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Kilka słów...
Drodzy czytelnicy!
To już trzeci numer naszego Newslettera. Lutowe wydanie naszego magazynu postanowiliśmy
poświęcić tematyce Zabezpieczenia Społecznego, w związku z niedawną nominacją na stanowisko prezesa
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej.
Profesor Gertruda Uścińska jest uznanym ekspertem w zakresie polityki społecznej oraz polskich i zagranicznych systemów zabezpieczenia społecznego. Pani Profesor jest naszą długoletnią i wierną czytelniczką, a zbiory naszej biblioteki zawsze stanowiły - jak sama często podkreśla
- istotne zaplecze naukowe dla Jej działalności, zarówno w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, jak
i w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. W styczniu 2016 r. ukazała się, opracowana w naszej Bibliotece, Bibliografia prac prof. dr hab. G. Uścińskiej za lata 1983-2015.

BIBLIOGRAFIE

GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY
I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Bibliografia Prac prof. dr hab. G. Uścińskiej za lata 1983-2015
dostępna w czytelni GBPiZS oraz w formacie pdf pod linkiem:
BIBLIOGRAFIA PRAC

https://www.gbpizs.gov.pl/images/Bibliografia_nr_135.pdf

prof. dr. hab. Gertrudy Uścińskiej
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Przedstawiamy również comiesięczny przegląd artykułów z czasopism polskich “Rodzina - Praca Polityka Społeczna” oraz poświęcimy trochę miejsca nabytkom książkowym Biblioteki.
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Czym jest zabezpieczenie społeczne?
Mimo iż termin zabezpieczenie społeczne
jest obecnie powszechnie używany, nie istnieje jedna,
przez wszystkich akceptowana, definicja tego pojęcia.
Jedna z definicji zabezpieczenia społecznego informuje że jest to „całokształt środków
i działania instytucji publicznych, za pomocą których
społeczeństwo stara się zabezpieczyć swych obywateli przed niezawinionym przez nich niedostatkiem,
przed groźbą niemożności zaspokojenia podstawowych, społecznie uznanych za ważne, potrzeb”.

cja świadczeń (m.in emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości ustalonej
przez parlament i rząd.
Świadczenia realizowane przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych można podzielić na
4 grupy: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Dlatego też składka na ubezpieczenia społeczne składa się takich właśnie 4 części: emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowej. Ponadto
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne, ale nie zajmuje się
ich gromadzeniem, tylko przekazuje je od razu do
Narodowego Funduszu Zdrowia. Podobnie jest
w przypadku składek do otwartych funduszy emerytalnych – Zakład Ubezpieczeń Społecznych je
tylko przyjmuje, aby za chwilę przekazać do tych
Otwartych Funduszy Emerytalnych, które każdy
z nas sam sobie wybrał.
Doświadczenie w prowadzeniu działalności
ubezpieczeniowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych
zbiera już od blisko 75 lat. Powstał 24 października
1934 r. w wyniku decyzji prezydenta Ignacego Mościckiego o scaleniu pięciu wcześniej działających
państwowych izb ubezpieczeniowych.
Zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określa ustawa z dn. 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych. Należą do nich
m.in.:
• stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych,
• ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz wypłacanie tych świadczeń,
• wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych oraz wpłat na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
• prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczeniowych i kont płatników składek,
• dysponowanie środkami finansowymi funduszów ubezpieczeń społecznych oraz środkami
Funduszu Alimentacyjnego,
• kontrola orzecznictwa o czasowej niezdol-

Przykładowe pozycje dotyczące zagadnienia w zbiorach GBPiZS

Kolejna zaś przedstawia zabezpieczenie
społeczne jako „system świadczeń, do których obywatele mają prawo lub z których mają możliwość korzystania w wypadkach i na warunkach określonych
odpowiednimi przepisami”.
Tradycyjnie za główny cel systemów zabezpieczenia społecznego uznaje się zagwarantowanie
bezpieczeństwa w jego wąskim socjalno-ekonomicznym rozumieniu, a więc bezpieczeństwa socjalnego.
Podejmowane dla realizacji tego celu działanie będą
więc przede wszystkim skierowane na zmniejszanie
i kompensowanie następstw zaistnienia różnych zagrożeń, zaliczanych do grona ryzyk socjalnych, np.:
choroba, wypadek przy pracy i choroba zawodowa,
inwalidztwo, macierzyństwo, utrata pracy, zgon żywiciela rodziny czy starość.
Przejawami tych działań zajmuje się między
innymi Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako państwowa instytucja ubezpieczeniowa.   Do jego statutowych działań należy gromadzeniem składek na
ubezpieczenia społeczne obywateli oraz dystrybu-
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ności do pracy,
• realizacja umów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych,
• popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach
społecznych.

