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PRZEDMOWA 

Z nie skrywaną satysfakcją przekazuję do Państwa rąk: kolejny numer Wiado
mości Społecznych - pisma środowiska polityków społecznych zrzeszonych 
w ramach Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. 
W tym wydaniu teksty zamieścili Autorzy z czterech ośrodków naukowych kraju, 
w których prężnie działają oddziały regionalne PTPS. 
Oddawany dla P.T. Czytelników numer zawiera nowatorskie treści i opracowania 
w ramach podejmowanych przez Autorów badań. 

Wiadomości Społeczne rozpoczynają się od treści ponadnarodowych. Wprowa
dzający artykuł K.Głąbickiej przybliża najnowszy instrument finansowy wprowa
dzony i stosowany w ramach realizacji europejskiej polityki społecznej U. 
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji. Mimo jego dużego znacze
nia dla krajowej polityki rynku pracy i wsparcia procesów ograniczania bezrobocia 
Polska, jako państwo członkowskie UE, dotychczas z tej możliwości nie skorzysta
ła. Stąd postulat upowszechnienia wiedzy z tej tematyki. 

Europejska polityka społeczna coraz częściej zachęca państwa członkowskie 
UE do stosowania w ramach realizowanej polityki zatrudnienia koncepcji flexicu
rity. Autorka tego artykułu Ewelina Wiszczun ukazuje, że stanowi ona nowe wy
zwanie również dla polskiego modelu polityki rynku pracy. 

O wielosektorowości rozumianej jako równoczesne funkcjonowanie publicz
nych podmiotów polityki społecznej, organizacji pozarządowych i instytucji ryn
kowych w zaspokajaniu potrzeb społecznych traktują dwa kolejne artykuły. Celem 
opracowania Haliny Worach-Kardas jest określenie obecnej roli podmiotów pu
blicznych - na tle organizacji pozarządowych i instytucji rynkowych - w zbioro
wym zaspokajaniu potrzeb i zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego. Artykuł pió
ra Mirosława Grewińskiego zawiera przegląd obcojęzycznej i polskiej literatury nt. 
pluralizmu w polityce społecznej. 

W niniejszym Biuletynie znajduje się również przegląd zainteresowań naj
młodszej generacji polityków społecznych. Bardzo inspirujący również dla Pol
skiego Towarzystwa Polityki Społecznej jest artykuł Izabeli Podobas nt. promocji 
organizacji społecznych. Teksty Arkadiusza Durasiewicza i Małgorzaty Derfli 
poświęcone są problematyce polityki rodzinnej. Pierwszy z tych tekstów prezen
tuje państwowe instrumenty realizacji polityki rodzinnej, zaś drugi omawia pro
blematykę przemocy stosowanej wobec dzieci i młodzieży. 
Przytoczone dane nt. BHP w artykule zamykającym autorstwa M.Olszowiec obra
zująjak ważną rolę stanowi podnoszenie poziomu świadomości pracowników do-



5 

tyczące zagrożeń płynących z warunków pracy. Rosnąca świadomość oraz podno
szenie jakości BHP niweluje oraz w znacznym stopniu ogranicza wypadkowość. 
Obecnie coraz bardziej powszechne staje się przekonanie, że właściwe zarządzanie 
bezpieczeństwem i higieną pracy jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia 
odpowiednich warunków pracy. Powinno ono stanowić integralną część systemu 
zarządzania przedsiębiorstwem. 

Na zakończenie zachęcam do zapoznania się z książką W.Mysłka pt. Jan Pa
weł II wobec kwestii społecznej, której recenzję napisał Julian Auleytner. 
Mam nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie w tym numerze Wiadomości Społecz
nych interesujące dla siebie informacje i wiedza ta będzie przydatną pomocą dy
daktyczną· 

Katarzyna Głqbicka 
(redaktor tomu) 


	biuletyn20090001
	biuletyn20090002
	biuletyn20090003

