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PRZEDMOWA

Prezentowana bibliografia jest już kolejnym (ósmym)' opracowaniem,
przedstawiającym literaturę dotyczącą problemów rodziny. Zawiera pozycje
opublikowane w latach 1999-2002 oraz wcześniejsze, które został}' pominięte
w poprzednim wydaniu bibliografii.
Bibliografia rejestruje, analogicznie jak poprzednio, prace naukowe, po
pularno-naukowe i popularne, zarówno wydawnictwa zwarte, jak i artykuły
z czasopism. Materiał został zebrany w oparciu o kartoteki, wydawnictwa
informacyjne i bazy danych znajdujące się w GBPiZS. Opisy pozycji zagra
nicznych pochodzą w większości z Przeglądu Dokumentac\[jmgo wydawanego
przez GBPiZS.
Zebrany materiał liczy 468 pozycji, w tym wiele zbiorowych. Usyste
matyzowany został w trzynastu działach głównych z zastosowaniem w nie
których z nich, poddziałów pierwszego stopnia. Pozycje z literatury zagranicz
nej zawierają szerokie adnotacje treściowe. W obrębie poszczególnych działów
i poddziałów zastosowano układ alfabetyczny. W dziale 4 wyodrębniono pu
blikacje dotyczące urlopów i zasiłków macierzyńskich oraz urlopów wycho
wawczych (s. 25) i alimentacji rodziny (s. 28).

1. „Problemy rodziny w Polsce : literatura za lata 1970-1978 w wyborze”. Warszawa ; GBPiZS, 1979. - 117 s. ; „Problemy rodziny w Polsce : (literatura za
1979 r.)”. 1980. - 57 s. ; „Problemy rodziny w Polsce : (lileralura polska za lata 1980-1985 w wyborze)”. 1986. - 88 s. ; „Problemy rodziny w Polsce : lileralura polska za
lala 1986 - czerwiec 1990 w wyborze”. 1990. -80 s. ; „Problemy rodziny : lipiec
1990-1993 : (lileralura polska i obca w wyborze)”. 1994. - 74 s. ; „Problemy rodziny :
1994-1995 : (lileralura polska i obca w wyborze)”. 1996. - 62 s . ; „Problemy rodziny :
1996-1998 ; (lileralura polska i obca w wyborze)”. 1999. - 71 s.

VI

w obecnym wydaniu uwzględniając zmiany w polityce przedsiębiorstw
wobec rodziny została zmieniona nazwa ostatniego działu; nosi on obecnie
tytuł Praca zawodowa a rodzina.
Przy' poszczególnych działach, ściśle ze sobą związanych, zastosowano
odsyłacze międzydziałowe, w innych przypadkach stosowano odsyłacze pro
wadzące do konkretnej pozycji zarejestrowanej w innym dziale.
Opis pozycji bibliograficznych jest uproszczony i zawiera niezbędne
elementy identyfikujące daną publikację. Bibliografię uzupełniają wykazy
skrótów tytułów czasopism, instytucji wydawniczych, skrótów i symboli, in
deks alfabetyczny oraz indeks przemiotowy.

Warszawa, czerwiec 2003 r.
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1. ZAGADNIENIA OGOLNE
a. W Polsce
1. AKTUALNE problemy rodziny i jej stan funkcjonalny i zagrożenia /
Alina Wiercińska // Z Dośw. Pedagogu. - 2000, nr 3/4, s. 5-13.
2. BIBLIOGRAFIA artykułów z problematyką małżeństwa i rodziny
w czasopiśmie „Ateneum Kapłańskie" / Magdalena Lemieszek // Stad. nad
Rodź. -2001, nr 1,5.204-210.
3. CZŁOWIEK i rodzina w XXI wieku : czas nadziei czy cywilizacja
udręki? / Zbigniew Tyszka H Rocz. Pedagog. Rodź. - 2001, T. 4, s. 7-16.
Toż // Rocz. Socjol. Rodź. - 2001, T. 13, s. 9-17.
4. DOM pod kontrolą / Mariusz Janicki // Polityka. - 2000, nr 45,
s. 88-89.
Polityka prorodzinna w programach partii prawicowych.
5. FAMILY emigrations from Roland ; ref. / Krystyna Siany // Rocz.
Sekc. Pedagog. WSF-P Krak. - 2000, s. 279-297.
Emigracja rodzin z Polski.
6. KATOLICKA koncepcja małżeństwa i rodziny w świetle nauki Soboru
Watykańskiego II / Sławomir Baczulis // Zesz. Nauk. WSP Bydg., Stad. Nauk
Spoi. -1999, z. 14, s. 43-55.
7.
KOŚCIÓŁ katolicki wobec przemian rodziny polskiej w XXI wieku :
(panorama sytuacji) / Robert Bieleń // Rocz. Pedagog. Rodź. - 2001, T. 4,
s. 103-129.
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8. KSZTAŁT polityki społecznej wobec rodziny w dobie transformacji
systemowej / Joanna Frątczak // Rocz. Socjol. Rodź. - 2001, T. 13, s. 177-183.
9. KU społeczeństwu postindustriałnemu : kondycja rodziny polskiej
w dobie przyspieszonych przemian / Zbigniew Tyszka // Rocz. Pedagog.
Roch. - 1999, T. 2, s. 31-39.
10. MAŁŻEŃSTWO i rodzina w literaturze polskiej ; (na wybranych
przykładach) / Janina Kwiek-Osiowska, Stanisław Stanuch // Probl. Rodź. 2001, nr 2, s. 48-56.
11. MAŁŻEŃSTWO i rodzina w zglobałizowanym świecie / Krystyna
Siany // Probl. Roch. - 2001, nr 4-6, s. 3-10.
12. O HUMANIZMIE rodziny / Teresa Grabińska, Mirosław Zabierowski
// Zesz. Nauk., Wydz. Nauk HumanLst. / WSJąz. Cząst. - 2000, z. 2, s. 27-50.
* Podstawowe funkcje rodziny w nauczaniu społecznym kościoła / Wiesław
Łużyński // Theol. Thor. - 2001, nr 2, s. 157-183.
Nauka społeczna Kościoła katolickiego.

13. XVI OGÓLNOPOLSKI Sejmik Rodzinny w Koninie : Ku prorodzin
nemu społeczeństwu : [materiały] // Życie i Myśl, Zesz. Probl. - 1999, z. 8,
s. 1-139. * XVII Ogólnopolski Sejmik Rodzinny poświęcony tematowi „Ku
gospodarce prorodzinnej” : [materiały] // Tamże. - 2000, z. 10, s. 1-108.
14. POLITYKA prorodzinna państwa : dokument przyjęty przez Radę
Ministrów 3 listopada 1999 r. // Prz. Rząd. - 1999, nr 11/12, s. 130-166.
Nadto: Stan realizacii programu polityki prorodzinnej państwa na dzień 9 marca
2000 r. / Pełnomocnik Rządu ds. Rodziny. - Warszaw'a : Biuro PRR. 2000. - 39 s.

15. POLITYKA społeczna wobec rodzin samotnych matek / Leszek Sar
nowski // Polit. Spoi. - 2001, nr 1, s. 36-38.
Omów. konferencji zorganizowanej przez Instytut Spraw Publicznych, która
odbyła się 15 stycznia 2001 r. w Warszawie.

16. POLSKIE gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Unią
Europejską / Krystyna Gutkowska, Marzena Jeżewska-Zychowicz, Irena
Ozimek. - Warszawa : Wydaw. SGGW, 1999. - 171 s.
17. PRORODZINNA polityka samorządu terytorialnego / Adam Czabański, Andrzej Grzybowski, Marek Andrzejewski // W ; Polityka społeczna
samorządu terytorialnego : poradnik praktyczny : praca zbiorowa / pod red.
A. Grzybowskiego ; Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności. - War
szawa : IPiS, 2002. - S. 72-137.
18. PRZEGLĄD polskich badań familiologicznych z lat dziewięćdziesią
tych / Zofia Dąbrowska // Mali. Rodź. - 2002, nr 2, s. 48-55 ; nr 3, s. 44-51 ;
nr 4, s. 43-51.
19. RAPORT o sytuacji polskich rodzin / Rada Ministrów. Kancelaria
Prezesa. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny. - Warszawa : Kanc.
Prez. Rady Min., 1998. - 288 s.
Nadto: ..Raport o sytuacji polskich rodzin” a duszpasterstwo / Marek Fijałkowski

// Racz. Teol. (Lub.). - 2001, z. 6, s. 225-248.
20. REFLEKSJA nad dysfunkcjonalnością życia rodzinnego w świetle
nowej sytuacji społecznej i wybranych przepisów prawnych / Mirosław Bro
dziak H Piotr. Stad. Pedagog. - 2001, T. 9, s. 161-165.
21. RODZINA racją stanu Rzeczypospolitej / Józef Wilk // Rocz. Peda
gog. Rodź. - 2001, T. 4, s. 37-50.
22. RODZINA, rozwój, praca : wybrane zagadnienia / pod red. Teresy
RostowskieJ i Jana Rostowskiego ; Wyższa Szkoła Informatyki. - Łódź ;
WSInformat., 2002. - 237 s.
Rec.: Plopa Mieczysław // Mali. Rodź. - 2(X)2, nr 2, s. 57-59.

