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W rozdziale drugim K. Głąbicka analizuje podmioty europejskiej polityki społecznej, 
słusznie wskazując na zasadniczą rolę, którą w tym zakresie odgrywają instytucje Unii Europej
skiej - zwłaszcza Parlament Europejski (s. 62), Rada Europejska (s. 65) i Komisja (s. 68). Na 
uwagę zasługuje przedstawienie przez Autorkę obowiązującego stanu prawnego wprowadzonego 
przez Traktat z Lizbony. Do pozostałych podmiotów Autorka zalicza agendy zdecentralizowane 
(np. Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego), a także organizacje pozarządowe. 
Przy charakterystyce tych ostatnich posługuje się powszechnie akceptowaną w literaturze termi
nologią stosowanąm.in. przez J. Wygnańskiego i M. Grewińskiego. Odwołuje się także do stosun
kowo nowych badań prowadzonych na początku XXI wieku przez L. Salomona, a dotyczących 
zjawiska „globalnej rewolucji organizacji trzeciego sektora” i wysokiego udziału tego sektora 
w produkcji PKB i zatrudnienia (s. 83). Ten fragment książki, niezwykle ciekawy, może stano
wić pole do dalszej eksploracji badawczej.

W rozdziale trzecim K. Głąbicka porusza trudne i rozległe zagadnienie europeizacji kwes
tii społecznych. Dokonuje przy tym daleko idącej analizy semantycznej i przy użyciu metody 
historycznej ukazuje wyłanianie się najbardziej istotnych kwestii społecznych w Europie. 
Wstępna analiza prowadzi Autorkę ku współczesnym kwestiom społecznym (s. 98). Ich wybór 
wydaje się słuszny, bowiem starzenie się społeczeństwa europejskiego, niski poziom dzietności, 
problemy migracyjne, wpływ sytuacji gospodarczej w UE na sytuację materialną gospodarstw, 
rynku pracy, kwestie edukacji, zdrowia czy sytuacji mieszkaniowej można rzeczywiście uznać 
za problemy, z którymi rządy poszczególnych państw europejskich nie radzą sobie wystar
czająco. Autorka zadaje przy tym niewygodne dla polityków pytania. Pyta bowiem: kto będzie 
płacił cenę starości? Czy ostatnie rozszerzenie UE o słabo rozwinięte kraje Europy Środko
wo-Wschodniej uwidoczniło spory na tle sytuacji społecznej? I wreszcie, czy liczne zjawiska, 
takie jak: gorsze traktowanie niektórych narodowości, zagrożenie atakami terrorystycznymi, 
rosnące niezadowolenie różnych grup społecznych nie będą podkopywać integracji socjalnej 
w Europie. Te pytania wydają się dzisiaj, w czasie przeciągającego się kryzysu finansowego, 
szczególnie istotne. Przy szukaniu odpowiedzi pomaga wsparcie wywodu aktualnymi (zwykle 
2011 r.) statystykami Eurostatu, co jest tym bardziej godne uwagi, że książka została wydana 
w 2012 r.

W kolejnej części pracy K. Głąbicka dokonuje rozległej analizy „ponadnarodowego ustawo
dawstwa socjalnego”. Można mieć tu pewne zastrzeżenie. Wszak ustawodawstwo to tworzone 
jest w UE nie tylko przez ciała ponadnarodowe, takie jak Komisja czy Trybunał Sprawiedliwo
ści, ale przede wszystkim przez same państwa, działające poprzez swoich przedstawicieli w Ra
dzie. Ponadto w tej części książki Autorka wiele miejsca poświęca prawu zabezpieczenia 
społecznego w UE (s. 162), a także koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (s. 165), 
wskazując na jego cztery zasady: równego traktowania, jedności stosowanego ustawodawstwa, 
ochrony praw nabytych oraz sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub zamieszkania 
w różnych państwach członkowskich (s. 166).

W rozdziale piątym Autorka koncentruje się na typowej dla europejskiej polityki społecznej 
problematyce funduszy socjalnych (Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz ds. 
Uchodźców, Europejski Fundusz Solidarności), a także wspomina o funduszach strukturalnych 
UE, tj. Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (s. 184). Na uwagę 
zasługują dwa studia przypadku mające obrazować funkcjonowanie Europejskiego Funduszu 
Solidarności (Funduszu Solidarności Unii Europejskiej). Odnoszą się one odpowiednio do mini
malizowania skutków trzęsienia ziemi w Abruzji w 2009 r. i powodzi w austriackich krajach 
związkowych - Vorarlbergu i Tyrolu (2005).

