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Dwunasty numer pisma Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, PraktykaZabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka ukazuje się w czasie 
szczególnym dla całego świata. Ten trudny czas wywołała pandemia COVID-19. Zmieniła ona 
diametralnie życie społeczno-gospodarcze całego świata. Poszczególne państwa borykają się 
z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa już od marca 2020 r. Konieczność ochrony 
życia obywateli poszczególnych państw zdecydowała o zastosowaniu krajowego lockdownu 
i ograniczeniu swobody działalności gospodarczej. Niezbędne okazało się wprowadzenie na 
ogromną skalę działań pomocowych, które przeciwdziałałyby negatywnym zdrowotnym, ekono-
micznym i społecznym skutkom tej sytuacji.

W niniejszym numerze przedstawiamy działania podjęte w celu łagodzenia tych skutków pan-
demii w aspekcie polityki rynku pracy oraz zabezpieczenia społecznego.

W pierwszym artykule prof. Gertruda Uścińska przybliża rozwiązania przyjęte przez rząd pol-
ski w ramach pakietu pomocowego (tzw. tarcze antykryzysowe) adresowanego głównie do przed-
siębiorców, podając skalę i koszty tego wsparcia. Został on oparty na przesłance, że koszty zwią-
zane z obecną sytuacją gospodarczą powinny być rozłożone solidarnie między przedsiębiorców, 
pracowników, system fi nansowy i sektor publiczny. Za priorytetowe cele polityki rządu uznano 
ochronę miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa fi nansowego oraz zdrowotnego obywateli. 
Znaczną część rządowego wsparcia skierowano na rynek pracy, który silnie odczuwa skutki 
wprowadzanych ograniczeń. 

W następnym artykule Marzena Brauhoff  prezentuje działania podjęte przez Unię Europejską 
wobec światowej pandemii. 

Kolejny autor, dr Paweł Kaleta, przedstawia rozważania dotyczące projektu dyrektywy Ko-
misji Europejskiej w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. 
Celem tej dyrektywy jest  ustanowienie ram prawnych na poziomie Unii w celu zapewnienia go-
dziwych płac minimalnych oraz wzmocnienie procesów prowadzenia negocjacji zbiorowych 
w UE. Co prawda Unia nie posiada kompetencji do ustalania wynagrodzeń, ale może zapropo-
nować wspólne kryteria, które można wziąć pod uwagę przy ich ustalaniu w poszczególnych 
państwach członkowskich.

Kolejny tekst omawia działania instytucjonalne podjęte w wybranych państwach europejskich, 
które mają na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii koronawirusa. Jego autorka, 
dr Zofi a Czepulis-Rutkowska, skoncentrowała się na kilku obszarach: ochronie zdrowia, zatrud-
nieniu i świadczeniach oraz gospodarce.

W Kronice WydarzeńKronice Wydarzeń przedstawiamy sprawozdanie z debaty poświęconej bezpieczeństwu fi nan-
sowemu systemu ubezpieczeń społecznych w kontekście sytuacji na rynku pracy i sytuacji de-
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mografi cznej. Debata była pierwszą w cyklu debat organizowanych przez Instytut Pracy i Spraw 
Socjalnych, a poświęconych upowszechnianiu wiedzy z różnych obszarów polityki społecznej, 
pozwalających na jej konfrontację w środowisku naukowców i praktyków.

Drugie sprawozdanie prezentuje syntetycznie przebieg spotkania Komisji Technicznej ds. 
ubezpieczeń na starość, inwalidztwa i rent rodzinnych przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu 
Zabezpieczenia Społecznego. Przedstawiono na nim raporty z realizacji statusowych projektów 
złożonych w trzyletnim okresie 2020–2022 oraz dalsze kierunki działań. 

O wybranych nowych publikacjach z obszaru polityki społecznej, w tym zabezpieczenia spo-
łecznego, informujemy w Nowościach WydawniczychNowościach Wydawniczych. 

Do współpracy z naszym pismem zapraszamy studentów, doktorantów i wyższą kadrą aka-
demicką uczelni polskich i zagranicznych.

Zachęcamy do lektury zarówno opisanych wyżej tekstów, jak i do zainteresowania kolejnymi 
numerami pisma, w których będziemy podejmować nie mniej aktualne i ważkie tematy.