RODZINA w prawie i w polityce / S. Badora, M. Lewandowski = poz.
146.
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23. RODZINA w społeczeństwie informacyjnym / Stanisław Juszczyk //
Racz. Pedagog,. Rodź. - 1999, T. 2, s.61-76.
RODZINA w społecznej gospodarce rynkowej : [wyw.] / L. Bro
dowski = poz. 333.
24. RODZINA - wspólnota lokalna - ojczyzna / Jarosław Kapsa, Tadeusz
Wrona // Ethos. - 2000, nr 3, s. 347-354.
Konf. nt. „Polityka prorodzinna samorządu terytorialnego .

SYTUACJA dzieci w Polsce w okresie przemian ; materiały konferen
cyjne = poz. 341.
Z treści; Balcerzak-Paradowska B.: Polityka rodzinna lat dziewięćdziesiątych
w Polsce ; ocena jej skutków. - Balicki J.: Dziecko w kręgu zainteresow'ań kościo a
w okresie przemian systemowych w Polsce. - Glogosz D.: Rola organiz.acji pozarzą
dowych w lokalnej polityce rodzinnej.

b. W świecie
25. JEDNOCZĄCA się Europa a rodzina / Maria Smereczyńska // Nie
dziela. - 2001, nr 32, s. 15.

* Zagrożenia rodziny w jednoczącej się Europie

/ Andrzej Urbaniak // Katecheta. - 2002, nr 1, s. 69-75.
26. KOBIETA i rodzina w krajach rozwijających się : dziedzictwo a wyz
wania współczesności : praca zbiorowa / pod red. nauk. Elżbiety Puch
wicz ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Krajów Rozwijających się. Wy zia
Geografii i Studiów Regionalnych. - Białystok : Wydaw'. i Diuk. „LIBRA
1999. - 206 s.
Rec.: Wachowiak Anna // Rocz. Socjol. Rodź. - 20(K), t. 12, s. 240-242.

27. KRYZYS polityki rodzinnej w postkomunistycznej Euiopie Środ
kowej ; [tł.] / Steven Saxonberg // Prz. E w . - 2002, nr 1, s. 248-264.

28. The MYTH of generational contlict ; the family and State in ageing
societies / Sara Aber, Claudine Attias-Donfut. - London ; New York :
Routledge, 1 9 9 9.-232 s.
Mit konlliktu pokoleniowego : rodzina i państwo w starzejących się społeczeń
stwach.
Rec.; Szukalski Piotr // Polil. Spoi. - 2001, nr 2, s. 26-27.
29. PERSPEKTIYEN der Eumilienpolilik / C. Bulterwegge // Soz. Sicliaii. 2001, nr 10, s. 347-352.
Obecny renesans niemieckiej polityki rodzinnej, będącej przedmiotem zaintereso\tani;i
partii politycznych, wydaje się nie zwracać uwagi na przyczymy trudnych warunków
materialnych wielu rodzin. Postępująca pr>'watyzacja ubezpieczeń od ryzyk życiowych
przy równoczesnym wycofywaniu się państwa socjalnego w następstwie globalizacji dzieli
społeczeństwo na wygranyclt i przegranych, w których znalazły się rodziny. Czy polily kti
prorodzinna powinna przede wszystkim wspomagać rodziny socjalnie upośledzone? Jest to
otwarte pytanie dotyczące podziału, jak ustrzec rodziny, zwłaszcza dzieci przed zjawis
kami kozysowymi. jak lepiej zabczpieczy'ć je socjalnie i zwiększyć możliwości ich dzia
łania. To wyzwanie dla rządu wynika z pogarszających się od wielu lal wamnków startu
życiowego młodych rodzin.
30. POLITYKA rodzinna : między dwoma modelami / Bożena Balce-

rzak-Paradowska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS,
1999. - 51 s. - (Opracowania Projekt Badawczy Zamawiany / IPiSS ; Z. 10).
Polityka rodzinna wybranych krajów europejskich.

31. POLITYKA rodzinna we Francji : historia, bilans i kierunki rozwoju
/ Krzysztof Starzec ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa ; IPiSS,
1999. - 34 s. - (Opracowania Projekt Badawczy Zamawiany / IPiSS ; Z. 2).
32. RODZINA - centralną kwestią naszych czasów / Rocco Buttiglione ;
tł. z niem. Jarosław Merecki // Ethos. - 2001, nr 3, s. 48-58.
33.
SEMEJNAJA politika na rossijskom Severe: effektivnost’ i rezervy /
A. V. Artjuchoy // Sociol. Issled. - 2001 nr 4, s. 80-85.
W 1999 r. w Autonomicznym Obwodzie Jamalsko-Ncneckim przeprowadzono
specjalne badania soejologiczne. który'ch celem było zebranie empiryeznego materiału
dla doskonalenia koncepcji polityki socjalnej w stosunku do rodzin zamieszkałych

w tym rejonie rosyjskiej Północy. Z badania wynika m.in., że rdzenni mieszkańey
mają znacznie więcej dzieei i są zdecydowanie słabiej wykształceni. Podstawowym
cełem połityki rodzinnej w tym regionie powinna być zdecydowana poprawa sytuacji
rodzin wychowujących dzieci w zakresie probłemów opiekuńczych i zdrowotnych.
Ustawa władz łokałnych o adresowanej pomocy socjałnej w obwodzie wzmacnia
uprawnienia do niej rodzin ubogich, niepełnych, wiełodzietnych oraz kobiet w ciąży
lub wychowującycłi dzieci do ł.5 roku.

34. SOCIAL’NAJA zaśćita źenSćin i semejnaja poiitika v sovremennoj
Rossii / O. Samarina // Vopr. Ekon. - 2000, nr 3. s. 131-136.
Pogorszenie sytuaeji społeczno-ekonomicznej, zaostrzenie sprzeczności politycznjch. demograficznych i etnicznych wywiera istotny wpływ- na jakość żyeia wszy
stkich obywateli, a szczególnie kobiet mających małe łub niepełnosprawne dzieci oraz
jedynych żywicieli rodzin. Poziom dochodów co trzeciego Rosjanina był w 1998 r.
niższy od wielkości minimum życiowego. W 1999 r. dochody realne zmniejszyły się
o 15% w stosunku do 1998 r. W warunkach kryzysu zaostrzył się konilikt między
społecznymi rolami kobiet. Zatrudnienie kobiet zapewnia rodzinom poważną część
dochodów, praktycznie jest niemożliwa rezygnacja kobiet z pracy zawodowej na
rzecz wykonywania obowiązków wychowawczych i domowycłi. .lednocześnie wyso
ka aktywność zawodowa kobiet stanowi jeden z podstawowych czynników niskiego
poziomu przyrostu naturalnego. Opracowany w- ciągu ostatnich 2 łat program reformy
pomocy socjałnej ukierunkowany jest na stworzenie równych możłiwo.ści realizacji
praw wszystkich obywateli, niezależnie od płci.

35. STEUERPOLITISCHE Aspekte aktueller Famillenpolitik: Kinder
statt Ehe fordem / M. Schratzenstaller / / Soz. Sicherh. - 2001, nr 1, s. 9-14.
Polityka rodzinna wymaga reformy, przede wszystkim wyrównania świadczeń na
rzecz rodziny, wyższej pomocy rmansowej prz>- wychowywaniu dzieci, bogatszej intrastniktury publicznej, a w przypadku rozpadu rodziny wprowadzenia indywidualnego
opodatkowania. Autorka kiy-tycznie oceniła podatkowe uprzj-w ilcjowanic form żj-cia mał
żeńskiego. a nie dzieci z Uch związków; jej zdaniem popieranie tradycyjnych fonn życia
rodzinnego udogodnieniami podatkowymi nic odpowiada współczesnym, indywidualnym
stylom życia. Problematyczne jest to również ze względów polityczjiych. Przedstawiono
rozwój polityki prorodzinnej w latach 1970-1997 oraz. przewidywane korzy-ści podatkowe
w zależności od dochodów- w okresie 1999-2005, obrazujące sytuację przy rozdziale mał
żonków-. Zaprezentowano nowoczesny model popierania rodziny, polegający na pod
wyższaniu form pomocy llnansowej na wychowanie dzieci oraz zapewnieniu im odpo
wiedniej opieki publicznej, która pozwoli opiekunowi pracow-ać.

