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Praca została podzielona na dwie części, z których pierwsza koncentruje się na ubezpieczeniach społecznych, druga zaś na
ubezpieczeniach na życie.
Demograficzne starzenie się ludności sprawia, że kwestie zabezpieczenia społecznego i świadczeń emerytalnych dotyczą obecnie coraz
większej liczby osób. Dzieje się tak z kilku powodów: coraz więcej osób dożywa wieku emerytalnego, okres starości wydłuża się, istnieje
skłonność do wczesnego przechodzenia na i emeryturę. W niniejszej pracy kwestiom tym poświęcono część I, zorientowaną na
wyzwania, jakie proces starzenia się ludności niesie dla polityki społecznej i systemu zabezpieczenia emerytalnego. W problematyce tej
mieści się także kwestia ubezpieczeń zdrowotnych, systemu finansowania opieki zdrowotnej, a także świadczeń z tytułu niezdolności do
pracy.
Od dłuższego czasu w systemie opieki zdrowotnej występuje poszukiwanie:
optymalnego modelu ochrony zdrowia, gwarantującego bezpieczeństwo zdrowotne i społeczeństwa. W polskim systemie ochrony
zdrowia zaczynają się pojawiać zasady rynkowe, trwa poszukiwanie wzorca, którego wdrożenie mogłoby przynieść rozwiązania
najbardziej korzystne dla ubezpieczonych.
Problematyce ubezpieczeń zdrowotnych, w różnych jej aspektach, poświęcono trzy artykuły. Dotyczą one kolejno ubezpieczeń
zdrowotnych w Polsce, standardów zabezpieczenia społecznego na wypadek ryzyka choroby w Unii Europejskiej oraz systemu
finansowania opieki zdrowotnej.
Ubezpieczenia na życie pełnią ważną rolę uzupełniającą w stosunku do systemu ubezpieczeń społecznych.
Część II niniejszej monografii dotyczy zatem organizacji polskiego rynku ubezpieczeniowego, aktualnych zmian w uregulowaniach
prawnych tego rynku, świadomości ubezpieczeniowej. Wiele miejsca poświęcono w tej części ubezpieczeniom na życie zarówno w
naszym kraju, jak też w Unii Europejskiej.
Poruszana problematyka odnosi się nie tylko do teorii, ale i do praktyki ubezieczeniowej. Przekazując niniejszą książkę do rąk
Czytelników, mamy nadzieje, że zawarte w niej treści wzbudzą zainteresowanie wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z
zakresu ubezpieczeń, a więc zarówno specjalistów reprezentujących tę dziedzinę, jak i studentów.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.wyczerpane.pl
https://www.wyczerpane.pl/ubezpieczenia-spoleczne-i-na-zycie-stan-i-perspektywy.html
https://www.wyczerpane.pl/ubezpieczenia-spoleczne-i-na-zycie-stan-i-perspektywy.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

