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Gertruda Uścińska Od redaktor naczelnej pisma „Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka”

Od redaktor naczelnej pisma
„Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka”
GERTRUDA UŚCIŃSKA
ORCID: 0000-0001-7379-5156
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytet Warszawski

Przekazujemy do rąk Czytelników dziesiąty numer pisma Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo,
Praktyka Jego przewodnią myślą jest rocznica 100-lecia istnienia Międzynarodowej Organizacji
Praktyka.
Pracy – organizacji Narodów Zjednoczonych, której jednym z członków-założycieli w 1919 roku
była Polska.
Międzynarodowe standardy MOP odgrywają istotną rolę w rozwoju kompleksowych i opartych na prawach człowieka systemów ochrony socjalnej na całym świecie. Zabezpieczenie
społeczne jest podstawowym prawem człowieka. Jednak nadal połowa ludności na świecie
nie ma ochrony socjalnej. Międzynarodowa Organizacja Pracy robi wiele dla poprawy tego
stanu rzeczy. Jej celem jest między innymi rozwój zabezpieczenia socjalnego zmierzającego do zapewnienia podstawowych dochodów wszystkim potrzebującym oraz wszechstronnej opieki
medycznej.
Polska rozwija ochronę socjalną opartą na prawach człowieka, m.in. wprowadzając bezskładkowe świadczenia uzupełniające, zapewniające ochronę tam, gdzie systemy składkowe pozostawiają lukę. Dalszymi wyzwaniami jest zapewnienie adekwatnej ochrony nowym formom pracy
oraz zapewnienie minimalnego poziomu świadczeń na starość. Zagadnienia te są poruszane
w pierwszym artykule tego numeru.
Drugi artykuł omawia działania i wytyczne Międzynarodowej Organizacji Pracy związane właśnie z obszarem zapewnienia podstawowego poziomu zabezpieczenia społecznego, uregulowane
w Zaleceniu nr 202 z 14 czerwca 2012 roku. Dokonano porównania zakresu podmiotowego
i przedmiotowego zalecenia nr 202 MOP z Konwencją nr 102 MOP dotyczącą minimalnych
norm zabezpieczenia społecznego z 1952 r. oraz Europejską kartą społeczną z 1961 r. Artykuł kończy analiza stanu wdrożenia wytycznych ustanowionych zaleceniem nr 202 na podstawie
raportów MOP o ochronie socjalnej za okres 2014–2015 i 2017–2019.
W kolejnym tekście omówiono rozwój standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy
w zakresie ochrony macierzyństwa.
W dziale Artykuły recenzyjne/Recenzje/Noty recenzyjne zamieszczono recenzje bardzo ważnej publikacji wydanej przez MOP. Publikacja ta zawiera wybór najistotniejszych instrumentów międzynarodowych, które ustanawiają prawa człowieka do zabezpieczenia społecznego
i dostarczają wskazówek dotyczących budowy kompleksowych systemów zabezpieczenia społecznego.
W drugim tekście zaprezentowano pierwszy tom publikacji „Portrety w polityce społecznej”.
Zawiera on zapis 20 rozmów z osobami ważnymi dla środowiska polityków społecznych.
W Kronice Wydarzeń przedstawiamy sprawozdania z dwóch konferencji naukowych. Jedną
z nich poświęcono dorobkowi MOP w obszarze rynku pracy i zabezpieczenia społecznego oraz
ISSN 2299-2332 ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE. TEORIA, PRAWO, PRAKTYKA NR 10/2019

5

STUDIA I PROBLEMY
wyzwaniom w tym zakresie w związku z jubileuszem 100-lecia tej organizacji. Druga prezentuje
przebieg corocznego spotkania polityków społecznych.
O wybranych nowych publikacjach z obszaru polityki społecznej, w tym zabezpieczenia społecznego, informujemy w Nowościach Wydawniczych
Wydawniczych.
Do współpracy z naszym pismem zapraszamy studentów, doktorantów i kadrę akademicką
uczelni polskich i zagranicznych.
Zachęcamy do lektury zarówno opisanych wyżej tekstów, jak i do zainteresowania się kolejnymi numerami pisma, w których będziemy podejmować nie mniej aktualne i ważkie tematy.
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