36. SYTUACJA rodziny w Europie / Jerzy Zawada // Zesz. Spoi. KIK. 2000, nr 8, s. 79-86.
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37. TENDENCJE rozwojowe rodziny niemieckiej w latach dziewięć
dziesiątych - wobec pluralistycznych wzorów życia społeczeństwa postindustrialnego / Anna Wachowiak/ / /?ocz. 5ocy’o/. Roch. - 2000, T. 12, s. 107-126.
38. WSPÓŁCZESNA rodzina amerykańska - dylematy i wątpliwości /
Ludwik Janiszewski // Zesz. Nauk., StiicL Sociol. / USzczec. - 1998, nr 10,
s. 9-44.
Zob. teżpoz. 41, 136, 154, 219, 288, 305, 306, 357.

2 . ZAGADNIENIA DEMOGRAFICZNE
39. DEMOGRAFICZNA kondycja rodziny polskiej / Kazimierz Belch //
Preniis. Christ. 2001, t. 9, s. 257-281.
DEMOGRAFICZNE uwarunkowania konsumpcji / A. Niemczyk = poz.
412.
Czjnniki dcmograCiczne wpływające na konsumpcję w gospodarstwach domo
wych.

40. EWOLUCJA wielkości i struktury rodzin / Piotr Szukalski // Polit.
5 /w /.-2000, nr 4, s. 21-27.
41.
GOSUDARSTYENNAJA semejnaja politika i ee osobenno.sti v Rossii / A. V. ArtJuchov H Sociol. Isslecl. - 2002, nr 7, s. 108-110.
Wobec katastrofalnej sytuacji demograllcznej Rosji, głównym celem polityki ro
dzinnej państwa powinno być stworzenie sprzyjających warunków dla rodzin, które
chcą mieć i wychowywać dzieci. Model rodziny, który należy lansować, to pełna ro
dzina z 3-4 dzieci. Pierwszoplanowym zadaniem Jest przyjęcie ustawy „O pomocy
państwa dla rodzin wielodzietnych’', która rozszerza i konkretyzuje prawa i ulgi gwa
rantowane przez państwo dla tych rodzin. Prawa i ulgi maią przysługiwać wszyst
kim rodzinom wielodzietnym. W opracowaniu koncepcji polityki demograriczncj do
roku 2015 planuje się przyjęcie nowych zasad udzielania kredytów dla młodej rodzi
ny. Według nich splata kredytu na kupno mieszkania będzie zależeć od liczby dzieci
w rodzinie, np. przy trojgu dzieci kredytu nic trzeba będzie spłacać.
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42. LUDNOŚĆ w rodzinach w latach 1988-1995 / Mikołaj Latuch, Wła
dysław Korzeniowski // Wiad. Stat. - 1999, nr 8, s. 17-19.
43. M ODELOWANIE cyklu życia Jednostki i rodziny ; teoria i praktyka /
Ewa Frątczak. - Warszawa : Of. Wydaw. SGH, 1999. - 252 s. - {Monografie
i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa ; 466).
Rec.: Paradysz Jan // Pal. PopiiI. Rev. - 2000, nr 16, s. 109-118.

44. OCENA zmian w postawach i zachowaniach reprodukcyjnych mło
dego i średniego pokolenia Polek i Polaków i ich wpływ na proces formo
wania i rozpadu rodzin i gospodarstw domowych / Ewa Frątczak // Stad.
Demogr. - 2001 nr 1 s. 128-132.
45. OGÓLNOPOLSKIE Seminarium Demograficzne „Rodzina i gos
podarstwo domowe w środowisku wielkomiejskim”, Poznań 12-13 grudnia
2001 roku / Małgorzata Kowalska // Ruch. Praw. Ekon. - 2002, z. 3,
s. 299-300.
46. ORIENTACJE małżeńskie i rodzinne młodzieży akademickiej w Pol
sce : (próba weryfikacji teorii drugiego przejścia demograficznego) / Krys
tyna Siany // Prohl. Rodź. - 2001, nr 3, s. 25-31. * Tworzenie rodzin przez
absolwentów wchodzących na rynek pracy w latach 1989-1997 / Anna Ko
walska // Stad. Demogr. - 2001, nr 1, s. 41-65.
47. PROBLEMY społeczne wybranych grup demograficznych ; z war
sztatów badawczych Instytutu Polityki Społecznej / wybór i red. nauk. Bar
bara Rysz-Kowalczyk ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecz
nej. - W arszawa ; Of. Wydaw. ASPRA-JR, 2001. - 223 s.
Z treści: Szatur-Jaworska Barbara: Zadania polityki rodzinnej w Polsce na tle
sytuacji demograncznej (s. 51-74). - Firlit-Fesnak Grażyna: Rodzina i praca zawo
dowa. Czynniki zachowania równowagi w realizacji ról rodzinnych i zawodowych
w państwach Unii Europejskiej (s. 75-110). - (Urlopy i świadczenia macierzyńskie,
rodzicielskie - wychowawcze, publiczne formy opieki nad dziećmi, praca w niepeł
nym wymiarze).

48. PROGNOZA gospodarstw domowych 1999-2030 = Household projection 1999-2030 / Lech Boleslawski ; przedni. Lucyna Nowak ; Główny
Urząd Statystyczny. Departament Badań Demograficznych. - Warszawa :
Zakł. Wydaw. Stat., 2000. - 76 s. - {Studia i Analizy Statystyczne / GUS).
Nadto: Nowa metoda prognozowania rodzin i gospodarstw domowych / Janina
Jóźwiak. Ewa Frątczak // Polit. Spoi. - 2000, nr 4, s. 36-37. - Toż // Wiad. Stat. - 2000,
nr 6, s. 9-11.
49. QUALITY and demand of child care and female labour supply in
Italy / M. C. Chiuri // Labour. - 2000, nr 1, s. 97-118.
Szybki spadek we Włoszech wskaźnika urodzeń od lat 70. wywołuje pytania o za
chodzące zmiany o charakterze makroekonomicznym. Równocześnie udział kobiet
włoskich w tynku pracy, chociaż wzrósł ostatnio znacząco. Jest jednym z najniższych
w Europie: w 1993 r. udział ten wynosił 24.6% w porównaniu z 50% w takich krajach
jak Dania, czy Szwecja. Anałizując główne czynttiki zjawisk demograficznych i od
mienności r>'nku pracy we Włoszech, podkreśła się brak ełastyczności w zakresie ofe
rowanych form zatrudnienia oraz ograniczone oferty oficjałnych usług opieki nad dzieć
mi. Przedstawiono mikroekonomiczną ocenę wpływu ograniczania olicjałnej opieki nad
dziećmi na wydatki ponoszone przez rodziny na organizowanie tej opieki we własnym
zakresie i oddziaływanie tej sytuacji na decyzje kobiet o powrocie do prac>’. Na przy
kładzie wybranej grupy gospodarstw domowych z małymi dziećmi oraz danych statystycznycłi na temat systemu opieki we Włoszech autorka dochodzi do wniosku, że
ograniczenie olicjałnej opieki nad dziećmi i zmuszanie rodzin do organizowania pry
watnej płatnej opieki wpływa znacząco na decyzje kobiet o podejmowaniu pracy zarob
kowej.
RODZINA w województwie katowickim : opracowania i raporty / pod
red. W. Świątkiewicza = poz. 334.
Z treści: Fiłipczyk-Hałładin B.: Sytuacja społeczno-demograficzna rodziny. Stan
i przeobrażenia, kierunki przemian.
50.
RODZINNE tablice trwania życia : Polska 1988/1989, 1994/ 1995
1995 = Family status łife tables : Poland 1988/1989, 1994/1995 / Ewa Frąt
czak ; Szkoła Główna Handlowa. - Warszawa : Of. Wydaw. SGH, 2001. 126, [ l i s . - {Monografie i Opracowania / SGH ; 485).
Rec.: Szukałski Piotr // Polit. Spoi. - 2001, nr 9, s. 20-21.
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51. STAN zdrowia ludności a sytuacja społeczno-ekonomiczna rodzin
w latach 1996-1997 / przedni. Lucyna Nowak ; Główny Urząd Statystyczny.
Departament Badań Demograficznych. - Warszawa ; Zakł. Wydaw. Stat,
1999. - 127 s. - (Studia i Analizy Statystyczne / GUS).
Z treści: Maj Anna. Sobieszak Alina: Ogólna charakterystyka demograficznospoleczna i ekonomiczna gospodarstw domowych (s. 10-31). - Kuciarska-Ciesielska
Marlena: Gospodarstwa domowe według samooceny stanu zdrow ia Jego członków'
(s. 32-45). - Zajenkowska-Kozlowska Alicja. Szeller Sabina: Syluacja materialna
i warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych według poziomu zdrowotności
domowników (s. 46-77). - Żyra Małgorzata: Warunki życia w gospodarstwach do
mowych z osobą niepełnosprawną i korzystanie z usług opieki zdrowotnej (s. 78-82).

