-57. - (Współaut.  
M. Szczur). 
 
 43. Działalność socjalna zakładów pracy. - Bydgoszcz : Of. Wydaw. 
OPO, 1993. - 96 s. - (Biblioteczka Służby Pracowniczej / OPO ; z. 65). - 
(Współaut. K. Łączkowski). 
 
 44. Obowiązki i uprawnienia podmiotów zatrudnionych w zakresie 
ubezpieczeń społecznych. - Warszawa : Międzynar. Szk. Menedż., 1993. - 
67 s. 
 
 45. System ubezpieczeń pracowniczych w Polsce. - Stan prawny na 
dzień 30.09.1993 r. - Bydgoszcz : Of. Wydaw. OPO, 1993. - 196 s. - 
(Biblioteczka Służby Pracowniczej ; z. 69). 
 
 46. Świadczenia społeczne w zakładzie pracy. - Warszawa :  
Międzynar. Szk. Menedż., 1993. - 60 s. 
 
 47. Ubezpieczenie od bezrobocia w ujęciu porównawczym. - War-
szawa : IPiSS, 1993. - 55 s. - (Studia i Materiały / IPiSS ; z. 12). 
 
 48. Wcześniejsze emerytury. Jak to robią inni // Życie Gosp. - 1993, 
nr 12, s. 17. 
 
 49. Wcześniejsze świadczenia emerytalne (niektóre zagadnienia  
w ujęciu porównawczym) // Mater. Inf. ZUS. - 1993, nr 4, s. 30-33. 
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1994 
 
 50. Międzynarodowe normy w zakresie świadczeń z tytułu bezrobo-
cia // Pr. Zabezp. Społ. 1994, nr 10/11, s. 42-53. 
 
 51. Normy Międzynarodowej Organizacji Pracy i Rady Europy doty-
czące świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby // Mater. 
Inf. ZUS. - 1994, nr 5, s. 25-28. 
 
 52. Standardy międzynarodowe w zakresie świadczeń emerytalnych // 
W: Możliwości przekształcenia polskiego systemu emerytalnego : konfe-
rencja naukowa Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową 8.11.1994 r. - 
Gdańsk : Warszawa : IBnGR, 1994. - S. 11-20. - (Transformacja Gopso-
darki / IBnGR ; nr 53). 
 
 53. System ubezpieczeń społecznych w Polsce. - Stan prawny na 
dzień 1. 05. 1994 r. - Bydgoszcz : Of. Wydaw. OPO, 1994. - 167 s. - 
(Biblioteczka Służby Pracowniczej ; z. 78). 
 
 54. Uzupełniające systemy emerytalne we Francji // W: Dodatkowe 
systemy emerytalne w świecie / red. S. Golinowska. - Warszawa : IPiSS, 
1994. - S. 179-261. - (Studia i Materiały / IPiSS ; z. 9). - (Współaut.  
M. Strzelecka). 
 
 

1995 
 
 55. Koordynacja ustawodawstw krajowych w dziedzinie zabezpie-
czenia społecznego // Polit. Społ. - 1995, nr 11/12, s. 31-36. 
 
 56. Omówienie dyskusji na VII sesji Rady Strategii Społeczno-
Gospodarczej w dniu 11 maja 1995 r. // W: Reforma systemu emerytalno-
rentowego. - Warszawa : URM, 1995. - S. 143-159. - (Raport / RSS-G ; 
nr 9). 
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*   *   * 
 
 320. [Red.] Rehabilitacja zawodowa : stan aktualny i proponowane 
zmiany. - Warszawa : IPiSS, 2014. - 388 s. - (Studia i Monografie / 
IPiSS). - (Współred. A. Wilmowska-Pietruszyńska). 

 Rec.: Kolek Antonii // Zabezp. Społ. - 2014, nr 3, s. 114-117. 
 
 321. [Red. nacz.] Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka. 
Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW. - War-
szawa : Uniwersytet Warszawski, 2014, nr 3, s. 1-142. 
 
 

2015 
 
 322. Aktualne prace badawcze ekspertów europejskich w zakresie 
prawa do swobodnego przepływu osób, pracowników w UE oraz koordy-
nacji systemów zabezpieczenia społecznego // Zabezp. Społ. - 2015, nr 4, 
s. 51-54. 
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 323. Foreword by the general editior of The Journal of Social Securi- 

ty Department, University of Warsaw, „Social Security. Theory. Law. 

Practice” // Zabezp. Społ. - 2015, nr 4, s. 7-8. 

 

 324. Od redaktor naczelnej Zeszytów Naukowych Zakładu Zabez- 

pieczenia Społecznego IPS UW „Zabezpieczenie Społeczne. Teoria,  

Prawo, Praktyka” // Zabezp. Społ. - 2015, nr 4, s. 5-6. 

 

 325. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w spra- 

wach swobodnego przepływu pracowników // Zabezp. Społ., 2015, nr 4, 

s. 84-90. 

 

 326. Podatki a składki. Problemy prawne na poziomie regulacji kra-

jowych i europejskich // Polit. Społ.- 2015, nr 9, s. 5-9. 

 

 327. Prawne aspekty dotyczące swobody przemieszczania się pra-

cowników w Unii Europejskiej // W: Przyszłość prawa pracy. Liber Ami-

corum. W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Sewe-

ryńskiego / red. Z. Hajn, D. Skupień. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódz., 

2015. - S. 253-264. 

 

 328. Prawo do emerytury osób przemieszczających się w Unii Euro-

pejskiej // W: Dekada członkostwa w Unii Europejskiej : perspektywa 

polityki społecznej / red. C Żołędowski, Ba Rysz-Kowalczyk, M Dusz-

czyk. - Warszawa : Dom Wydaw. Elipsa, 2015. - S. 222-235. - (Współaut. 

B. Samoraj-Charitonow). 

 

 329. Prawo do transgranicznej opieki zdrowotnej w UE. Działania 

prawne mające na celu poprawę współpracy między europejskimi siecia-

mi referencyjnymi // Polit. Społ. 2015, nr 11-12, s. 1-7.  

 

 330. Reemigracja obywateli Unii Europejskiej - problemy prawne  

i społeczne // Zabezp. Społ., 2015, nr 4, s. 9-17. 
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 331. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce. 
Propozycje zmiany obecnych zasad // Polit. Społ. - 2015, nr 10, s. 8-14. 
 
 

2. Prace niepublikowane 
 

1987 
 
 332. Ewolucja świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego  
z tytułu macierzyństwa : praca doktorska / Instytut Pracy i Spraw Socjal-
nych. - Warszawa, 1987. - Promotor: prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz. 
 
 333. Instytucja zwolnień opiekuńczych oraz świadczeń z nimi związa-
nych : raport z badań empirycznych przeprowadzonych w wybranych za-
kładach pracy i wywiadach z pracownicami uprawnionymi do zwolnień 
opiekuńczych oraz lekarzami pediatrami. - Warszawa, 1987. - Maszynopis. 
 
 334. Sytuacja społeczno-prawna kobiet pracujących w Polsce : referat 
na Światowy Kongres Kobiet w Moskwie, czerwiec 1987 r. 
 
 335. Uwagi do stanowiska Prezydium Rady ds. Rodziny przy Radzie 
Ministrów dotyczące obsługi ludności. - Warszawa, 1987 r. - Dla potrzeb 
Rady ds. Rodziny. 
 
 

1988 
 

 336. Assurances sociale des agriculteurs individuels : referat na semi-
narium w związku ze stażem naukowym nt. „Rozwój dynamicznej polity-
ki społecznej” w Międzynarodowym Instytucie Badań Społecznych MOP 
w Genewie, 6.05-3.06.1988 r. 
 
 337. L’emploi des femmes dans l’agriculture polonaise : referat na 
seminarium w związku ze stażem naukowym nt. „Rozwój dynamicznej 
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polityki społecznej” w Międzynarodowym Instytucie Badań Społecznych 
MOP w Genewie, 6.05-3.06.1988 r. 
 
 338. Polskie rozwiązania dotyczące pracowników mających obowiąz-
ki rodzinne. - Warszawa, 1988. - Maszynopis. - Ekspertyza dla MPiPS.  
 
 339. Praca nocna w dokumentach Międzynarodowej Organizacji 
Pracy. - Warszawa, 1988. - Maszynopis. - (Współaut. J Wratny). - Opinia 
dla MPiPS,  
 
 340. Quelques dilemmes de la politique sociale : referat na semina-
rium w związku ze stażem naukowym nt. „Rozwój dynamicznej polityki 
społecznej” w Międzynarodowym Instytucie Badań Społecznych MOP  
w Genewie, 6.05-3.06.1988 r. 
 
 341. Realizacja przez Polskę zaleceń „Deklaracji o społecznym po-
stępie i rozwoju” oraz informacja dotycząca pracy nocnej : raport dla 
MPiPS. - Warszawa, 1988. - Maszynopis. 
 
