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Publikacja prof. Gertrudy Uścińskiej zaty-
tułowana Prawo ubezpieczeń społecznych. Zasady, 
fi nansowanie, organizacja jest dziełem unikato-
wym na polskim rynku wydawniczym i to 
z wielu punktów widzenia. Najważniejszym wa-
lorem pracy jest samo nazwisko autorki, jednej 
z najbardziej uznanych specjalistek z zakresu 
ubezpieczeń społecznych w Polsce, a równo-
cześnie sprawującej funkcję prezesa Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, co gwarantuje naj-
wyższą jakość prezentowanych treści i umie-
jętne połączenie teorii z praktyką.

Drugą cechą szczególną jest bardzo orygi-
nalne podejście do omówienia tej skompliko-
wanej materii. 

W pierwszym rzędzie jest to podręcznik, 
czasami wręcz przypominający skrypt akade-
micki, z którego ze względu na jego praktycz-
ne podejście mogą korzystać studenci, dokto-
ranci i słuchacze studiów podyplomowych ta-
kich kierunków, jak polityka społeczna, zarzą-
dzanie czy też rachunkowość i fi nanse, którzy 
byli do tej pory pozbawieni podręcznika do-
stosowanego do programu ich studiów. Z tego 

punktu widzenia niezwykle istotne jest, że au-
torka nie ogranicza się jedynie do analizy opła-
cania składek na ubezpieczenia społeczne, ale 
również prezentuje zasady opłacania innych 
danin publicznych, jakimi są składki na ubez-
pieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fun-
dusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-
czych. 

W drugim rzędzie może on być wykorzy-
stywany przez studentów wydziałów prawa 
i administracji, dla których może stanowić 
praktyczne uzupełnienie istniejących już na 
rynku podręczników o charakterze dogma-
tyczno-prawnym. 

Trzecią grupą odbiorców, ze względu na 
w wielu miejscach poradnikowy charakter opra-
cowania, mogą być osoby w praktyce stosują-
ce przepisy prawa ubezpieczeń społecznych, 
a więc przedstawiciele służb kadrowo-płaco-
wych płatników składek. 

Czwartą grupą zainteresowanych mogą być 
przedstawiciele doktryny oraz wymiaru spra-
wiedliwości, bowiem autorka, uznany autory-
tet w zakresie problematyki ubezpieczeń spo-
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łecznych, niektóre części opracowania (w tym 
zwłaszcza instytucje prawne) omawia w for-
mie komentarza do przepisów. 

Trzecim wyróżnikiem publikacji jest różno-
rodność wykorzystywanych źródeł. Jak przy-
stało na podręcznik, autorka odwołuje się do 
literatury przedmiotu oraz orzecznictwa. Na-
tomiast jako poradnik książka zawiera bardzo 
dużo interpretacji ministerstw oraz stanowisk 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do któ-
rych dostęp dla wielu zwykłych „zjadaczy chle-
ba” jest bardzo utrudniony. Ponadto wielką 
„praktyczną” wartością pracy są przykłady oraz 
tabele porównawcze. W opracowaniu znajdu-
jemy też dużo informacji statystycznych, które 
pokazują, jaka jest praktyka stosowania przepi-
sów (doskonałym przykładem jest chociażby 
informacja dotycząca liczby aktywnych płatni-
ków składek czy liczba zadłużonych płatni-
ków ze szczegółowymi podziałami). 

Kolejnym bardzo istotnym walorem opra-
cowania jest jego aktualność, bowiem autorka 
przedstawia najnowsze uregulowania prawne 
dotyczące ubezpieczeń społecznych, w tym 
zwłaszcza reformę zasad poboru i ewidencji 
składek pobieranych na ubezpieczenia spo-
łeczne, wprowadzoną od 1 stycznia 2018 r., 

a także elektronizację akt pracowniczych (pro-
jekt e-akta), która weszła w życie 1 stycznia 
2019 r. Ponieważ autorka, jako prezes ZUS, 
uczestniczyła na bieżąco w ich przygotowaniu 
i wprowadzaniu w życie, dlatego gwarantuje to 
wiedzę „z pierwszej ręki” i pokazuje, w jaki 
sposób należy intepretować poszczególne po-
stanowienia nowych przepisów.

Poza wskazanymi wyżej walorami mery-
torycznymi równie ważne są walory użytkowe 
opracowania, które sprawiają, że korzystanie 
z niego jest bardzo łatwe i umożliwia szybkie 
znalezienie poszukiwanych treści. Ten ostatni 
walor jest szczególnie istotny dla studentów 
przygotowujących się do egzaminów. I tak po-
szczególne rozdziały są podzielone na krótkie 
wydzielone części, a te z kolei na numerowane 
punkty. Natomiast na końcu każdej części 
znajduje się wykaz najważniejszego orzecznic-
twa oraz poradników i wyjaśnień ZUS, a także 
literatury przedmiotu. 

Reasumując, recenzowana publikacja wy-
pełnia istotną lukę wydawniczą, jeżeli chodzi 
o zawarte w jednym miejscu teoretyczno-prak-
tyczne podejście do problematyki ubezpieczeń 
społecznych i dlatego też jej wydanie należy 
powitać z wielkim zadowoleniem.
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