52. SYTUACJA demograficzna rodzin i dzieci w województwach pogra
nicza / Marlena Kuciarska-Ciesielska // Wkul. Stat. - 1999, nr 9, s. 6-9.
53. TOTAL fertility of Polish women in the period of socio-economic
transformation in Roland : materiały z konferencji // Pol. Popnl. Rev. - 2000,
nr 16, s. 5-105.
Dzietność kobiet w Polsce w okresie transformacji społeczno-gospodarczej.

WSPÓŁCZESNE rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian : praca
zbiorowa / pod red. nauk. Z. Tyszki = poz. 90.
M.in. ref: Warzywoda-Kruszyńska W., Krzyszkowski J.: Przemiany składu rodziny
oraz wzorców dzietności i wzorców z.atrudnienia w Polsce na tle Unii Europejskiej.

54. ZAKŁÓCENIA w obszarze rodziny pod oddziaływaniem zewnę
trznej (zagranicznej) migracji ludności w Polsce / Mikołaj Latuch // Zainoj.
Stad. Mater. - 2001, z. 1, s. 151-162.
ZMIANY dochodu i czynniki demograficzne w gospodarstwach domo
wych / J. Więcek, A. Fajczak = poz. 401.
55. ZMIANY modelu rodziny. Polska - kraje europejskie / Irena E. Koto
wska // Polit. Spoi. - 2002, nr 4, s. 2-8.
56.
ZMIANY struktury gospodarstw domowych / Anna Malarska, Kazi
miera Nowak-Sapota // Wiad. Stat. - 2002, nr 3, s. 29-32.

- II

3. ZAGADNIENIA SOCJOLOGICZNO-PSYCHOLOGICZNE
I WYCHOWAWCZE
a. Z ag a d n ien ia ogólne
57. CO zagraża podstawowym funkcjom rodziny w Polsce / Teresa Rostowska // Probl. Rodź. - 2000, nr 5, s. 21-27.
58. CZY rodzina jeszcze istnieje? / Anna Batiuk // Zesz. Nauk. WSP
Rzesz., Pedagog. - 1998, z. 4, s. 45-51.
59. CZY wolne związki będą alternatywą dla życia małżeńskiego i rodzin
nego w Polsce? : (na przykładzie badań w województwie opolskim) / Jolanta
Piechnik-Borusowska // Ediik. Doros. - 2001, nr 2, s. 59-67. * Definicje pojęć
„małżeństwo” i „rodzina” w obliczu pojawienia się alternatywnych form życia
małżeńsko-rodzinnego / Krystyna Siany // Małż. Rodź. - 2002, nr 4, s. 3-8.
60. DYNAMIKA i kryzysy w relacjach małżeńskich / Monika Walczak //
Malt. Rodź. - 2002, nr 1, s. 31-37.
61. DYSFUNKCJE i zjawiska patologiczne we współczesnych rodzinach
/ Krzysztof Piotr Badora, Sylwia Badora // Pr. Nauk., Pedagog. / iVSP Cząst.
- 1999/2001, z. 8/10, s. 437-449.
62. FUNKCJE społeczne i struktura rodziny / Tadeusz Grudniewski //
Wych. na co Dzień. - 2000, nr 4/5, s. 8-12.
63. INDYWIDUALNE motywy krótkookresowych wyjazdów zarobko
wych za granicę w świetle funkcjonowania rodziny / Joanna Korczyńska //
Polu. Spoi. - 2000, nr 5/6, s. 22-24.
64. JAK funkcjonują, jak będą funkcjonować rodzinne gospodarstwa
domowe / Danuta Graniewska // Małż. Rodź. - 2002, nr 3, s. 3-5.
Prognozy dla rodzin w Polsce na początek stulecia. Glos polityka społecznego.
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65. KONDYCJA psycliosoinatyczna gospodarstw domowych lokujących
się w sferze ubóstwa / Anna Zawada // Pr. Soc. - 2000, nr 1, s. 59-66. *
Psycliospoleczne aspekty funkcjonowania rodzin żyjących w ubóstwie / He
lena Miu-zec // Mali. Rodź. - 2002, nr 3, s. 33-37.
66. KONDYCJA społeczno-moralna rodziny polskiej lat 1989-1999 :
[skrót pracy] / Franciszek Adamski // Rocz. Pedagog. Rodź. - 2001, T. 4,
s. 17-35.
67. MAŁŻEŃSTWA w Polsce współczesnej : studium empiryczne / Zo
fia Dąbrowska // Rocz. Socjol. Rodź. - 2001, T. 13, s. 29-43.
68. METODOLOGICZNE problemy badań współczesnych rodzin pol
skich / Henryk Bednarski // Kształć. Zaw. Pedagog. - 1999, T. 1, s. 349-360.
69. NIEKTÓRE czynniki zagrażające trwałości małżeństwa i rodziny /
Lucyna Bakiera, Barbara Marcinkow.ska // Forum P sycIw I. - 1998, nr 2,
s. 181-202.
70. OD jedności ku różnorodności : modernizacja rodzin w Polsce / Ma
riola Raclaw-Markowska // Probl. Rodź. - 2000, nr 2/3, s. 22-29.
71.
POCZUCIE nieegalitarności, ubóstwo, bezdomność a zjawiska pato
logii społecznej w aktualnej rzeczywistości kraju : materiały z Ogólnopol
skiej Konferencji Naukowej zorganizowanej 8 lutego 1999 r. we Włocławku
/ pod red. Teresy Sołtysiak ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna. Włocławek : WSHE., 1999.-312 s.
Z treści: Cudak llcnr%k: Dysfunkcjonalność rodziny z poczuciem ubó.stwa mate
rialnego (s. 133-141). - Zienkiewicz Beata: Sytuacja psychospołeczna dzieci i mło
dzieży z rodzin dotkniętych bezrobociem. Doniesienia z badań (s. l43-ł52). - Paw
łowska Róża, Jundziłł Ełżbieta: Zubożenie rodziny wiejskiej a sytuacja opiekuńczo-wychowawcza dzieci (s. 177-188). - Karwowska Małgorzata. Sudar-Małukicwicz
Jołanta: Ubóstwo w rodzinach dzieci upośłedzonych umysłowo (s. 189-196). - Pary sjanowicz Krystyna: Ubóstwo materiałne i ałkohołiz.m jako determinanty krzywdze
nia dzieci i młodzieży w rodzinie. Doniesienia z badań (s. 197-212).
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72. PREFEROWANE wartości we współczesnej rodzinie w opinii mło
dzieży / Anna Dzikomska-Kucharz // Edukacja. - 2000, nr 4, dod. s. 21-25.
73. RODZINA ; wymiar społeczno-kulturowy / Franciszek Adamski. Kraków : Wydaw. Uniw. Jagielł., 2002. - 227 s.
74. RODZINA w percepcji osoby bezrobotnej / Elżbieta Kornacka-Skw ara// Pr. Nauk. WSP Cząst., Psychol. - 1998, z. 7, s. 25-38.
75. RODZINA wobec bezrobocia - między rezygnacją i bezradnością
a adaptacją do życiowej zmiany / Piotr Mosiek // Chowanna. - 2001, t. 2,
s. 35-45.
76. RODZINA współczesna / pod red. naukową Marii Ziemskiej. - War
szawa ; Wydaw. Uniw. Warsz., 1999. - 207, [11 s.
Mater. z X Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, 22-25 września 1997 r„
Katowice.
Rcc.; Roszkowska Martyna // Racz. Socjol. Rodź. - 2(X)0, T. 12, s. 237-239.
Toż: Wyd. 2. 2001. - 207, [1] s.