 342. La situation socio-juridique des femmes en Pologne : referat na 
konferencję Międzynarodowego Biura Pracy, Genève, 1988 r.  
 
 

1989 
 
 343. Opinia do projektu ustawy o emeryturach i rentach z ubez- 
pieczenia społecznego. - Warszawa, 1989. - Maszynopis. - (Współaut.  
J. Wratny). - Opinia dla Rady Legislacyjnej i dla MPiPS. 
 
 344. Prawa ekonomiczne i społeczne kobiet w Polsce : referat na 
międzynarodową konferencję dotyczącą praw człowieka, Paris, 1989 r.  
 
 345. Uwagi do Zaleceń reformy prawa pracy, przygotowanych przez 
Komisję ds. Reformy Prawa Pracy. - Warszawa, 1989. - Maszynopis. - 
(Współaut. J. Wratny). - Opinia dla MPiPS. 
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1990 
 
 346. Les prestations pour les chômeurs en Pologne : referat na semi-
narium dotyczące ubezpieczeń od bezrobocia, Brussels, 1990 r. 
 
 347. La protection du travail des femmes en Pologne : referat na mię-
dzynarodową konferencję dotyczącą prawa socjalnego Europy, Lyon, 
1990 r. 
 
 348. Status kobiet w ubezpieczeniach społecznych w Polsce i w in-
nych krajach : raport zawierający przegląd niektórych rozwiązań dotyczą-
cych pozycji kobiet w prawie ubezpieczeń społecznych. - Warszawa, 
1990. - Maszynopis. 
 
 349. Świadczenia z funduszów społecznych na wypadek braku pracy : 
raport przedstawiający problemy wyłaniające się na tle przepisów ustawy 
o zatrudnieniu regulujących prawo do świadczeń na wypadek bezrobocia. - 
Warszawa, 1990. - Maszynopis. 
 
 

1991 
 
 350. Reforma systemów emerytalnych. Projektowane rozwiązania  
w zakresie ubezpieczeń społecznych w Polsce : referat na międzynaro- 
dową konferencję pt. „Społeczne koszty politycznej i ekonomicznej  
transformacji w Czechosłowacji, na Węgrzech i w Polsce”, Wiedeń,  
15-17.10.1991 r. 
 
 

1992 
 
 351. Ewolucja ustawodawstw ubezpieczeniowych po ogłoszeniu 
planu Beveridge’a : referat na międzynarodową konferencję pt. „Ubez-
pieczenia społeczne w 50 lat po ogłoszeniu planu Beveridge’a”, York, 
27.09-3.10.1992 r. 
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 352. Ocena dystansu ekonomicznego i dróg dojścia do standardów 
Wspólnot Europejskich w dziedzinie ubezpieczeń emerytalnych, zdro-
wotnych, bezrobocia, pomocy społecznej, polityki wobec rodziny, kobiet 
i dzieci, dialogu społecznego i partycypacji pracowniczej, a także wolne-
go przepływu ludności i transferu świadczeń socjalnych. - Warszawa, 
1992. - Maszynopis. - Rozdział w opracowaniu zbiorowym przygotowany 
dla Biura ds. Integracji Europejskiej. 
 
 353. Uwagi do projektu ustawy o funduszu socjalnym oraz o dodat-
kach urlopowym i socjalnym. - Warszawa, 1992. - Maszynopis.  
 

 
1994 

 
 354. Rozwiązania prawne niezbędne dla dostosowania polskiego 
prawa ubezpieczeń społecznych do prawa Unii Europejskiej i Rady Euro-
py : raport cząstkowy w ramach projektu pt. „Zbliżenie polskiego prawa 
w dziedzinie zatrudnienia, stosunków pracy i zabezpieczenia społecz- 
nego do prawodawstwa Rady Europy i Wspólnot Europejskich”, kier.  
L. Florek. - Warszawa, 1994. 
 
 

1995 
 
 355. Europejskie prawo pracy i zabezpieczenia społecznego - wyniki 
badań : referat na seminarium IPiSS, Warszawa, 23.11.1995 r. 
 
 356. Europejskie standardy w dziedzinie zabezpieczenia społecznego : 
referat na konferencję pt. „Międzynarodowe standardy w dziedzinie  
zabezpieczenia społecznego”, Warszawa, 19.10.1995 r. 
 
 357. Prawo do zabezpieczenia społecznego art. 9 Paktu : w ramach 
raportu dla MPiPS dotyczącego realizacji w ustawodawstwie i praktyce 
zobowiązań wynikających z art. 6-15 Międzynarodowego Paktu Praw 
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Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ ratyfikowanych przez 
Polskę. - Warszawa, 1995. - Maszynopis. 
 
 358. Warunki zatrudnienia i świadczenia pracownicze w Polsce. - 
Warszawa, 1995. - Maszynopis. - Ekspertyza dla firmy. - (Współaut.  
B. Skulimowska).  
 

*  *  * 
 
 359. [Red.] Raport dla MPiPS dotyczący realizacji w ustawodawstwie 
i praktyce zobowiązań wynikających z art. 6-15 Międzynarodowego  
Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ ratyfiko-
wanych przez Polskę, redakcja merytoryczna. - Warszawa, 1995. - Ma-
szynopis. 
 
 

1996 
 
 360. Akty prawne Rady Europy a polskie prawo socjalne : referat na 
konferencję pt. „Problemy dostosowania polskiego prawa pracy i prawa 
socjalnego do prawa europejskiego”, Wrocław, grudzień 1996 r. 
 
 361. Postanowienia układów zbiorowych dotyczące działalności so-
cjalnej : raport cząstkowy w ramach grantu „Nowe rozwiązania w dzie-
dzinie prawa pracy w układach zbiorowych pracy zawieranych od  
1995 r.”, kier. J. Wratny. - Warszawa, 1996. - Maszynopis. 
 
 

1997 
 
 362. Integracja europejska a polityka społeczna. Koszty dostosowań : 
raport w ramach projektu „Polityka społeczna państwa w procesie prze-
budowy ustroju i systemu społeczno-gospodarczego”, kier. S. Golinow-
ska. - Warszawa, 1997. - (Współaut. M. Bednarski, J. Wratny, L. Florek, 
B. Skulimowska). 
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 363. Phare 1995-1997 Consensus „Detailed preparation and planning 
of implementation of the principles of co-ordination of social security 
systems. - Warsaw, 1997. 
 
 364. Skutki likwidacji i ograniczenia działalności socjalnej i kultu- 
ralnej zakładów pracy : raport w ramach projektu „Polityka społeczna 
państwa w procesie przebudowy ustroju i systemu społeczno-gospo- 
darczego”, kier. S. Golinowska. - Warszawa, 1997. - (Współaut. Z. Mo-
recka, H. Zarychta). 
 
 365. Ubezpieczenie od bezrobocia, wybrane problemy. - Warszawa, 
1997. - Ekspertyza na zlecenie MPiPS. 
 
 

1998 
 
 366. Coordination en matiere de prestations familiales : referat na 
konferencję międzynarodową pt. „Coordination of Sociale Security 
Schemes in Connection with the Accesion of Central and Eastern Europe-
an Stats”, Riga, 12-17.09.1998 r. 
 
 367. Harmonizacja prawa polskiego z prawem Wspólnot Europej-
skich w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych : raport  
w ramach programu Phare Sierra dotyczący zgodności polskich regulacji 
prawnych z prawem Wspólnot Europejskich oraz analiza zasad koordyna-
cji systemów ubezpieczeń społecznych. - Warszawa, 1998. 
 
 368. Metody i sposoby ograniczania bezrobocia w wybranych kra-
jach : raport z badań mających na celu rozpoznanie ekonomicznych  
i społecznych uwarunkowań skuteczności polityk ograniczania bezro-
bocia, prowadzonych w ramach określonych modeli zarządzania pań-
stwem, przy uwzględnieniu wybranych elementów polityki społecznej. - 
Warszawa, 1998. - (Współaut. M. Kabaj, A. Pocztowski, U. Jeruszka, 
B. Urbaniak). 
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 369. Problematyka dostosowania polskiego prawa zabezpieczenia 

społecznego do wymogów Unii Europejskiej : referat na konferencję  

pt. „Prawdopodobne konsekwencje finansowe dla Polski, wynikające  

z zastosowania przepisów wspólnotowych w zakresie świadczeń emery-

talno-rentowych i świadczeń medycznych”, Warszawa, 29.10.1998 r. 

 

 370. Przepisy wspólnotowe dotyczące zasady równego traktowania  

a ustawodawstwo polskie : referat na konferencję pt. „Konsekwencje 

prawne i finansowe zastosowania prawa wspólnotowego w dziedzinie  

u ubezpieczeń społecznych dla Polski”, Warszawa 15.06.1998 r. 