Niezwykle ciekawe rozważania K. Gębicka prowadzi w szóstym rozdziale książki. Analizu
je tam wartości społeczne służące urzeczywistnianiu europejskiego modelu socjalnego (s. 186). 
Ta część pracy stanowi jej podbudowę aksjologiczną, co można uznać za zabieg słuszny. Wszak 
polityka społeczna to nie tylko pewna praktyka postępowania, praktyka radzenia sobie z próbie- 
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mami społecznymi, ale także zbiór zasad, wartości czy też norm zachowania społecznego, na 
których opiera się społeczeństwo, realizując określony ideał życia zbiorowego.

Swoistym podsumowaniem dzieła jest rozdział siódmy, w którym Autorka zapytuje, jaka 
powinna być aktywna polityka społeczna. Odwołuje się ona do anglosaskiej koncepcji worlrforce 
(praca zamiast zasiłku), do polityki aktywizacyjnej, mającej wyrażać pewien model rządzenia, 
który sprawia, że często mitologizowane welfare state staje się centralnym elementem transfor
macji polityki społecznej (s. 215). Autorka przedstawia aktywną politykę społeczną jako polity
kę skoncentrowaną na rozwijaniu kapitału ludzkiego, odpowiedniej regulacji rynku pracy, 
stosowaniu narzędzi pomocy społecznej oraz edukacji (s. 217). Wskazuje także na upowszech
nianie aktywnej polityki społecznej w Polsce.

Kończąc swoje rozważania K. Głąbicka słusznie zauważa, że „europejski model socjalny nie 
posiada do tej pory wyraźnego kształtu i ma on jeszcze zbyt mało elementów wspólnych dla 
wszystkich państw członkowskich UE”. Z poglądem tym można się zgodzić. Wydaje się, że jest 
on niejako zawieszony między wartościami liberalnymi opierającymi się na wolności, własności 
prywatnej czy kulturze przedsiębiorczości i wartościami socjaldemokratycznymi opartymi na 
równości, sprawiedliwości, kolektywizmie. To przeciwstawienie pozornie nakazuje skonfronto
wać ze sobą model „państwa nocnego stróża” i „państwa opiekuńczego”. Przeciwstawienie to 
jednak jest nadmiernym uproszczeniem, na co Autorka zwraca uwagę, wyróżniając trzy wizje 
Europy, które wskazująna przyszłość europejskiego modelu socjalnego. Być może, takjak chce 
K. Głąbicka, będzie to Europa wolnorynkowa, narodowa lub Europa rozwoju i solidarności. 
Tego jednak z całą pewnością przewidzieć nie można. Dlatego też rozważania o europejskim 
modelu socjalnym, mające charakter zaleceń dla polityków decydujących o konkretnych roz
wiązaniach prawnych, są tak istotne i cenne.

Katarzyna Głąbicka zdecydowała się na przeprowadzenie w swojej pracy całościowej anali
zy europejskiego modelu socjalnego. Zabieg to ryzykowny i trudny do przeprowadzenia, zakoń
czony jednak powodzeniem. Autorka umiejętnie powiązała ze sobą różne wątki w spójny 
i czytelny przekaz mający istotną wartość zarówno dla teoretyków, jak i praktyków. Książka, 
mimo pewnych niedociągnięć, stanowi solidną, dobrze przemyślaną i metodologicznie po
prawną konstrukcję pozwalającą czytelnikowi zarówno na podążanie za myślą Autora przez 
poszczególne rozdziały, jak również czytanie jej wyrywkowo, zgodnie z zainteresowaniami od
biorcy. Ze względu na staranny język, dokładność naukową, aktualność dobranych danych 
i wagę zebranej problematyki książkę tę można zdecydowanie polecić nie tylko zainteresowa
nym Unią Europejską, ale wszystkim tym, którzy pragną rozszerzyć swojąwiedzę z zakresu po
lityki społecznej.
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