77. RODZINY polskie w pierwszej połowie lat 90. / Krzysztof Kowal
czyk // Zesz. Nauk., Stud. Sociol. / USzczec. - 1998, nr 10, s. 45-54.
78. ROZWÓD w opinii społecznej w latach 1990 / Paweł Rydzewski //
Stud. Deniogr. - 1999, nr 1, s. 73-90. * Rozwód w opinii społecznej / Piotr
Kryczka H Stud. Socjol. - 1999, nr 1, s. 41-68.
79. SPOJRZENIE psychologa na problemy współczesnej rodziny / Ag
nieszka Kielak // Pódl. Zesz. Pedagog. - 2001, nr 3, s. 245-248.
80. STAROŚĆ w rodzinach polskich : wstęp do problematyki / Małgo
rzata Dzięgielewska // Probl. Rodź. - 1999, nr 2/3, s. 3-5.
81. STRUKTURA i funkcje rodziny w kontekście jej szans i zagrożeń /
Tadeusz Kowalewski // Zesz. Nauk. WSZiP Łomża. - 2002, nr 9, s. 99-121.
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82. SYSTEM metodologiczny poznańskiej szkoły socjologicznych badań
nad rodziną : (stan aktualny) / Zbigniew Tyszka = poz.85/97.
Rec.: Cudak Henryk // Roc:. Peclaao};. Roch. - 1999, T. 2, s. 213-215 ; Warzywoda-Kruszyńska W ielislawa/ / .9/nd. Socjol. - 1999, nr 1, s. 153-161.

83. SYTUACJA współczesnej rodziny : zagrożenia i patologie / Maria
Smereczyńska / Paeclagog. Christ. - 2000, t. 2, s. 139-146.
84. TELEWIZJA a rodzina : pomiędzy zagrożeniem a szansą / Leon Dy
czewski // Roci. Nauk Spal., Nauki Spol.-Ekon. - 2000/2001, z. 1, s. 129-147.
85. WPŁYW bezrobocia na funkcjonowanie rodziny / Bożena Balcerzak-Paradow.ska/

/

Bank. Ubezp. - 2001, z. 4, s. 171-179.

Nadto; Tylko aby przeżyć / Wiesława Kózek ; rozm. Andrzej Stankiewicz //
Rzeczpospolita. - 2001. nr 45 : 22.02, s. 6, il. - Jakie zmiany społeczne powoduje
bezrobocie i jak wpływa na życic w rodzinie. Rozm. z prof. W. Kózek, socjologiem
pracy z Instytutu Socjologii Uniw. Warszawskiego.

86. WPŁYW niedostatku materialnego na funkcjonowanie rodziny
w świetle uznawanych wartości osób dotkniętych bezrobociem / Justyna
Trepka-Starosta, Agnieszka Roszkowska // Chowanna. - 2001, t. 2, s. 19-34.
87. WPŁYW przemian ustrojowych w Polsce na funkcjonowanie rodziny
i szkoły / Katarzyna Dróżdż // Z Do.św. Pedagoga. - 1999, m- 3/4, s. 53-61. *
Wpływ transformacji ustrojowej na zle funkcjonowanie rodzin w Polsce /
Wacław Maślanka // Prohl. Rodź. - 2001, nr 4-6, s. 39-43.
88. WSPARCIE psychiczne człowieka w rodzinie / Urszula Sokal //
Racz. Socjol. Rodź. - 1999, T. 11, s. 145-154.
89. WSPÓŁCZESNA rodzina polska i jej funkcjonowanie / Marta Kar
powicz, Ryszard Karpowicz // Prohl. Rodź. - 2001, nr 4/6, s. 33-39.
Omów. V Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego. Piotrków Trybunalski, maj
2001 r.
Nadto; Marzec Helena// Prohl. Opiek. - Wycit. - 2(K)1, nr 8, s. 61-63.
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90. WSPÓŁCZESNE rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian :
praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Tyszki. - Poznań : Wydaw. Nauk.
UAM, 2001. - 416 s. - (Socjologia) / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu ; n r 30).
Konf. zorg. 16-17 listopada 2000 r. przez Instytut Socjologii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza. Problematyka referatów pozwoliła na wyróżnienie 4 działów. M.in. Sekcja 1: Rodzina a polskie społeczeństwo globalne i jego makrostruktura. Ref.: Warzywoda-Kruszyńska Wielistawa, Krzyszkowski Jerzy: Przemiany składu
rodziny oraz wzorców dzietności i wzorców zatrudnienia w Polsce na tle Unii Euro
pejskiej. - Kotlarska-Miclialska Anna: Przemiany rodzinnych ról kobiecych w okresie
transformacji ustrojowej. - Rakowski Witold: Rodzina z osobą studiującą w trybie
zaocznym: jej sytuacja bytowa. - Wachowiak Anna: fransformacja w Polsce a jakość
życia kobiet zamężnych. - Sekcja 4: Problemy społeczne związane z egzystencją
rodzin polskich w ujęciu socjologicznym. - Ref: Graniewska Danuta: Rodzina a bez
robocie : analiza sytuaeji w Polsce. - Balcerzak-Paradowska Bożena: Ubóstwo rodzin
w Polsce. - Kawczyńska-Butrym Zofia: Socjomedyczne zagrożenia zdrowia i funkcjo
nowania rodziny w okresie transformacji.
Omów.: Tyszka Z. // Prohl. Roch. - 2001, nr 1, s. 29-31.
Nadto: Sprawozdanie z konf naukowej / Z. Tyszka // Rocz. Socjol.Rodz. - 2(X)1,
T. 13, s. 289-290.
Rec.: Graniewska D. // Mali. Rodź. - 2002, nr 3, s. 57-60.

91. WYBRANE aspekty funkcjonowania rodzin bezrobotnych w spo
łecznościach lokalnych / Sławomir Kobylarek // Prz. Zaclwclniopomor. 1999, z. 4 ,s. 131-136.
92.
ZARYS wiedzy o rodzinie, małżeństwie, kohabitacji i konkubinacie :
perspektywa antropologii kulturowej i ogólnej / Daniel Jabłoński, Lech
Ostasz. - Olsztyn : „Adiaphora”, 2001. - 320 s.
Rec.: Stabryla Elżbieta // Dziś. - 2002, nr 8, s. 134-135.

93.
ZMIANY w etosie małżeńskim i rodzinnym katolików miejskich
w Polsce : studium socjologiczne / Józef Baniak // Snuł. Gnes. - 2001, t. 15,
s. 371-416.
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b. Socjologia i psychologia poszczególnych typów rodzin
94. FUNKCJONOWANIE rodziny z problemem alkoholowym / Kata
rzyna Borzucka-Sitkiewicz // W : Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia
społeczne (rozpoznawanie i przeciwdziałanie) ; praca zbiorowa / pod red.
Anny Nowak. - Kraków : Of. Wydaw. „Impuls”, 2000. - S. 49-58.
95. KOBIETA w tradycyjnej rodzinie górniczej : przeszłość, teraźniej
szość i przyszłość / Elżbieta Górnikowska-Zwolak // Kuh. Spoi. - 2001, nr 2,
s. 85-103.
96. MAŁŻEŃSTWA marynarskie ; charakterystyka psychologiczna /
Mieczysław Plopa // Rocz. Socjol. Mor. - 2000, T. 12. s. 45-63.
97. MAŁŻEŃSTWA wiejskie w Polsce lat osiemdziesiątych : szkic hi
storyczny / Waldemar Nowak // Rocz. Socjol. Roch. - 2000, T. 12, s. 201-211.
98. PRZEŻYWANIE rozłąki w rodzinach marynarskich / Marlena Mi
siek // Zesz. Nauk., Psyche / USzczec. - 1998, nr 2, s. 49-56.
99. PSYCHOSPOŁECZNE aspekty funkcjonowania rodzin z problemem
bezrobocia / Tadeusz Rymarz // P.sychol. Wych. - 1999, nr 1, s. 34-40.
100.
RODZINA górnicza górnośląskim symbolem? / Wojciech Świątkiewicz // Śląsk. - 1999, nr 11, s. 36-38.
101.
RODZINA pomorska / pod red. Józefa Borzyszkowskiego ; Nadbał
tyckie Centrum Kultury ; Instytut Kaszubski. - Gdańsk, 1999. - 401, [3] s.
Materiały z sesji naukowej. 25-27 września 1997 r.. Gdańsk.
Rec.i Latoszek Marek II Acta Co.ss. - 1999, T. 1, s. 379-384.

