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Prawo swobodnego przepływu osób jest 
jednym z fundamentów Unii Europejskiej1, 
jednak jego realizacja niesie ze sobą pewne 
trudności. Jedną z nich jest konieczność usta-
lenia, który system zabezpieczenia społeczne-
go obowiązuje danego obywatela Unii Euro-
pejskiej oraz jego najbliższych. Między innymi 
temu zagadnieniu poświęcona jest książka 
prof. Gertrudy Uścińskiej, kierownika Zakła-
du Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Po-
lityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz eksperta w europejskich programach ba-
dawczych (Consensus, Special, LAW, trESS, 
FreSsco).

Publikacja zawiera wykaz skrótów, wpro-
wadzenie, dziewięć rozdziałów poświęconych 
różnym aspektom zabezpieczenia społeczne-
go osób przemieszczających się na terenie 
Unii, zakończenie, wykaz literatury oraz wykaz 
aktów prawnych i podsumowanie w języku 
angielskim.

Pierwszy rozdział monografi i stanowi wstęp 
do analizowanej problematyki. Po zwięzłym 
omówieniu źródeł prawa europejskiego, sta-
nowiących podstawę dla swobodnego prze-
pływu osób, autorka dokonała wnikliwej cha-
rakterystyki zarówno zakresu podmiotowego, 
jak i przedmiotowego swobody przepływu 
osób.

Rozdział drugi został poświęcony tematyce 
koordynacji, którą można zdefi niować jako 
zbiór regulacji prawnych uzupełniających pra-
wo wewnętrzne danego państwa w celu ochro-
ny osoby wykonującej pracę za granicą przed 
utratą ochrony w zakresie zabezpieczenia spo-
łecznego2.

Kolejny rozdział traktuje o zasadzie ustala-
nia ustawodawstwa właściwego, które należy 
zastosować w przypadku osób przemieszcza-
jących się między państwami UE. Następne 
rozdziały są poświęcone odpowiednio: świad-
czeniom opieki długoterminowej, zdrowot-

1  Swobodny przepływ osób oraz swobodny przepływ towaru, usług i kapitału stanowią fundamenty wspólnego 
rynku Unii Europejskiej.

2 MPiPS, zakładka Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, https://www.mpips.gov.pl/koordynacja-systemow-
zabezpieczenia-spolecznego/, pobrano 28.06.2015.
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nym świadczeniom rzeczowym, kwestiom 
związanym z chorobą i macierzyństwem, pra-
wu do emerytury, prawu do świadczeń związa-
nych z utratą pracy oraz prawu do świadczeń 
rodzinnych.

Napisana w wyjątkowo przystępnym spo-
sób monografi a kompleksowo omawia badaną 

problematykę. Jest to niewątpliwie pozycja 
obowiązkowa nie tylko dla badaczy i urzędni-
ków3 zajmujących się problematyką koordyna-
cji oraz zabezpieczenia społecznego, lecz także 
dla osób pragnących rozpocząć pracą w innym 
państwie członkowskim UE oraz przemiesz-
czających się między państwami Wspólnoty.

3  W szczególności osób zatrudnionych w Narodowym Funduszu Zdrowia, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 
oraz regionalnych ośrodkach polityki społecznej.
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