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Wyd. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków 2015
Podręcznik Wybrane aspekty polityki społecznej w Polsce opracowany przez
nauczycieli akademickich Instytutu Ekonomiczno-Społecznego, Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie składa się ze wstępu, 10 rozdziałów, literatury,
spisu tabel, spisu rysunków, spisu fotografii, słownika pojęć; tj. 250 stron. Celem
książki jest opis wybranych aspektów polityki społecznej w Polsce. Publikacja skierowana jest do studentów kierunków społecznych, ekonomicznych i rolniczych.
W opracowaniu przedstawiono wybrane dziedziny polityki społecznej,
w szczególności genezę, doktryny i modele polityki społecznej oraz polityki: zatrudnienia, migracyjną, demograficzną, rodzinną, zdrowotną, zabezpieczenia społecznego, mieszkaniową oraz środowiskową.
Funkcjonowanie w dynamicznym otoczeniu wymaga od państwa, gmin, przedsiębiorstw dużej elastyczności w działaniu. Ma to bezpośredni lub pośredni wpływ
na rozwój gospodarki. Kierowanie rozwojem to podejmowanie takich działań,
które powinny zmierzać do jak najlepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców
przy jednoczesnym możliwie najbardziej efektywnym wykorzystaniu wszystkich
zasobów będących w dyspozycji władzy i administracji samorządowej. Rozwój
w czasach nam współczesnych wymaga zintegrowanego spojrzenia na proces
budowania i kształtowania konkurencyjności i kultury organizacyjnej. Podręcznik
rozpoczyna wprowadzenie w problematykę obejmujące genezę, doktryny oraz
modele polityki społecznej w ujęciu historycznym, zarówno w Europie jak i w Polsce. Polityka społeczna stanowi celową działalność państwa, podmiotów samorządowych i innych organizacji, zmierzającą do poprawy ogólnych warunków pracy
i bytu ludności, a także stosunków społeczno – kulturowych. Wszystkie cele polityki społecznej powinny być osiągnięte w ramach zrównoważonego rozwoju. Powiązana jest ona ściśle z poziomem rozwoju gospodarczego - kraje bogate cechuje
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znacznie bardziej zaawansowany system polityki społecznej w porównaniu z krajami biedniejszymi.
Polityka zatrudnienia to czynne oddziaływanie władz państwowych na rynek
pracy pod kątem potrzeb gospodarki kraju oraz godzenia interesów pracodawców
i pracowników. Polityka migracyjna stanowi obecnie szczególny obszar polityki
społecznej, poświęcono jej kolejną część opracowania. Przedstawiono tu zagadnienia związane z kierunkiem współczesnych migracji oraz ruchami migracyjnymi,
a także z priorytetami polityki migracyjnej w naszym kraju.
Państwo poprzez swoje instytucje nie jest w stanie bezpośrednio wpływać na
stosunki ludnościowe oraz wskaźniki demograficzne swoich obywateli. Polityka
demograficzna zatem poprzez określone bodźce i działania ma na celu wpłynięcie
na stosunki ludnościowe w państwie. Bodźce natury ekonomicznej oraz społecznej
są instrumentami kształtowania polityki demograficznej państwa i mają za zadanie
przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian w strukturze ludności oraz nierównomiernego rozmieszczenia terytorialnego.Polityka zdrowotna odnosi się do
decyzji, planów i działań, które podejmowane są w celu osiągnięcia konkretnych
celów opieki zdrowotnej w społeczeństwie. Określa wizję przyszłości, która z kolei
pomaga ustalić cele i punkty odniesienia w perspektywie krótko i średnioterminowej.
Kolejne rozdziały dotyczą polityki zdrowotnej oraz systemu zabezpieczenia
społecznego i pomocy społecznej czy polityki mieszkaniowej w naszym kraju.
Oprócz ogólnych informacji dotyczących polityki środowiskowej związanych
z ochroną środowiska i gospodarowaniem odpadami, przedstawiono kolejno
możliwości wykorzystania wskaźników oceny polityki ochrony środowiska i jej
wpływu na gospodarkę regionów. Ponadto w opracowaniu przedstawiono także
grupy czynników kreujących wyżej wymienione obszary.
Ostatni rozdział zawiera metody taksonomiczne, niezbędne do wykorzystania
w procesie pomiaru i oceny poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego kraju.
Jest on szczególnie istotny ze względu na możliwość wykorzystania materiału
w trakcie ćwiczeń z zakresu różnych kryteriów oceny polityki społecznej w Polsce.
Pomysł stworzenia takiego podręcznika jest trafny, wychodzący naprzeciw
oczekiwaniom studentów, którzy w ofercie dydaktycznej swoich uczelni, w ramach
przedmiotów humanistycznych (uzupełniających lub fakultatywnych) realizują
również tematy związane z polityką społeczną. Stanowi kompendium wiedzy
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w zakresie polityki społecznej w Polsce i pozwala na głębsze zrozumienie tematyki,
a odwołania do środowiska wiejskiego sprawiają, że czytelnik ma wrażenie kompleksowości opracowania.
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