102.
RODZINA wobec wartości : socjologiczne studium rodzin wielko
miejskich na przykładzie Katowic / red. nauk. Ewa Budzyńska [i in.] ; Uni
wersytet Śląski. Instytut Socjologii. Zakład Socjologii Ogólnej. - Katowice :
Inst. Górnośląski, 1999. - 172 s.
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Treść: Węgrzyn Katarzyna. Węgrzyn Grzegorz: Charakterystyka badanej zbioro
wości (s. 9-17). - Węgrzyn K„ Węgrzyn G.: Sytuacja materialno-bytowa rodzin
(s. 18-32). - Budzyńska E.: Struktura rodziny katowickiej (s. 33-49). - Budzyńska E.:
Dzietność rodzin i postawy prokreacyjne (s. 50-69). - Budzyńska E.: Obraz rodziny
u katowickiej młodzieży (s. 70-83). - Świątkiewicz Wojciech: Kondycja religijnomoralna młodzieży i rodżin (s. 84-103). - Świątkiewicz W.: Młodzież i rodzina wobec
uczestnictwa w kulturze (s. 104-117). - Burzyński Jan: Aspiracje edukacyjne - międzygeneracyjne podobieństwa i różnice (s. 118-128). - Burzy ński J.: Rodzina wobec
problemu bezrobocia (s. 129-139). - Węgrzyn K.. Węgrzyn G.: Postaw'y polityczne
młodzieży (s. 140-153). - Niesporek Andrzej: Rodzina katowicka wobec problemów'
społecznych (s. 154-172).
Rec.: Mariański Janusz// Aten. Kapl. - 2000, T. 134, z. 3, s. 577-578.

103. RURAL families and ruril development in Central and Eastern
Europę / David L. Brown, Laszlo Kulcsar // East Eiir. Coiiiit. - 2000, [nr] 6,
s. 5-23.
Rodziny wiejskie i rozwój wsi w Europie Środkowej i Wschodniej.

104. SYSTEM ról w rodzinach wiejskich w Polsce lat osiemdziesiątych /
Waldemar Nowak // Rocz. Socjol. Rodź. - 2001, T. 13, s. 93-104.
105. WARUNKI materialno-bytowe a przystosowanie społeczne dzieci
z rodzin wiejskich / Anna Weissbrot-Koziarska // Edukacja. - 2000, nr 2,
s. 65-74.
Wpływ warunków materialno-bytowych oraz stosunków panujących w rodzinie
na rozw'ój jednostek pochodzących ze wsi.
106. W IEJSKIE rodziny w ielodzietne / A lina Sikorska // Polit. Spot. 1999, nr 11/12, s. 31-34.

107. WPŁYW służby wojskowej na życie rodzinne / Agnieszka Wielgus
// Eduk. Doros. - 1999, nr 2, s. 59-66.
108. WYBRANE problemy rodzin wiejskich w Polsce / Krystyna Gut
kowska. - Warszawa : Wydaw. SGGW, 2000. - 159 s.
Rec.: Korsak Robert // Uhezp. w Roi. - 2002, nr 4, s. 137-152.
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109. Z BADAŃ nad rodziną polonijną / Edward Walewander // Stud.
P r;/.-2000. T. 2 1 ,s. 263-271.
110. ZBIOROWOŚCI górnicze u progu zmian / Krystyna Faliszek,
Krzysztof Łęcki, Kazimiera W ódz// Polit. Spoi. - 1999, nr 11/12, s. 31-39.
111. ŻYCIE rodzinne ludzi starych w Polsce / Barbara Szatur-Jaworska
// Polit. Spoi. - 1999, m' 9, s. 17-19.
112. ŻYCIE rodzinne w Nowej Hucie : obserwacje i rozważania / Niward Stanisław Karsznia. - Kraków ; „Sponsor”, 1999. - 183, [2] s.
Rec.; Piekarski Jan // Prohl. Rodź. - 2001, nr 4/6, s. 111-114.

c. Z ag ad n ien ia opiek u ń czo -w y ch o w aw cze
113. DlYERSE breadwinner models: a couple-based analyssis of gendered working time in Britain and Denmark / T. Warren //./. Eiir. Soc. Policy.
- 2000, nr 4, s. 349-371.
We wszystkich krajach europejskich socjologowie, politycy społeczni i ekonomi
ści przyjęli, że ..żywiciel rodziny" to w większości przypadków mężczyzna. Autor
pstanawia się więc jakie cechy kobiet wpływają na to. że są one częściej postrzegane
jako osoby predestynowane do funkcji opiekuńczych niż żywiciela rodziny. Odpo
wiada na to pytanie poprzez interpretację wyników badań empirycznych zrealizolizowanych wśród par (małżeństw i wolnych związków kobabitacyjnych) w Wielkiej
Brytanii i Danii. Analizuje m.in. uwarunkowania związane z rynkiem pracy, takie jak
czas pracy, udział w zatrudnieniu, udział wśród bezrobotnych, .strukturę i wysokość
wynagrodzeń. Prezentuje też zależności związane z życiem rodzinnym, głównie zaś
z liczbą i wiekiem dzieci. Informacje te odnosi odrębnie do sytuacji respondentów
z rodzin z jednym żywicielem oraz rodzin z dw'oma osobami pełniącymi tę rolę.

114. EDUKACYJNA funkcja rodzi.uy_/Teresa Rostowska / / Rocz. Peda
gog. Rodź. - 2001, T. 4, s. 9 3 - 1 0 1 . / ^ “
3
W
.
115. FUNKCJA wsparcia spł^cznego'^'^ tu z in ie / Grażyna Filipiak //
Rocz. Socjol. Rodź. - 1999, T. 11,^31-J44.,-'^"’-''
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116. FUNKCJE opiekuńczo-wychowawcze rodzin bezrobotnych / Hele
na Marzec ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego w Kiel
cach. Filia w Piotrkowie Tryb. Instytut Pedagogiki. - Piotrków Tryb.: Wydaw. Filii WSP, 1999. - 302 s.
Rec.: Bielska Ewa // Aii.w Soc. - 2000, nr I, s. 119-121 ; Truszkowska-Wojtkowiak Maria // Roc:. Pedagoji. Rodź. - 2001, T. 4, s. 237-240.

117. ISTOTNE zmiany w socjalizacji rodzinnej / Zbigniew Tyszka //
Probl. Rodź. - 2000, nr 2/3, s. 31-34.
118. KOMPUTERY osobiste a stosunki w rodzinie / Marie-Agnes Roux,
Krystyna Wróblewska-Pawlak II Stud. Socjol. - 1999, nr 2, s. 65-82.
Badanie przeprowadzone w rejonie Grenoble w 1992 r.

119. OPIEKUŃCZO-wychowawcze aspekty sytuacji rodzin z problemem
bezrobocia. Zarys problematyki / Feliks Bocian // W : Praca socjalna w Polsce :
badania, kształcenie, potrzeby praktyki: materiały z VIII zjazdu Polskiego
Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej w Katowicach / pod red. Andrzeja Niesporka, Kazimiery Wódz. - Katowice : „Śląsk”, 1999. - S. 237-245.
120. PEDAGOGIKA rodziny : obszary i panorama problematyki / Stani
sław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Jankę. - Toruń : A. Marszalek,
2 0 0 1 .-364 s.
121. PEDAGOGIKA rodziny : zarys wykładów na podyplomowym stu
dium prorodzinnym / Janusz Homplewicz ; Instytut Teologiczno-Pastoralny im. bł. bp. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie. - Rzeszów : [Poligr.
Wyż. Semin. Duch.], 2000. - 206 s.
Rec.: Łaszczyk Mieczysław // Paedagog. Christ. - 2000, t. 2, s. 190-194.

122. PRZEOBRAŻENIA funkcji wychowawczej w rodzinach bezrobot
nych w średnim mieście / Piotr Mosiek // Pedagog. Pr. - 1999, nr 34, s. 75-83.
123.
s. 95-99.

RELACJE władzy w rodzinie / Danuta Duch // Ask. - 1999, nr 8,
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124. RODZINA a bezrobocie - sytuacja w Polsce : [skrót ref.] / Danuta
Graniewska // Probl. Rodź. - 2001, nr 3, s. 9-17.
Wpływ bezrobocia na funkcje opiekuńczo-wychowawcze i socjalizacyjne rodziny
w aspekcie jej sytuacji materialnej.