 

 371. Skutki stosowania prawa wspólnotowego w dziedzinie ubez- 

pieczeń społecznych dla Polski : referat na międzynarodowe seminar- 

ium pt. „Skutki stosowania prawa wspólnotowego w dziedzinie ubez- 

pieczeń społecznych dla Polski, Węgier, Czech i Słowacji”, Bruksela,  

1-6.02.1998 r. 

 

 372. Standardy międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń społecz-

nych : referat na konferencję pt. „Praca i polityka społeczna w perspekty-

wie XXI wieku”, Warszawa, 29-30.01.1998 r. 

 

 373. Szczegółowe zasady koordynacji w dziedzinie zabezpieczenia 

społecznego i ich wpływ na działalność Zakładu Ubezpieczeń Spo- 

łecznych jako administracji ubezpieczeniowej : referat na konferencję  

pt. „Integracja Polski z Unią Europejską ze szczególnym uwzględ- 

nieniem sytuacji w zakresie zabezpieczenia społecznego”, Osuchów,  

15-17.06.1998 r. 

 

 374. Zasady koordynacji ustanowione w prawie wspólnotowym i ich 

zastosowanie w polskim ustawodawstwie : referat na konferencję  

pt. „Polska a Unia Europejska”, Osuchów, 9-11.12.1998 r. 
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1999 
 
 375 Dostęp do zabezpieczenia społecznego w Polsce w latach 90. - 
Warszawa, 1999. - (Współaut. D. Głogosz, B. Kołaczek). - Ekspertyza na 
zlecenie MPiPS.  
 
 376. Ewolucja regulacji prawnej dotyczącej działalności socjalnej : 
raport w ramach projektu „Polityka społeczna państwa w procesie prze-
budowy ustroju i systemu społeczno-gospodarczego”, kier. S. Golinow-
ska. - Warszawa, 1999.  
 
 377. Phare 1997-1999 Consensus II „Co-ordination of social security 
systems”. - Warsaw, 1999. 
 
 378. Porównania międzynarodowe systemów ochrony na wypadek 
bezrobocia : referat na konferencję pt. „System ubezpieczeń na wypadek 
bezrobocia”, Warszawa, 17-18.11.1999 r. 
 
 379. Problematyka prawna zakładowego funduszu świadczeń socjal-
nych : raport w ramach projektu „Polityka społeczna państwa w procesie 
przebudowy ustroju i systemu społeczno-gospodarczego”, kier. S. Goli-
nowska. - Warszawa, 1999.  
 
 380. Przygotowanie się właściwych instytucji do wdrożenia przepi-
sów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego : 
referat na konferencję pt. „Integracja Polski z Unią Europejską w sferze 
zabezpieczenia społecznego”, Osuchów, 9-11.06.1999 r. 
 
 381. System zabezpieczenia społecznego w Polsce a zasady koordy-
nacji wspólnotowej : referat na seminarium pt. „Przystąpienie państw 
Europy Środkowej do Unii”, Bruksela, 8-10.04.1999 r. 
 
 382. Zabezpieczenie społeczne w postanowieniach Karty : referat na 
konferencję pt. „Europejska Karta Społeczna”, Warszawa, 22-25.02.1999 r. 
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 383. Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej a rozwiązania 
polskie : referat na konferencję pt. „Społeczne skutki integracji Polski  
z Unią Europejską”, Warszawa, 6.05.1999 r. 
 
 384. Zakres ochrony ustalony dla pracowników i członków ich rodzin 
w innych państwach : referat na seminarium pt. „Doświadczenia Hiszpa-
nii dotyczące swobodnego przepływu pracowników w okresie przejścio-
wym”, Madryt, 2-5.05.1999 r. 
 
 

2000 
 
 385. Dostosowanie polskiego prawa do regulacji obowiązujących  
w Unii Europejskiej : referat na konferencję międzynarodową pt. „Refor-
my emerytalne w krajach Europy Centralnej i Wschodniej”, Warszawa,  
7-8.12.2000 r. 
 
 386. Instrumenty i metody stymulacji mobilności zasobów pracy  
w Polsce : raport dla US Agency for International Development. - War-
szawa, 2000. - Maszynopis. - (Współaut. E. Kryńska, J. Wratny, H. So-
bocka-Szczapa, U. Jeruszka), 
 
 387. Instytucje zobowiązane do realizacji postanowień rozporządzeń 
1408/71 i 574/72 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia spo-
łecznego dla pracowników osób pracujących na własny rachunek i człon-
ków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólnotowej : referat 
na konferencję pt.  „Integracja Polski z Unią Europejską w sferze zabez-
pieczenia społecznego”, Osuchów, 16.06.2000 r. 
 
 388. Polski system emerytalny a rozwiązania zawarte w dokumentach 
MOP-u i Rady Europy : referat na konferencję pt. „Ubezpieczenia emery-
talne”, Warszawa, 22.11.2000 r. 
 
 389. Pracownicze programy emerytalne a regulacje w UE : referat  
na konferencję pt. „Pakietowe systemy wynagrodzeń”, Warszawa,  
14-15.03.2000 r. 
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 390. Regulacje Unii Europejskiej - zasady, doświadczenia. Zobo-

wiązania i wnioski dla Polski : referat na konferencję pt. „Trzeci  

filar ubezpieczeń. Szansa na dostatnią emeryturę”, Warszawa,  

11-12.04.2000 r. 

 

 391. Systeme de retraites en Pologne après la rèforme : referat na 

konferencję pt. „Nouvelle gouvernance et dimension sociale de 

l’élargissement”, Brussels, 18-19.10.2000 r. 

 

 392. Ubezpieczenia formą wynagrodzeń odroczonych : referat na 

konferencję pt. „Systemy wynagrodzeń odroczonych kadry kierowni-

czej”, Warszawa, 13.06.2000 r. 

 

*   *   * 

 

 393. [Rec. wydaw.] Komentarz do ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych / red. W. Modzelewski, P. Grupiński. - Warszawa : ISPMiW, 

2000. - 339 s. 

 

 

2001 

 

 394. Consequences of the UE enlargement : referat na konferencję  

pt. „Socially Responsible Investments Enlargement of the UE (Poland-

Hungary)”, Stockholm, 19-22.09.2001 r. 

 

 395. Pension systems after the reform : referat na konferencję  

pt. „Socially Responsible Investments Enlargement of the UE (Poland-

Hungary)”, Stockholm, 19-22.09.2001 r. 

 

 396. Problemy na tle koordynacji świadczeń z tytułu bezrobocia : 

referat na seminarium polsko-belgijskie pt. „Systemy ubezpieczenia na 

wypadek bezrobocia”, Warszawa 29-30.11.2001 r. 
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 397. Rozwiązania polskie w zakresie ochrony z tytułu bezrobocia : 
referat na seminarium polsko-belgijskie pt. „Systemy ubezpieczenia na 
wypadek bezrobocia”, Warszawa, 29-30.11.2001 r. 
 
 

2002 
 
 398. Analiza ustawodawstwa z zakresu zabezpieczenia społecznego  
i działalności socjalnej zakładu pracy // W: Analiza rozwiązań prawnych 
na rynku pracy stwarzających bariery dla zatrudnienia, : raport na zlece-
nie NBP. - Warszawa, 2002. 
 
 399. Atypical work in Poland and social protection : raport cząstkowy 
w ramach programu LAW „Labour Market Changes and Welfare Per-
spectives in Europe”. - Warsaw, 2002. - (Współaut. E. Borowczyk,  
J. Wratny, G. Marciniak, D. Chlebosz). 
 
 400. Dane porównawcze - emerytury : raport przedstawiający syste-
my emerytalne funkcjonujące w państwach członkowskich UE. - War-
szawa : IPiSS, 2002.  
 
 401. Phare 1999-2002 Consensus III „Inclusion of the Polish social 
security system to the Community co-ordination of social security sys-
tems in the Member States”. - Warsaw, 2002. 
 
 402. Stan przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej  
w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - aspekt 
prawny : referat na konferencję pt. „Ku europejskiej koordynacji syste-
mów zabezpieczenia społecznego”, Warszawa, 6.11.2002 r. 
 
 403. Uprawnienia własne i pochodne w polskim systemie zabezpie-
czenia społecznego : referat na seminarium w ramach projektu LAW 
„Labour Market Changes and Welfare Perspectives in Europe”, Paryż,  
6-10.10.2002 r. 
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2003 
 
 404. Konspekt i założenia ekspertyzy w zakresie skutków finanso-
wych dla sektora finansów publicznych, wynikających z koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego pomiędzy Polską a Szwajcarią. - 
Warszawa, 2003. - Ekspertyza na zalecenie MGPiPS.  
 
 405. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego : referat na 
konferencję pt. „Polityka społeczna a integracja europejska”, Gdańsk,  
19-20.02.2003 r. 
 