Zakład wykonuje również zadania określone
w innych ustawach lub zlecone przez inne instytucje, np. gromadzi dane osobowe płatników składek
dla Narodowego Funduszu Zdrowia lub identyfikuje
składki przesyłane na indywidualne konta w otwartych funduszach emerytalnych.
Oprac.: M. Czapalska

RODZINA - PRACA -POLITYKA SPOŁECZNA
Od stycznia 2016 roku, tygodniowy przegląd artykułów z czasopism polskich PRACA-PŁACE-SPRAWY SOCJALNE ukazujący się od 1974 r., zyskał nowy tytuł: RODZINA - PRACA - POLITYKA SPOŁECZNA.
Jest to wybór ważniejszych artykułów ukazujących się w prasie branżowej, dostępnej w naszej Bibliotece.
Dzięki temu opracowaniu mogą Państwo zorientować się, jakie tematy z dziedziny rodziny, pracy i zabezpieczenia społecznego są aktualnie poruszane na łamach polskich czasopism. Wersję elektroniczną tygodnika
znajdą Państwo na stronie internetowej Biblioteki - www. gbpizs.gov.pl w zakładce „Przegląd czasopism” (lub
pod linkiem: https://www.gbpizs.gov.pl/index.php/przeglad).
Zachęcamy do korzystania z naszych zbiorów bibliotecznych!