125. RODZINA - socjalizacja - wychowanie : (uwagi metodologiczne) /
Henryk Bednarski // Pr. Nauk., Pedagog. / PRadom. - 1999, nr 1, s. 9-21.
126. RODZINA wobec wyzwań transformacji ustrojowej / Leandra Kor
czak, Waldemar Kozłowski // Ruch Pedagog. - 2001, nr 3/4, s. 50-63.
Funkcje socjalizacyjne i wychowawcze.
127. RODZINY współczesne jako źródło sieroctwa społecznego / Stanis
ław Kawula // Rocz. Pedagog. Rodź. - 1998, t. 1, s. 11-Al.
128. ROLA rodziny w przekazie wartości i zachowań prospołecznych /
Katarzyna Węgrzyn // Ekou. Humauist. - 2002, nr 2, s. 159-173.
129. ROLE w rodzinie - podział zadań i odpowiedzialności / Marian
Duda // Kwart. Eduk. - 2000, nr 4, s. 17-22.
130. RYNEK a rodzina : nowe postrzeganie dzieci w rodzinie i na rynku
/ Anna Olejniczuk-Merta // Polit. Spoi. - 2002, nr 4, s. 24-26.
131. SEMINARIUM „Sport w rodzinie w procesie wychowania” / Doro
ta Kamińska // Wycb. Piz. Zdr. - 2000, nr 4, s. 164-165.
132. SPO LECZN O -w ychow aw cze konsekwencje bezrobocia w rodzinie
/Z y g m u n t M arkocki HSlup. Pr. Humauist. - 1999, nr 16b, s. 91-96.
133.

STYLE w ychowywania dzieci w polskich rodzinach ubogich i za

możnych : podobieństw a i różnice / Agniesżka Pietrzyk // Probl. Rodź. 2001, nr 2, s. 29-34.
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134. WPŁYW migracji zagranicznych na formę organizacji rodziny /
Krystyna Romaniszyn II Stiicl. Pol. - 2000, t. 21, s. 7-40.
Badania wśród polskich rodzin w Wiedniu.

135. WSPÓŁCZESNE wypaczenia funkcji rodziny w Polsce / Jan Kłys //
Stud. nad Rodź. - 1999, nr 1, s. 63-75.

4. OCHRONA PRAWNA RODZINY
I MACIERZYŃSTWA
136. CHARAKTERYSTYKA ogólna amerykańskiego prawa rodzinnego
/R om an Tokarczyk H Rejent. - 1999, nr 12, s. 13-34.
137. XX-lecie [DWUDZIESTOLECIE] sądownictwa rodzinnego w Pol
sce / Małgorzata Bańkowska // Prz. Sąd. - 1999, nr 4, s. 131-136.
138. INSTYTUCJA rodzin zastępczych w śwnetle nowych regulacji pra
wnych / Marek Andrzejewski // Probl. Opiek.-Wych. - 1999, nr 8, s. 9-16.
139. KIERUNKI reformy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego / Tadeusz
Smyczyński H Kwart. Prawa Pryw. - 1999, z. 2, s. 299-321.
140. NOWELIZACJA polskiego prawa rodzinnego / H. Haak // Monit.
Praw. - 1999, nr 3, s. 8-12.
141. PRAWA człowieka a prawa rodziny : (konferencja europejska, Waty
kan, 22-24.X. 1998) / Tadeusz Smyczyński // Pań.st. Prawo. - 1999, z. 5, s. 96.
Inf. o konf. zorganizowanej przez Papieską Radę na rzecz Rodziny.
Nadto: Mazurek Franciszek Janusz // Rocz. Nauk. Spoi., Nauki Spol.-Ekon. 2000/2001, z. l.s . 97-128.

142. PRAWNA regulacja opieki nad rodziną i dzieckiem : uwagi na
temat aktualnych kwestii spornych / Marek Andrzejewski // Probl. Opiek.Wych. - 2002, nr 8, s. 10-19.
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143. PRAWNE aspekty funkcjonowania rodzin w Polsce / Anna Nowak
// Prohl. Rod:. - 1999, nr 5/6, s. 3-10.
144. PRAWNE podstawy systemu opieki nad rodziną i dzieckiem : wpro
wadzenie / Marek Andrzejewski // Probl. Opiek.-Wych. - 2001, nr 4, s. 3-7.
145. PRZESŁANKA rozwodu w prawie niemieckim - rozważania na tle
§ 1565 ust. 1 i 2 BGB / Piotr Osowy // Rejent. - 2000, nr 9, s. 69-90.
REFLEKSJA nad dysfunkcjonalnością życia rodzinnego w świetle nowej
sytuacji społecznej i wybranych przepisów prawnych / M. Brodziak = po:. 20.
146. RODZINA w prawie i w polityce / Sylwia Badora, Marek Lewan
dowski // Pr. Nauk., Pedagog. / IVSP Częst. - 1999/2001, z. 8/10, s. 31-41.
147. RODZINA w prawodawstwie kościelnym / Stanisław Lupiński //
Stud. Teol. - 2001, T. 19, s. 303-308.
148. RODZINA zastępcza a opieka prawna / Maria Skoczyńska-Puchała
H Probl. Opiek.-Wych. - 2001, nr 8, s. 17-20.
SAMOTNE macierzyństwo i polityka społeczna / pod red. M. Rymszy =
po:. 293.
Z treści: Semcnowicz A.: Ochrona macierzyństwa w prawic pracy i ubezpieczeń
społecznych.

149. SEPARACJA jako instytucja obowiązująca w polskim prawie ro
dzinnym / Przemysław W olosz// Palestra. - 2001, nr 1/2, s. 45-51.
150. SEPARACJA małżeńska w świetle badań / Anna Kwak // Probl.
Rod:. - 1998, nr 5/6, s. 57-64.
151. SEPARACJA nową instytucją prawa cywilnego / Józef Jan Sko
czylas // Prawo Admin. Kość. - 2000, nr 2/3, s. 57-65. * Separacja prawna
w świetle znowelizowanego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego / Piotr Kas
przyk // Rocz. Nauk Praw. - 2000, z. 1, s. 209-230.
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152. STATUS prawny rodziny w świetle nowej konstytucji Rzeczypos
politej Polskiej / M arek Dobrowolski // Prz. Sejmowy. - 1999, nr 4, s. 21-34.
153. W YBRANE problemy m iędzyczasowe ostatnich nowelizacji prawa
rodzinnego / Marcin Kłoda // Palestra. - 1999, ni' 11, s. 20-28.
154. W YZNANIOW A forma zawarcia m ałżeństwa w prawie Republiki
Czeskiej / W iesław Bar // Prawo Aclmin. Kość. - 2000, m‘ 2/3, s. 7-19.
155. ZAW ARCIE m ałżeństwa wyznaniowego podlegającego prawu pol
skiemu / Jerzy Strzebińczyk H Rejent. - 1999, nr 4, s. 9-41.

156. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1999 r.
w sprawie rodzin zastępczych // Dz. U. - 1999, nr 63, poz. 713.
157. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 20 października
2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny oraz
Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn // Dz. U. - 2001, nr 122, poz. 1331.
zm. z dnia 27 listopada // Tamże, nr 140, poz. 1572.

Prawo

pracy

a macierzyństwo

i rodzina

158. GDY pracownikiem jest kobieta / Adrianna Jasińska // Serw. Praw.Prac. - 2000, nr 42, s. 6-12.
Omów. regulacji prawnych związanych ze szczególną ochroną kobiet przed wy
powiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę, zakazem zatrudniania w godzinach
nadliczbowych i w porze nocnej, prac wzbronionych kobietom, korzystania z urlopu
macierzyńskiego i wychowawczego, a także przerw na karmienie i zwolnień od pracy.

159. JAK być pracującą matką / Belina Henwood ; przeł. Marzena Czu
bak. - Poznań ; Dom. Wydaw. „Rebis”, 1999. - 171 s. - {Poradniki dla Rodzi
ców).

■
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160. OCHRONA macierzyństwa w prawie wspólnotowym / Mariusz
Śmigiel // Senv. Praw .-Prac. - 2002, m' 40, s. 32-34.
161. OCHRONA pracy kobiet / Bartosz Marczuk. - Cz. 1-2 // G ai. Praw.
-2002, nr 171, s. 23 ; nr 172, s. 19.
1. Matki szczególnie chronione ; 2. Co się matce należy.

162. OCHRONA trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży / Joanna Ptak
// .Smv. Praw .-P rac. - 2000, nr 45, s, 5-8.
163. OJCOWIE wychowujący dziecko : uprawnienia pracownicze / Ja
nina Suzdorf // Praw o Przeds. - 2001, nr 50, s. 22-24.
164. OSŁONY socjalne dla pracujących kobiet rodzących dzieci / To
masz Kapturkiewicz // Serw. Praw .-Prac. - 1999, lu' 3, s. 22-25.
Omów. raportu MOP dot. osłon socjalnych dla pracujących kobiet rodzących - na
podstawie "World ofWork".