 406. Labour market changes, atypical work patterns and their implica-
tions on welfare systems. Poland. Country study : raport końcowy w ra-
mach programu LAW „Labour Market Changes and Welfare Perspectives 
in Europe”. - Warsaw, 2003. - (Współaut.: E. Borowczyk). 
 
 407. Od państwa opiekuńczego do państwa wspierającego pracę : 
referat na konferencję pt. „Praca i polityka społeczna w Polsce. Diagnoza 
i perspektywy”, Warszawa, 17-18.12.2003 r. 
 
 408. Opinia do projektu ustawy o świadczeniach rodzinnych w aspek-
cie dostosowania do regulacji unijnych. - Warszawa, 2003. - Na zlecenie 
Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.  
 
 409. Skutki objęcia polskiego systemu zabezpieczenia społecznego 
wspólnotowymi zadaniami koordynacyjnymi : referat na konferencję  
pt. „Bezpieczeństwo socjalne”, Ustronie Wlkp., 28-30.05.2003 r. 
 
 410. Wpływ nietypowych form zatrudnienia na ochronę socjalną : 
referat na konferencję pt. „Bezpieczeństwo socjalne dziś i jutro”, Szczyrk,  
24-26.04.2003 r. 
 
 411. Zakres ochrony ustalony w systemach zabezpieczenia społecz-
nego dla nietypowych form zatrudnienia : referat na seminarium doty- 
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czące nietypowych form zatrudnienia w ramach programu LAW  
„Labour Market Changes and Welfare Perspectives in Europe”, Rzym,  
22-26.01.2003 r. 
 
 412. Zasady ubezpieczenia i opłacania składek i podatków dla niety-
powych form zatrudnienia : raport końcowy w ramach programu LAW 
„Labour Market Changes and Welfare Perspectives in Europe”, 2002 r. - 
Bruksela, 2003 r. - (Współaut. E. Borowczyk). 
 
 

2004 
 
 413. Analiza porównawcza standardów MOP-u z rozwiązaniami 
polskimi : referat na seminarium międzynarodowe pt. „Europejskie stan-
dardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie”, 
Warszawa, 28-29.04.2004 r. 
 
 414. Analiza porównawcza: standardy RE a rozwiązania polskie : 
referat na seminarium międzynarodowe pt. „Europejskie standardy za-
bezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie”, Warsza-
wa, 28-29.04.2004 r. 
 
 415. Analiza porównawcza standardów UE z rozwiązaniami polskimi 
: referat na seminarium międzynarodowe pt. „Europejskie standardy za-
bezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie”, Warsza-
wa, 28-29.04.2004 r. 
 
 416. Analizy i informacje dotyczące rozwiązań w zakresie wieku 
emerytalnego w aktach międzynarodowych (i europejskich), a także  
w ustawodawstwach krajowych państw europejskich, w związku udzia-
łem w pracach Zespołu Eksperckiego ds. wieku emerytalnego z ramienia 
IPiSS, powołanego przez Premiera RP, w ramach debaty publicznej na 
temat programu „Racjonalizacja wydatków społecznych”. - Warszawa, 
2004.  
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 417. Aspekty prawne objęcia polskiego systemu zabezpieczenia wspól-

notową koordynacją : referat na seminarium pt. „Koordynacja systemów 

zabezpieczenia społecznego”, Osuchów, 23.02 i 17.03.2004 r.  

 

 418. Pensions : raport z badań w ramach projektu „Social protec- 

tion in Europe. Convergence? Integration. Accession and the free  

movement of labour” : w ramach 5 Programu Ramowego UE. - Warsaw, 

2004. 

 

 419. Prawne aspekty motywowania (rozwiązania polskie a wymogi 

UE) : referat na konferencję pt. „Skuteczne motywowanie pracowników”, 

Warszawa, 29-30.04.2004 r. 

 

 420. Vers une individualisation des droits sociaux : raport z badań  

w ramach projektu „Social protection in Europe. Convergence? Integra-

tion. Accession and the free movement of labour” : w ramach 5 Programu 

Ramowego UE. - Warsaw, 2004. 

 

 421. Zakres indywidualizacji praw społecznych : referat na konferen-

cję międzynarodową pt. „Social Security and the Challenge of Enlarge-

ment”, Gandawa, 13-16.05.2004 r. 

 

 422. Związki i zależności aktywności MOP-u, Rady Europy i Unii 

Europejskiej w obszarze zabezpieczenia społecznego : referat na semina-

rium międzynarodowe pt. „Europejskie standardy zabezpieczenia spo-

łecznego a współczesne rozwiązania polskie”, Warszawa 28-29.04.2004 r. 

 

 

2005 

 

 423. Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a ustawo-

dawstwo polskie : referat na posiedzenie Rady Społecznej przy Prezesie 

Rady Ministrów, Warszawa, 2005 r.  
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 424. The implementation and application of Regulations (EEC) no 

1408/71 and 574/72 in the Poland : referat na konferencję międzynarodo-

wą w ramach projektu „Training and reporting on European Social Secu-

rity (trESS)”, Ghent, 24-25.11.2005 r. 

 

 425. Jaki model flexicurity dla Polski? : referat na konferencję  

pt. „Zmiany na rynku pracy i w systemie zabezpieczenia społecznego.  

W poszukiwaniu polskiego modelu flexicurity”, Warszawa, 18.10.2005 r. 

 

 426. Ocena skutków objęcia polskiego ustawodawstwa wspólno-

towymi zasadami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego : 

referat na konferencję międzynarodową w ramach projektu „Training 

and reporting on European Social Security (trESS)”, Warszawa, 

12.07.2005 r. 

 

 427. Phare 2003-2005 Consensus IV „Co-ordination of social security 

systems” (continuation of Phare 1999 programme Consensus III). - War-

saw, 2005. 

 

 428. Problematyka zabezpieczenia społecznego w Europejskiej Kar-

cie Społecznej i Zrewidowanej Karcie Rady Europy : referat na semina-

rium pt. „Zrewidowana Europejska Karta Społeczna”, Warszawa, 

14.12.2005 r. 

 

 429. Regulacje prawne i wynikające stąd zobowiązania finansowe, 

podział kosztów : referat na seminarium nt. kosztów zatrudnienia kobiet 

w związku z pełnieniem funkcji macierzyństwa i rodzicielstwa, Warsza-

wa, 5.04.2005 r. 

 

 430. Tezy do dyskusji panelowej nt. „Problemy koordynacji świad-

czeń z tytułu bezrobocia : konferencja międzynarodowa w ramach projek-

tu „Training and reporting on European Social Security (trESS)”, War-

szawa, 12.07.2005 r. 
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2006 
 
 431. Digital divide and welfare in the EU New Members States / …  
[i in.] : raport końcowy w ramach programu LAW „Labour Market Chan-
ges and Welfare Perspectives in Europe”. - Rzym, 2006. 
 
 432. Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego - dotychcza-
sowe polskie doświadczenia : referat na seminarium międzynarodowe 
„Coordination of health benefits” w ramach projektu „Training and repor-
ting on European Social Security (trESS)”, Warszawa, 15.09.2006 r. 
 
 433. Podstawy prawne delegowania pracowników w ustawodawstwie 
polskim / … [i in.] : referat na seminarium pt. „Problemy i wyzwania 
związane z delegowaniem pracowników do Belgii” w ramach projektu 
międzynarodowego „Problèmes et défis liés au détachement de salariés en 
Belgique” (Action in support the Federal Authority’s Strategie Priorities  
w latach 2006-2007), Warszawa, 24-25.08.2006 r. 
 
 434. Polski system zabezpieczenia społecznego na tle rozwiązań mię-
dzynarodowych : referat na doroczną konferencję polityków społecznych, 
Ustronie, 12-14.06.2006 r. 
 
 435. Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach mię-
dzynarodowych i polskich. Studium porównawcze : praca habilitacyjna / 
Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. - 
Warszawa, 2006. 
 
 436. Tezy do dyskusji panelowej nt. „Koordynacja systemów zabez-
pieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych” : 
konferencja międzynarodowa w ramach projektu „Training and reporting 
on European Social Security (trESS)”, Warszawa, 15.09.2006 r. 
 
 437. Tezy do dyskusji panelowej nt. „Problemy koordynacji świad-
czeń rodzinnych” : konferencja międzynarodowa w ramach projektu 
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„Training and reporting on European Social Security (trESS)”, Warszawa, 
31.03.2006 r. 
 

 

2007 

 

 438. Aktualne problemy systemu zabezpieczenia społecznego : referat 

na konferencję pt. „System emerytalno-rentowy w Polsce - dokończenie 

reformy”, Warszawa, 28.05.2007 r. 

 

 439. Citizens rights and social benefits, reconciling 2004/38 and 

1408/71 : referat na konferencję pt. „Free Movement of Workers and 

Social Security for Migrant Workers”, Brussels, 9.10.2007 r. 

 

 440. Koncepcja filarowości w zabezpieczeniu ryzyka starości : referat 

na konferencję pt. „Ryzyko starości - problemy zabezpieczenia”, Kraków, 

27-29.09.2007 r. 