Nowości książkowe
Prezentujemy wykaz książek, które dołączyły do naszych zbiorów w lutym 2016 r. Zachęcamy
do korzystania z naszych zbiorów bibliotecznych!
1.
40 lat Kodeksu pracy / red. nauk. Zbigniew Góral, Marcin A. Mielczarek. - Stan prawny na 30 września
2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 396, [1] s. - (Monografie).
        53511
Activation policies for the unemployed, the right to work and the duty to work / ed. Elise Dermine, Daniel Dumont. - Bruxelles : P.I.E. Peter Lang, 2014. - 280 s. - (Work & Society ; vol. 79).
        53510
Asystentura i mediacje socjalne / pod red. Arkadiusza Durasiewicza i Izabeli Podobas. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, 2015. - 184 s.
        53517
Bieda i płeć : sfery podziału kreujące ubóstwo kobiet w krajach Unii Europejskiej / Grażyna Firlit-Fesnak. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-jr, 2015. - 328, [1] s.
        53518
5.
Co z tą pracą? : Pomorze Zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej / red.
nauk. Stanisław Flejterski. - Szczecin : ZAPOL Wydawnictwo, 2013. - 607 s.
        53503
Consuming work : youth labor in America / Yasemin Besen-Cassino. - Philadelphia : Temple University Press,
2014. - X, 188 s.
        53507
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Czas pracy kierowców : zagadnienia prawne i praktyczne / Magdalena Barbara Rycak. - Stan prawny na
1 grudnia 2015 r. - Warszawa ; Wolters Kluwer, 2015. - 432, [1] s.
        53516
Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna Przybylska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - 356 s.
        53519
E-learning w kształceniu służb społecznych / Sergo Kuruliszwili. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich, 2015. - 108 s.
        53504
10.
Employer and worker collective action : a comparative study of Germany, South Africa, and the United
States / Andrew G. Lawrence. - Cambridge : Cambridge University Press, 2014. - XV, 356 s.
        53506
Etyka pracy : przekonania wartościujące pracę a zaangażowanie pracowników / Damian Grabowski. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - 247, [3] s. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach ; nr 3320).
        53521
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych / Jolanta Itrich-Drabarek. - Warszawa : Difin, 2016.
- 222 s.
        53520
Europarecht - Grundlagen der Union / hrsg. Matthias Niedobitek [et al.]. - Berlin : Walter de Gruyter, 2014.
- XL, 966 s.
        53508
FIO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2005-2014 / [Anna Polak]. - Warszawa : Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej, 2015. - 46 s. - (Biblioteka Pożytku Publicznego).
        2376/A
15.
Jak przygotować projekt w ramach konkursu FIO : przewodnik dla organizacji. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2015. - 56 s. - (Biblioteka Pożytku Publicznego).
        2377/A
Kobiety w wojsku : przystosowanie zawodowe, relacje społeczne, emocje : studium socjologiczne / Beata
Czuba. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2015. - 242 s.
        53522
Kodeks pracy : komentarz / red. nauk. Krzysztof W. Baran. - Stan prawny na 2 stycznia 2016 r. - Warszawa :
Wolters Kluwer, 2016. - 1635, [1]. - (Komentarze Praktyczne).
        53512 Czyt.
Kompleksowy przewodnik po świadczeniach z pomocy społecznej / Paweł Daniel, Arkadiusz Skomra, Jan
Szuma. - Stan prawny na 30 czerwca 2015 r. - Wrocław : Presscom, 2015. - 405 s. - (Administracja Publiczna.
Biblioteka).
        53523
Kwestia społeczna u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla profesor Józefiny Hrynkiewicz / red. nauk. Ewa
Giermanowska, Mariola Racław, Marek Rymsza. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
2015. - 410 s.
        53524
20.
Oblicza starości we współczesnym świecie / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział
Nauk Społecznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015.
        T. 1, Perspektywa psychologiczno-medyczna / red. Paweł Brudek [i in.]. - 501 s.
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        T. 2, Perspektywa społeczno-kulturowa / red. Monika Guzewicz, Stanisława Steuden, Paweł Brudek.
- 583s.
        53525
Oceny pracownicze w służbie cywilnej / Leszek Syguła, Iwona Sługocka. - Warszawa : CeDeWu, 2015.
- 123s.
        53530
Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej : studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku.
T. 3 / pod red. nauk. Pawła Graty. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. - 258 s.
        52251
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników na gruncie kodeksu pracy oraz wybranych ustaw
szczególnych / Agata Ludera-Ruszel. - Stan prawny na 1 września 2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.
- 311 s. - (Monografie).
        53513
Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Inetta Jędrasik-Jankowska. - 7. wyd., stan prawny
na 9 listopada 2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 426 s. - (Seria Akademicka).
        53514
25.
(Po)Nowoczesny HR instrumentem przeciwdziałania bezrobociu / Błażej Balewski. - Warszawa : Difin,
2015. - 133 s.
        53528
Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych / red. nauk. Agnieszka Góra-Błaszczykowska,
Katarzyna Antolak-Szymanski. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2015. - 136 s.
        53532
Praca socjalna wobec wyzwań współczesności. T. 1 / red. Elżbieta Bojanowska i Martyna Kawińska. - Warszawa : Kontrast, 2015. -  311 s.
        53509
Prawo antydyskryminacyjne Unii Europejskiej / red. Anna Zawidzka-Łojek, Aleksandra Szczerba-Zawada.
- Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2015. - 317 s. - (Strategie UE).
        53531
Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP : zagadnienia podstawowe / Krzysztof Ślebzak.
- Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - XXI, 226 s. - (Monografie Prawnicze).
        53529
30.
Prawo pracy Unii Europejskiej / Andrzej Marian Świątkowski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck,
2015. - XXXVII, 480 s. - (Monografie Prawnicze).
        53533
System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce / Małgorzata Paszkowska. - Stan prawny: lipiec 2015 r. - Warszawa : Difin, 2015. - 235 s.
        53534
Szkolenia, staże i inne formy wspierania podnoszenia kwalifikacji bezrobotnych : dane statystyczne 20102014 / [aut.] Joanna Kwiatkowska, Elżbieta Strojna. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
2015. - 43 s.
        2378/A
Świadczenia rodzinne : procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce / Piotr
Mrozek. - 2. wyd., stan prawny: styczeń 2016. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - XIII, 386 s.
+ dysk optyczny (CD-ROM). - (Beck Info Biznes).
        53535
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Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016 / Anna Kawecka, Krzysztof Świtała, Krystyna Tymorek. - Stan prawny na 2 stycznia 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 208 s. - (Biblioteka Pomocy
Społecznej ; 7).
        53515
35.
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy / Marcin Jachimowicz. - Warszawa : Difin,
2016. - 235 s.
        53536
Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy : komentarz / Katarzyna Antolak-Szymanski, Tomasz Niedziński.
- Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - 299 s. - (Krótkie Komentarze Becka).
        53539
Working childhoods : youth, agency and the environment in India / Jane Dyson. - Cambridge : Cambridge
University Press, 2014. - XVII, 171 s.
        53505
Wyścig z maszynami : jak rewolucja cyfrowa napędza innowacje, zwiększa wydajność i w nieodwracalny
sposób zmienia rynek pracy? / Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee. - Warszawa : Kurhaus Publishing, 2015.
- 92, [1] s. - (Cywilizacja).
        53538
Zabezpieczenie społeczne w Polsce / [oprac. meryt. Anna Siporska] ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
- Warszawa : Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2015. - 132 s.
        2379/A
40.
Zwolnienia grupowe : komentarz do ustawy / Mikołaj Rylski. - Warszawa : Difin, 2016. - 268 s.
        53537

Praktyki studenckie w GBPiZS
Zapraszamy do odbycia praktyk zawodowych studentów po I i II roku studiów na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, dążących do rozwoju zawodowego i chcących nabyć nowe
umiejętności
Oferta praktyk studenckich w GBPiZS dostępna pod linkiem: http://www.bip.gbpizs.gov.pl/oferta-pracy/praktyki
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Artykuł o Dziale Zbiorów dla Niewidomych
W wydaniu Gazety Wyborczej z dn. 11.03.2016 – w Magazynie Stołecznym – ukazał się artykuł poświęcony Działowi Zbiorów dla Niewidomych pt. „Biblioteka dla czytających palcami, czyli »Potop«
w 22 tomach”.

Chcąc wciąż poprawiać jakość naszych usług oraz wygląd Newslettera, zachęcamy do dzielenia
się z nami swoimi uwagami oraz propozycjami tematów, które moglibyśmy poruszyć w kolejnych
numerach
(joanna_ozdzenska@gbpizs.gov.pl).
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