 

 441. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - działania 

na rzecz skuteczności : referat na konferencję pt. „Integracja Polski  

z Unią Europejską w sferze zabezpieczenia społecznego”, Osuchów, 

26.06.2007 r. 

 

 442. Metody i mechanizmy ograniczania bezrobocia oraz realizacja 

zadań władz publicznych w zakresie prawa do pracy i zabezpieczenia 

społecznego bezrobotnych. - Warszawa, 2007. - Ekspertyza dla Rzeczni-

ka Praw Obywatelskich. - (Współaut. M. Kabaj, J. Wratny). 

 

 443. Les principes juridiqe de détachement des travailleurs polonais 

pour travailler à l'étranger : raport w ramach projektu międzynarodowego 

„Problèmes et défis liés au détachement de salariés en Belgique” (Action 

in support the Federal Authority’s Strategie Priorities w latach 2006-

2007). - Ghent, 2007.  
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 444. Rozwiązania pożądane w zakresie wieku emerytalnego : referat 
na seminarium pt. „Wokół wniosku Rzecznika Praw Obywatelski doty-
czącego dyskryminacji w zakresie wieku emerytalnego”, Warszawa, 
12.11.2007 r. 
 
 445. Rozwiązania Unii Europejskiej w systemie zabezpieczenia spo-
łecznego : referat na konferencję „Polityka regionalna wobec starzejącego 
się społeczeństwa”, Rybnik, 18-19.10.2007 r. 
 
 446. Tezy do dyskusji panelowej nt. „Aktualne problemy dotyczące 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego” : konferencja mię-
dzynarodowa w ramach projektu „Training and reporting on European 
Social Security (trESS)”, Warszawa, 30.03.2007 r.  
 
 447. Zabezpieczenie społeczne w UE a krajowe systemy : referat na 
konferencję pt. „Perspektywy starzenia się ludności Polski a zabezpiecze-
nie społeczne”, Warszawa, 15.10.2007 r. 
 

*   *   * 
 
 448. [Rec. wydaw.] Pension reforms in Poland since transition - from 
path departure to path dependence // Eur. J. Soc. Sec. - 2007, listopad. 
 
 449. [Red.] Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwią-
zania, Warszawa, 2007. - 350 s. - Ekspertyza na zlecenie Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej. 
 
 

2008 
 
 450. Aktualne problemy dotyczące koordynacji systemów zabezpie-
czenia społecznego. Zagadnienia emerytalno-rentowe : referat na konfe-
rencję międzynarodową w ramach projektu „Training and reporting on 
European Social Security (trESS)”, Warszawa, 31.03.2008 r. 
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 451. Bariery i oczekiwania związane z zatrudnieniem czasowym 
pracowników, osób fizycznych, a także osób prowadzących działalność 
gospodarczą w ramach projektu Equal „Czas na pracę - praca na czas 
2005-2008”. - Warszawa, 2008. - Inicjatywa wspólnotowa EFS, projekt 
realizowany przez Partnerstwo na rzecz Rozwoju. Lider projektu - Stowa-
rzyszenie Promocji Przedsiębiorczości.  
 
 452. Ekspertyza dotycząca mechanizmu stosowania tzw. bonu/prome- 
sy/czeku/voucheru jako formy zabezpieczenia świadczeń w systemach 
zabezpieczenia społecznego : przygotowana dla Komisja Rodziny i Poli-
tyki Społecznej Senatu RP. - Warszawa, 2008. 
 
 453. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego aktualne 
problemy dla Polski : referat na konferencję pt. „Społeczne konsekwencje 
integracji europejskiej”, Ustroń, 16-18.06.2008 r. 
 
 454. Opinia do dokumentu „Krajowy Program <Zabezpieczenie Spo-
łeczne i Integracja Społeczna na lata 2008-2010>” (projekt z 4 września 
2008 r.), przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 
Warszawa, 2008. 
 
 455. Polityka społeczna w XXI stuleciu. Główne dylematy i modele / 
… [i in.] : referat na konferencję pt. „Polskie wyzwania: państwo - tożsa-
mość - rozwój” (III sesja pt. „Polityka społeczna i gospodarcza”), War-
szawa, 9-10.05.2008 r. 
 
 456. Prawo do swobodnego przemieszczania się i jego wpływ na 
zmiany w systemach zabezpieczenia społecznego. Koordynacja świad-
czeń rzeczowych w razie choroby i macierzyństwa : referat na konferen-
cję pt. „Kreowanie zmiany społecznej w polityce regionalnej”, Ustroń, 
13-14.11.2008 r. 
 
 457. Problemy polskiego systemu rentowego na tle doświadczeń 
międzynarodowych : referat na seminarium pt. „Debata dotycząca 
orzecznictwa lekarskiego w zabezpieczeniu społecznym”, Warszawa, 
1.12.2008 r. 
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 458. Propozycje zmian systemu rentowego na tle standardów mię- 

dzynarodowych : referat na seminarium pt. „Debata nad nowym projek-

tem zmian systemu rent z tytułu niezdolności do pracy”, Warszawa, 

23.06.2008 r. 

 

 459. Rola rzecznika w rozwiązywaniu problemów społecznych : refe-

rat na konferencję pt. „Obchody XX-lecia Rzecznika Praw Obywatel-

skich”, Warszawa, 15.05.2008 r. 

 

 460. Systemy emerytalne - wokół ryzyka starości (old-age pensions) : 

raport w ramach projektu „Feasibility study on an exchange of personnel 

between national administrations under the PROGRESS programme”. - 

Warszawa, 2008. - 30 s. 

 

 461. Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązania  

w przyszłości. Wyniki prac badawczych : referat na seminarium  

pt. „Opieka długoterminowa - kierunki działań na przyszłość”, Warszawa, 

19.02.2008 r. 

 

*   *   * 

 

 462. [Rec. pr. dok.] Ewolucja prawa do swobodnego przepływu osób  

i jego skutki w aspekcie korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium 

Unii Europejskiej na przykładzie Polski / E. Czyżowska ; Katolicki Uni-

wersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego  

i Administracji. - Lublin, 2008. - Promotor: dr hab. G. Górski. 

 

 

2009 

 

 463. Aktualne problemy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego 

wobec kryzysu gospodarczego : referat na konferencję - Ogólnopolskie 

Forum Praktyków 2009 „Kadry i Płace”, Warszawa, 2-3.04.2009 r. 
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 464. Aktualne zadania i wyzwania związane z koordynacją systemów 

zabezpieczenia społecznego - zagadnienia ustawodawstwa właściwego : 

referat na konferencję międzynarodową w ramach projektu „Training and 

reporting on European Social Security (trESS)”, Warszawa, 27.03.2009 r. 

 

 465. Analiza prawna dotycząca polskiego systemu emerytalnego,  

w szczególności dotyczącego: żołnierzy zawodowych lub funkcjonariu- 

szy służb mundurowych, sędziów, nauczycieli, górników lub kolejarzy  

w świetle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawie C-559/07 

Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej. - Warszawa, 2009. - 

35 s. - Ekspertyza na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. 

 

 466. Emerytalne prawa nabyte w regulacjach międzynarodowych : 

referat na debatę pt. „Zabezpieczenie emerytalne wobec zmian na rynkach 

finansowych. Aspekty ekonomiczne i prawne”, Warszawa, 4.06.2009 r. 

 

 467. Informacja na temat aktualnych problemów systemów emerytal-

nego i rentowego w Polsce : seminarium naukowe, Warszawa, 6.01.2009 r. 

 

 468. Koncepcja indywidualizacji uprawnień społecznych. Polska  

i Europa : referat na konferencję międzynarodową pt. „Spójność społecz-

na a indywidualizacja uprawnień społecznych. Aspekty teoretyczne  

i aspekty do zastosowania w praktyce”, Warszawa, 10.12.2009 r. 

 

 469. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Aktualne 

wyzwania : referat na konferencję międzynarodową pt. „Lokalny wymiar 

polityki rodzinnej”; Szczyrk, 9-10.12.2009 r. 

 

 470. Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego w Unii Euro-

pejskiej. Problemy dotyczące świadczeń na rzecz osób niepełnospraw-

nych : referat na VII Ogólnopolską konferencję pt. „Orzecznictwo lekar-

skie w zabezpieczeniu społecznym i ubezpieczeniach komercyjnych”, 

Warszawa, 26-27.06.2009 r. 
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 471. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - działalna 
na rzecz skuteczności ochrony socjalnej w Europie : referat na  
XVII Ogólnopolską konferencję polityków społecznych pt. „Międzynaro-
dowa polityka społeczna - aspekty porównawcze”, Ustroń, 19-21.05.2009 r. 
 
 472. Przyszłość demograficzna a zabezpieczenie społeczne : referat 
na konferencję naukową pt. „Społeczno-ekonomiczne następstwa rozwoju 
procesów demograficznych do 2035 r.”, Warszawa, 25.06.2009 r. - 
(Współaut. H. Zalewska). 
 
 473. Rozwój świadczeń z  zabezpieczenia społecznego na przykładzie 
wspólnotowej koordynacji : referat na konferencję naukową pt. „Kreowa-
nie zmiany społecznej w polityce regionalnej”, Ustroń, listopad 2009 r. 
 
 474. Systemy zabezpieczenia społecznego a spójność społeczna w UE : 
referat na konferencję pt. „Spójność społeczna na poziomie lokalnym”, 
Ciechanów, 23.06.2009 r. 
 
 475. Tezy do dyskusji panelowej „Kadry i płace w obliczu kryzysu” : 
referat na konferencję - Ogólnopolskie Forum Praktyków 2009 „Kadry  
i Płace”, Warszawa, 2-3.04.2009 r. 
 
 476. Tezy do panelu dyskusyjnego dotyczącego wyzwań i działań na 
przyszłość w związku ze zmianą zasad stosowania przepisów o koordy-
nacji systemów zabezpieczenia społecznego : konferencja międzynaro-
dowa w ramach projektu „Training and reporting on European Social  
Security (trESS)”, Warszawa, 27.03.2009 r. 
 

*   *   * 
 
 477. [Rec. pr. dok.] Postawy polskich gospodarstw domowych wobec 
oszczędzania, ze szczególnym uwzględnieniem motywu cyklu życia /  
K. Zawieja-Żurowska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa, 
2009. - Promotor : prof. dr hab.  Małgorzata  Maria  Rószkiewicz. 
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2010 
 
 478. Aktualne problemy i wyzwania wobec systemu zabezpieczenia 
społecznego. Projekty MPiPS. Zmiany w systemie emerytalnym. Zmiany 
w OFE : referat na posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Pracy i Polity-
ce Społecznej PAN, Warszawa, 25.03.2010 r. 
 
 479. Aktualne problemy prawne systemu zabezpieczenia społecznego. 
Aspekt europejski : referat na konferencję naukową w ramach obcho- 
dów Święta Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Ubezpieczenie społeczne  
w Polsce. 10 lat reformowania”, Warszawa, 17.11.2010 r. 
 
 480. Aktualne problemy związane z nowymi przepisami o koordyna-
cji : referat na międzynarodową konferencję pt. „Prawne i społeczne kon-
sekwencje międzynarodowych migracji”, Warszawa, 29.10.2010 r.  
 
 481. Dodatkowe zabezpieczenie dochodów na starość w regulacjach 
europejskich : referat na konferencję naukową pt. „Pracownicze Progra-
my Emerytalne - dodatkowa emerytura od odpowiedzialnego pracodaw-
cy”, Warszawa, 26.10.2010 r. 
 
 482. Działania na rzecz poprawy stosowania przepisów koordyna- 
cyjnych : referat na konferencję międzynarodową pt. „Koordynacja sys-
temów zabezpieczenia społecznego - najnowsze przepisy unijne (rozpo-
rządzenie nr 883/2004)” w ramach projektu „Training and reporting on 
European Social Security (trESS)”, Warszawa, 3.12.2010 r.  
 
 483. How easy is it to submit to social Security as a self-employed 
worker in Europe? : referat na konferencję międzynarodową pt. „Europe 
of the self-employed, Brussels, 19.11.2010 r.  
 
 484. Individualization of social rights : referat na konferencję mię-
dzynarodową pt. „Prawa społeczne w europejskich systemach ochrony 
społecznej”; Paryż, 14-17.01.2010 r. 
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 485. Indywidualizacja uprawnień społecznych. Wnioski dla polityki 
rodzinnej : referat na seminarium naukowe pt. „Przemiany rodziny  
w Polsce i we Włoszech i ich implikacje dla polityki rodzinnej”, Warsza-
wa, 17.12.2010 r. 
 
 486. Nowe rozporządzenie nr 883/2004. Zakres zmian w porównaniu 
z dotychczasowym rozporządzeniem nr 1408/71 - wybrane aspekty : 
referat na seminarium międzynarodowe w ramach projektu „Training and 
reporting on European Social Security (trESS)”, Warszawa, 16.04.2010 r.  
 
 487. Problemy i wyzwania wobec systemu zabezpieczenia społecz- 
nego : referat na konferencję naukową pt. „Przeszłość dla Przyszłości”, 
Katowice, 14.06.2010 r. 
 
 488. Tezy do dyskusji panelowej „Programy rządowe sprzyjające 
zatrudnianiu w firmach - problemy z ich realizacją” : konferencja -  
Ogólnopolskie Forum Praktyków 2010 „Kadry i Płace”, Warszawa,  
13-14.04.2010 r. 
 

*   *   * 
 

 489. [Rec. pr. dok.] Emerytalne systemy ubezpieczeniowe we Wło-
szech i w Polsce - studium porównawcze / J. Plak ; Uniwersytet War-
szawski; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. - Warszawa, 
2010. - Promotor: prof. dr hab. J. Auleytner. 
 
 

2011 
 
 490. Aktualne problemy systemów zabezpieczenia społecznego : 
referat na konferencję międzynarodową w ramach projektu „Training and 
reporting on European Social Security (trESS)”, Gandawa, 8.12.2011 r.  
 
 491. Aspekty prawne i społeczne OFE : referat na debatę pt. „Czy 
zlikwidować OFE? Aspekty społeczne OFE?”, Warszawa, 13.05.2011 r. 
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 492. Działania na rzecz poprawy stosowania przepisów koordynacyj-
nych : referat na polsko-niemiecką konferencję pt. „Koordynacja syste-
mów zabezpieczenia społecznego - zmiany w unijnych przepisach koor-
dynacyjnych” w ramach projektu „Training and reporting on European 
Social Security (trESS)”, Warszawa, 17.06.2011 r. 
 
 493. Głos w dyskusji dotyczącej problematyki zabezpieczenia spo-
łecznego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, na międzynarodo-
wym spotkaniu ekspertów nt. „Reforma systemów emerytalnych w Euro-
pie Centralnej i Wschodniej”, Warszawa, 6-7.10.2011 r. 
 
 494. Indywidualizacja praw społecznych w polskim systemie zabez-
pieczenia społecznego : referat na międzynarodową konferencję pt. „In-
dywidualizacja uprawnień społecznych - aspekty teoretyczne i praktycz-
ne, Warszawa 25.03.2011 r.  
 
 495. Jak zapewnić godziwą emeryturę na przyszłość. Standardy mię-
dzynarodowe : referat na debatę pt. „Jak zapewnić godziwe emerytury na 
przyszłość” w ramach Forum Debaty Publicznej „Solidarne społeczeń-
stwo, bezpieczna rodzina”, Warszawa, 18.05.2011 r. 
 
 496. Konsekwencje integracji europejskiej dla ubezpieczeń społecz-
nych : referat na konferencję naukową pt. „Ewolucja ubezpieczeń spo-
łecznych w okresie transformacji ustrojowej”, Bydgoszcz, 14-16.09.2011 r. 
 
 497. Koordynacja systemów bezpieczeństwa socjalnego kontekście 
swobodnego przepływu pracowników - nowe wyzwania dla UE : referat 
na konferencję naukową pt. „Swobodny przepływ pracowników w Niem-
czech i w Polsce - perspektywy i potrzeba zmian”, Warszawa, 21.11.2011 r. 
 
 498. LTC benefits under national legislation : raport polski : odpo-
wiedzi na kwestionariusz dotyczący świadczeń z tytułu wystąpienia ryzy-
ka opieki długoterminowej w ramach projektu trESS : raport w ramach 
udziału w pracach Zespołu Europejskiego powołanego przez Komisję 
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Europejską i Uniwersytet w Gandawie. - Warszawa, 2011. - (Współaut.  
J. Petelczyc, P. Roicka). 
 

 499. National bibliography : zestawienie literatury polskiej dotyczącej 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i prawa socjalnego, 

według stanu na lipiec 2011 r., w ramach projektu „Training and repor-

ting on European Social Security (trESS)”, Warszawa 2011. - (Współ- 

praca J. Petelczyc, P. Roicka). 

 

 500. National case law : opracowanie i zestawienie wyroków Sądu 

Najwyższego i innych sądów z zakresu prawa zabezpieczenia społeczne-

go i prawa socjalnego, według stanu na lipiec 2011 r., w ramach projektu 

„Training and reporting on European Social Security (trESS)”, Warszawa, 

2011. - (Współpraca J. Petelczyc, P. Roicka). 

 

 501. New national case law : opracowanie i zestawienie wyroków 

Sądu Najwyższego i innych sądów z zakresu prawa zabezpieczenia spo-

łecznego i prawa socjalnego, według stanu na lipiec 2011 r., w ramach 

projektu „Training and reporting on European Social Security (trESS)”. - 

Warszawa, 2011. 

 

 502. Opinia o dorobku naukowym i badawczym dr Cristiny Sánchez-

Rodas Navarro w związku z ubieganiem się o status profesora na Wydzia-

le Prawa Uniwersytetu w Sewilli, Hiszpania. - Warszawa, 2011.  

 

 503. Place of residence : raport w ramach projektu „Training and 

reporting on European Social Security (trESS)”. - Warszawa, 2011. - 

(Współaut. P. Roicka).  

 

 504. Prawne aspekty indywidualizacji praw społecznych w kontekś- 

cie międzynarodowego prawa : referat na międzynarodową konferencję 

pt. „Indywidualizacja uprawnień społecznych - aspekty teoretyczne  

i praktyczne”, Warszawa 25.03.2011 r. 
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 505. Zabezpieczenie społeczne pokoleń - w praktyce polskiej i za- 

granicznej polityki społecznej : referat na konferencję pt. „Dialog spo-

łeczny a więzi międzypokoleniowe we współczesnej rodzinie”, Ustroń, 

29-30.09.2011 r. 

 

*   *   * 

 

 506. [Rec. pr. dok.] Otwarta metoda koordynacji polityki ochrony 

zdrowia w Unii Europejskiej / M. Jankowiak ; Szkoła Główna Handlo- 

wa; Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. - Warszawa, 2011. - Promotor: 

prof. dr hab. A. Kurzynowski. 

 

 507. [Rec. pr. dok.] Prawo pracownika do ochrony prywatności /  

M. Wujczyk ; Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 

Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - Kraków, 2011. - Promotor: 

prof. dr hab. A. M. Świątkowski. 

 

 

2012 

 

 508. Aktualna polityka rodzinna we Francji. Analiza prawna i spo-

łeczna. - Warszawa, 2012. - Ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej. - (Współaut. J. Petelczyc). 

 

 509. Aktualne problemy koordynacji systemów zabezpieczenia spo-

łecznego : referat na międzynarodową konferencję pt. „Koordynacja sys-

temów zabezpieczenia społecznego - zmiany w unijnych przepisach ko-

ordynacyjnych” w ramach projektu „Training and reporting on European 

Social Security (trESS)”, Warszawa, 15.06.2012 r. 

 

 510. Analiza regulacji międzynarodowych dotyczących systemów 

ochrony skutków ryzyka inwalidztwa. Ekspertyza w ramach projektu 

„Rehabilitacja ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji zawodowej 
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w ubezpieczeniu społecznym realizowanym przez KRUS, ZUS”, kier.  

A. Wilmowska-Pietruszyńska, […]. - Warszawa, 2012. 

 
 511. The coordination of benefits with activation measures. Polish 
report, Warsaw, July 2012 : raport z badań w ramach projektu „Training 
and reporting on European Social Security (trESS)”. - Warszawa, 2012,  
s. 35. - (Współaut. J. Petelczyc, P. Roicka). 
 
 512. Dodatkowe systemy emerytalne w regulacjach UE. Konsekwen-
cje dla państw członkowskich : referat na konferencję pt. „III filar - szan-
sa na lepsze jutro?”, Warszawa, 29.03.2012 r. 
 
 513. Emerytura w perspektywie europejskiej - rola państw członkow-
skich i Unii Europejskiej w sprawach emerytalnych : referat na konferen-
cję naukową Koła Naukowego Ubezpieczeń Społecznych i Gospodar-
czych WPiA UW, Studenckiego Koła Naukowego Zabezpieczenia Spo-
łecznego i Ubezpieczeń „Solidaritatis” oraz Koła Legislator pt. „Zmiany 
w polskim systemie emerytalnym - perspektywa interdyscyplinarna”, 
Warszawa, 26.04.2012 r. 
 
 514. National bibliography : zestawienie literatury polskiej dotyczącej 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i prawa socjalnego, 
według stanu na lipiec 2012 r., w ramach projektu „Training and repor-
ting on European Social Security (trESS)”. - Warszawa, 2012. - 5 s. -  
(Współaut. P. Roicka).  
 
 515. Opinia na temat „Czy podniesienie wieku emerytalnego jest 
konieczne w naszym kraju i dlaczego? Czy rzeczywiście spowoduje to 
wzrost świadczeń emerytalnych”. - Warszawa : Wydaw. Wiedza i Prak-
tyka, 2012.  
 
 516. Osoby 50+ w systemie zabezpieczenia społecznego. Analiza 
porównawcza : referat na konferencję regionalną pt. „Wyrównywanie 
szans na rynku pracy dla osób 50+ - solidarność pokoleń”, Warszawa, 
10.12.2012 r. 
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 517. Prawa osób niepełnosprawnych w regulacjach międzynarodo-
wych. Ekspertyza w ramach projektu „Rehabilitacja ze szczególnym 
uwzględnieniem rehabilitacji zawodowej w ubezpieczeniu społecznym 
realizowanym przez KRUS, ZUS, kier. A. Wilmowska-Pietruszyńska, 
[…]. - Warszawa, 2012.  
 
 518. Propozycje zawarte w białej księdze „Plan na rzecz adekwat-
nych, bezpiecznych i stabilnych emerytur z 16 lutego 2012 r.”: referat na 
posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP, Warsza-
wa, 1.08.2012 r. 
 
 519. Questionnaire on unemployment report Poland :  raport z badań 
trESS Think Tank 2012 w ramach projektu „Training and reporting on 
European Social Security (trESS)”. - Warszawa, 2012. - 20 s. 
 
 520. Regulacje polskie i europejskie dotyczące praw osób niepełno-
sprawnych : referat podczas wyjazdu studyjnego do Wiednia i Grazu 
(instytucje Prominte) w ramach projektu „Rehabilitacja ze szczególnym 
uwzględnieniem rehabilitacji zawodowej w ubezpieczeniu społecznym 
realizowanym przez KRUS i ZUS”, Wiedeń ; Grazu, 9-11.07.2012 r. 
 
 521. Significant developments in social security coordination. Round 
table of trESS Experts, followed by a discussion : referat na międzynaro-
dową konferencję w ramach projektu „Training and reporting on Europe-
an Social Security (trESS)”, Ghent, 6.12.2012 r. 
 
 522. Swoboda przepływu osób w UE, regulacje prawne : referat na 
debatę pt. „Europa dla młodych - szansa ou d’illusion”, Warszawa, 
4.06.2012 r. 
 
 523. Systemy emerytalne w regulacjach Unii Europejskiej. Wybrane 
zagadnienia. (Regulacje unijne z zakresu koordynacji systemów zabez-
pieczenia emerytalnego oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. Analiza wybranych wyroków) : referat na konferencję 
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pt. „System emerytalny - wybrane zagadnienia” dla sędziów orzekających 
w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych w Sądach Apelacyjnych, 
Dębe, 15-17.10. 2012 r. 
 

 524. Świadczenia z tytułu bezrobocia w ustawodawstwach krajów UE : 

referat na II Seminarium Szubertowskie, Łódź, 1.03.2012 r. 

 

 525. Uwarunkowania prawne, społeczne i ekonomiczne podwyższa-

nia wieku emerytalnego : wprowadzenie do debaty pt. „Podwyższanie 

wieku emerytalnego - aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne”, War-

szawa, 29.02.2012 r.  

 

 526. Wiek emerytalny w ustawodawstwie państw członkowskich Unii 

Europejskiej i w prawie unijnym : referat na XXI konferencję naukową 

pt. „Wiek emerytalny”, Kazimierz Dolny, 4-5.09.2012 r. 

 

 527. Wyzwania dla systemu zabezpieczenia społecznego : referat na 

międzynarodową konferencję pt. „Zwiększanie aktywności osób star-

szych oraz solidarność międzypokoleniowa - podejście zintegrowane. 

Wyzwania dla Polski”, Warszawa, 7.03.2012 r. 

 

*   *   * 

 

 528. [Kier. projektu] Rehabilitacja ze szczególnym uwzględnieniem 

rehabilitacji zawodowej w ubezpieczeniu społecznym realizowanym 

przez KRUS, ZUS”. - Warszawa, 2012. - (Współkier. A. Wilmowska-

Pietruszyńska). 

 

 529. [Rec. pr. dok.] Publiczny i niepubliczny usługodawca świadczeń 

zdrowotnych w ocenie pracowników i pacjentów / A. Rogowska ; Szkoła 

Główna Handlowa; Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. - Warszawa, 

2012. - Promotor: prof. dr hab. A. Kurzynowski. 
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2013 
 
 530. Analiza ustawodawstwa pracy i zabezpieczenia społecznego  
z zakresu łączenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi : ekspertyza 
dla Kancelarii Prezydenta, Warszawa, 2013. - 55 s. - (Współaut. J. Petel-
czyc, P. Roicka) 
 
 531. Kierunki zmian przepisów UE w zakresie swobody przepływu 
osób na podstawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego : 
referat na konferencję pt. „Koordynacja systemów zabezpieczenia spo-
łecznego”, Kraków, 11-12.04.2013 r. 
 
 532. Koncepcje świadczeń w pracach UE dotyczące opieki długoter-
minowej : referat na seminarium II pt. „Kierunki rozwoju koordynacji  
w wybranych obszarach zabezpieczenia społecznego” w ramach VI cyklu 
spotkań poświęconych współpracy w ramach Unii Europejskiej w zakre-
sie zabezpieczenia społecznego, Warszawa, 20.05.2013 r. 
 
 533. New national case law : opracowanie i zestawienie wyroków 
Sądu Najwyższego i innych sądów z zakresu prawa zabezpieczenia spo-
łecznego i prawa socjalnego, według stanu na lipiec 2013 r., w ramach 
projektu „Training and reporting on European Social Security (trESS)”. - 
Warszawa, 2013. 
 
 534. Prawa osób niepełnosprawnych w regulacjach międzynarodo-
wych, międzynarodowa : referat na konferencję pt. „Rehabilitacja zawo-
dowa - stan aktualny i proponowane zmiany” w ramach projektu „Rehabi-
litacja zawodowa - stan aktualny i proponowane zmiany” (2012-2013), 
Warszawa, 24.06.2013 r. 
 
 535. Ramy prawne funkcjonowania modelowego ośrodka rehabilitacji 
zawodowej w Polsce : referat na międzynarodową konferencję pt. „Reha-
bilitacja zawodowa - stan aktualny i proponowane zmiany” w ramach 
projektu „Rehabilitacja zawodowa - stan aktualny i proponowane zmia-
ny” (2012-2013), Warszawa, 16.12.2013 r.  
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 536. Ramy prawne i organizacyjne zatrudnienia przyjaznego rodzinie : 
referat na seminarium międzynarodowe pt. „Zatrudnienie przyjazne ro-
dzinie”, Warszawa, 10.05.2013 r. 
 
 537. Regulations in Poland in the field of assessment of social securi-
ty contributions for posted workers - the opinion for European Commis-
sion, Warsaw, 2013. 
 
 538. Rozwój zawodowy pracowników : referat na konferencję  
pt. „Rozwój zawodowy w procesie pracy” - druga konferencja z cyklu 
„Edukacja i praca”, Warszawa, 16.05.2013 r. 
 
 539. Significant developments in social security coordination in the 
context of various EU regulations : referat na międzynarodową konferen-
cję pt. „Significant developments in social security coordination. Round 
Table of trESS Experts, followed by a discussion” w ramach projektu 
„Training and reporting on European Social Security (trESS)”. - Ghent, 
5.12.2013 r. 
 
 540. Sytuacja osób w wieku 45+ na rynku pracy oraz w systemach 
zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach UE. Analiza prawna : 
referat na konferencję pt. „Wpływ elastycznych form zatrudnienia i orga-
nizacji pracy na aktywność zawodową osób w wieku 45+” w ramach 
projektu „Badanie wpływu elastycznych form zatrudnienia i organizacji 
pracy na aktywność zawodową zasobów pracy w wieku 45+”, Warszawa, 
13.12.2013 r. 
 
 541. Wprowadzenie do problemów koordynacji systemów zabezpie-
czenia społecznego : referat na międzynarodową konferencję pt. „Aktual-
ne problemy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego” w ra-
mach projektu „Training and reporting on European Social Security 
(trESS)”, Warszawa, 14.06.2013 r.  
 

*   *   * 
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 542. [Rec. wydaw.] Wspólnie czy osobno? Rozważania o polityce 

społecznej / M. Księżopolski. - Warszawa : Dom Wydaw. Elipsa, 2013. 

 

 

2014 

 

 543. Access to social advantages issuing from the regulation 1612/68 

(currently 492/2011) in case of Polish migrants returning from migration : 

referat na konferencję pt. „Remigration of Polish citizens legal and social 

problems”, Warsaw, 2.09. 2014 r.  

 

 544. Aktualne problemy związane z realizacją prawa do swobodnego 

przemieszczania się w Unii Europejskiej : referat na debatę naukową  

pt. „Prawo do swobodnego przemieszczania się po Unii Europejskiej  

w kontekście nowych regulacji dotyczących delegowania pracowników  

i pracowniczych programów emerytalnych”, Warszawa, 24.05.2014 r. 

 

 545. Analytical ad hoc requests: consequences of the Wiering Jud- 

gment : raport przygotowany w ramach projektu „Free Movement of 

Workers and Social Security Coordination” (FreSsco). - Warsaw, 2014. 

 

 546. Analytical ad hoc requests: recent legislation concerning free 

movement of workers : raport przygotowany w ramach projektu „Free 

Movement of Workers and Social Security Coordination” (FreSsco). - 

Warsaw, 2014.  

 

 547. Analytical support ad hoc requests: Polish legislation on allo-

wance for disabled children : ekspertyza dla Komisji Europejskiej w ra-

mach projektu „Free Movement of Workers and Social Security Coordi-

nation” (FreSsco). - Warsaw, 2014. 

 

 548. Analytical support ad hoc requests: Polish legislation on allo-

wance for disabled children : raport przygotowany w ramach projektu 
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„Free Movement of Workers and Social Security Coordination” (Fre-

Ssco). - Warsaw, 2014. 

 
 549. Comparative report on obstacles to free movement faced by 
frontier workers. Questionnaire for national experts (Poland) : raport 
przygotowany w ramach projektu „Free Movement of Workers and Social 
Security Coordination” (FreSsco). - Warsaw, 2014. 
 
 550. Dostęp do przywilejów socjalnych wynikających z rozporządze-
nia nr 1612/68 (a obecnie rozporządzenia nr 492/2011) polskich pracow-
ników powracających z emigracji,) : referat na międzynarodową konfe-
rencję pt. „Reemigracja obywateli polskich - problemy prawne i społecz-
ne” zorganizowaną w ramach projektu „Free Movement of Workers and 
Social Security Coordination” (FreSsco), Warszawa, 5.09.2014 r. - 
(Współaut. P. Roicka). 
 
 551. Informacja o projekcie FeSsco : międzynarodowa konferencja  
pt. „Reemigracja obywateli polskich - problemy prawne i społeczne” 
zorganizowana w ramach projektu „Free Movement of Workers and  
Social Security Coordination” (FreSsco), Warszawa, 5.09.2014 r. 
 
 552. Obstacles and discrimination in the free movement of workers : 
FreSsco Final Conference : referat na międzynarodową konferencję zor-
ganizowaną w ramach projektu „Free Movement of Workers and Social 
Security Coordination” (FreSsco), Ghent, 27.11.2014 r. 
 
 553. Organizacja i finansowanie oraz świadczenia z tytułu bezrobocia 
w ustawodawstwach państw członkowskich UE : referat na debatę nau-
kową pt. „Ubezpieczenie od bezrobocia - analiza społeczno-prawna”, 
Warszawa, 15.04.2014 r. 
 
 554. Prawa społeczne i ekonomiczne obywateli UE korzystających  
z przemieszczania się : referat w panelu pt. „Specyfika praw człowieka  
w Unii Europejskiej”, I Ogólnopolski Kongres Europeistyki pt. „Polska  
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w procesie integracji europejskiej - dekada doświadczeń”, Warszawa  
18-20.09.2014 r. 
 
 555. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce : 
referat na międzynarodową konferencję pt. „Rehabilitation - value for 
societies in Europe”, Warszawa, 7.10.2014 r. 
 
 556. The relationship between social security coordination and taxa-
tion law : FreSsco Final Conference : referat na międzynarodową konfe-
rencję zorganizowaną w ramach projektu „Free Movement of Workers 
and Social Security Coordination” (FreSsco), Ghent, 27.11.2014 r. 
 
 

2015 
 
 557. Ad hoc request for comparative analysis-family benefits. Compa-
rative report by September 14th, 2015. To the European Commission 
„Social security benefit which seeks to replace income during child-
raising periods that is calculated wholly or partially with reference to  
a salary or professional income” : raport przygotowany w ramach projek-
tu „Free Movement of Workers and Social Security Coordination” (Fre-
Ssco). - Warsaw, 2015. 
 
 558. Analytical report: Assessment of the impact of amendments to 
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Workers and Social Security Coordination” (FreSsco). - Warsaw, 2015. 
 
 559. Analytical report: Assessment of the impact of amendments to 
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szawa, 2010. - 112 s.  
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 570. Odrębne systemy emerytalne w Polsce : praca magisterska /  
B. Frankowski ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej 
WDiNP. - Warszawa, 2011. - 129 s.  
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zabezpieczenia na starość w Polsce : ocena funkcjonowania : praca dok-
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2011. - 325 s. 
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praca doktorska / R. Marczak ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki 
Społecznej WDiNP . - Warszawa, 2012. 
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