165. PRAWO pracy a macierzyństwo i rodzina / Teresa Liszcz // Ethos. 2001, nr 3, s. 188-199.
166. RÓWNOUPRAWNIENIE rodziców w korzystaniu z uprawnień
pracowniczych związanych z wychowywaniem dzieci / Agnieszka Bolesta-Borkowska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2002, nr 9, w'kt. Przegląd Pracow ni
czy dla Ciebie, s. 9-11.
167. ŚWIADCZENIA dla matek / Dorota Siwiec, Barbara Siwek U Serw.
Praw.-Prac. - 2001, nr 38, dod. Kom pendium Kadrow e, nr 7, 32 s.

Ochrona pracy kobiet wychowujących dziecko.
168. UPRAWNIENIA kobiet w ciąży / Joanna Ptak // Serw. Praw.-Prac.
-2001, nr 44, s. 16-19.
169. UPRAWNIENIA związane z macierzyństwem / Joanna Wrzesińska
// Serw. Praw.-Prac. - 2002, iu‘ 35, dod. Kompendium Kadrowe, lU' 7, s. 1-32.
Ochrona kobiet w ciąż)', świadczenia z tytułu urodzenia i WNchowywania dzieci.
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Urlopy

i zasiłki

macierzyńskie

Urlopy

wychowawcze

170. EWOLUCJA przepisów o urlopach m acierzyńskich / Aleksandra
Podesek // Prz. Ubezp. S p o i Zdrów. - 2002, nr 3, s. 13-15.
171. KRÓCEJ na macierzyńskim / Zbigniew Stawicki // Praw o Przeds. 2002, nr 5, s. 18-20.
Omów. zmian Kodeksu pracy dot. urlopów macierzyńskich wprowadzonych
Ustawą z 21 grudnia 2001 r. obow. od 13 stycznia 2002 r.

172. KRÓTSZY urlop macierzyński / M ałgorzata Jankow ska // Gaz.
Praw. - 2001, nr 152, s. 4.
Projekt nowelizacji kodeksu pracy, który m.in. wprowadza przepisy skracające
wymiar urlopów' macierzyńskich.

173. NOWA regulacja prawna uprawnień macierzyńskich / K rzysztof
Rączka // Pr. Zabezp. Spoi. - 2001, nr 7, s. 19-22.
Omów. ustawy nowelizującej przepisy działu ósmego Kodeksu pracy (z 25 kwiet
nia 2001) dot. urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskie
go. Zmiany umożliwiają skrócenie urlopu macierzyńskiego oraz przyznanie pozosta
łej części urlopu ojcu dziecka.

174. OCHRONA pracownic wychowujących dzieci / M ałgorzata Janko
wska. - Cz. 1-2 // Gaz. Praw. - 2000, nr 21, s. 32 ; m- 23, s. 27.
Cz. 1. Urlop i zasiłek macierzyński; Cz. 2. Zwolnienia z obowi;)zku świadczenia prae>.

175. OKRES wypłaty zasiłku macierzyńskiego / Agnieszka Ślązak //
Z Życia ZUS. - 2001, nr 10, s. 24-25.
176. PRAWO do wykonywania pracy w czasie urlopu wychowawczego /
Jerzy Wratny // Pr. Zabezp. Spoi. - 2000, nr 3, s. 30-32.
177. RODZIC na wychowawczym : uprawnienia pracownicze / Artur
Nowak 11 Prawo Przeds. - 2001, nr 49, s. 18-20.
* Rodzic na wycho
wawczym / Elżbieta Maria Lis // Tamże. - 2002, nr 24, s. 16-18.
Prawo do urlopu wychowawczego.

- 26178. UPRAWNIENIA pracownika po urodzeniu dziecka / Elżbieta Maria
Lis // Prawo Przeds. - 2001, nr 41, wkł. Prawo Służb Personalnych, nr 12,
s. 3-10.
Omów. zmian wprowadzonych na pocist. ustawy z 24 sierpnia 2001 r. o zm. usta
wy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia spo
łecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 99. poz. 1075). zgodnie
z którymi pracownica może zdecydować o skróceniu urlopu z tytułu urodzenia dziec
ka i o powrocie do pracy, a z niewykorzystanej części urlopu może skorzystać pra
cownik - ojciec dziecka.

179. URLOP i zasiłek macierzyński / [Joanna Pysiewicz] JP // Nowe
Ubezp. - 2001, nr 20, wkl. Senvis Ubezpieczeń dla Księgowych, s. 1I-VI.

*

Urlop i zasiłek macierzyński / Józefa Domeracka // Tamże, nr 21, s. 8-9.

*

Urlop i zasiłek macierzyński / Anna Semenowicz // Serw. Praw.-Prac. 2001, nr 41, s. 21-24.
Omów. zm. przepisów dot. urlopu i zasiłku macierzyńskiego.

180. URLOP i zasiłek macierzyński od 1 stycznia 2001 r. / Hanna Perło
// Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2000, m- 12, s. 5-8.
181. URLOP macierzyński dla matek i ojców / Magdalena Żurek // Prz.
Ubezp. dla Ciebie. - 2001, nr 9, wkl. Przegląd Pracowniczy’ dla Ciebie, s. 4-6.
182. URLOP macierzyński i wychowawczy / Joanna Pysiewicz U Nowe
Ubezp. - 2001, nr 15, s. 10-13.
183. URLOP macierzyński i wychowawczy a ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne / Iwona Bielecka // Nowe Ubezp. - 2002, m- 15, s. 17-19.
184. URLOP wychowawczy / Zofia Neubauer // Prz. Ubezp. dla Ciebie.
- 1999, nr 4, s. 18-21. * Urlop wychowawczy / Łukasz Pisarczyk // Prz.
Ubezp. Spoi Gospod. - 2000, nr 4, s. 17-21.
185.
URLOP wychowawczy w prawie unijnym / Mariusz Śmigiel //
Serw. Praw.-Prac. - 2002, nr 44, s. 28-29.
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186. URLOPY i zasiłki m acierzyńskie. N ow e upraw nienia rów nież dla
ojców / Krystyna Tymorek // Prz. Ubezp. cUa Ciebie. - 2001, nr 10, s. 8-13.
Także: Taż: Urlopy i zasiłki macierzyńskie - również dla ojców // Slia. Prac. 2001, nr9, s. 15-21.

187. URLOPY i zasiłki macierzyńskie po zm ianach / Halina Kasińska //
Pr. Zabe-p. Spoi. - 2002, nr 3, s. 18-21. * Urlopy m acierzyńskie po zmia
nach / Joanna Mackiewicz // Senv. Praw.-Prac. - 2002, nr 5, s. 5-7.
188. URLOPY macierzyńskie i na zasadach m acierzyńskiego / Jan Sta
nek // Gaz. Praw. - 2000, nr 102, s. 9.
189. URLOPY macierzyńskie po zmianach / M ałgorzata Jankowska //
Gaz. P ra w .-2001, nr 86, s. 23.
Zasady korzystania z urlopu macierzyńskiego po nowelizacji kodeksu pracy
z dnia 25 kwietnia 2001 r. (D;. U. nr 52, poz. 538).

190. URODZENIE dziecka w czasie urlopu wychowawczego a okres
wypłaty zasiłku macierzyńskiego // Biul. Inf. / ZUS. - 2001, nr 3, s. 30. *
Gdy rodzi się następne dziecko / Bogdan Godzisz // Gaz. Praw. - 2001,
nr 112, s. 11.
Zasiłek macierzyński podczas urlopu wychowawczego.

191. ZASADY udzielania urlopów i zasiłków macierzyńskich — wydłu
żenie urlopów macierzyńskich od dnia I stycznia 2000 r. i od dnia I stycznia
2001 r. / Krystyna Tymorek // Pracodaw. Prac. - 2000, nr 1, s. 7-12. * Taż.
Wydłużenie urlopów macierzyńskich od dnia I stycznia 2000 r. i od dnia
1 stycznia 2001 r. - zasady udzielania urlopów i zasiłków macierzyńskich//
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2000, nr 1, s. 3-7. * Taż: Zmiany dotyczące urlo
pów macierzyńskich // Służ. Prac. - 2000, nr 1, s. 1-4.
J akże: Dłuższe urlopy macierzyńskie / Małgorzata Prz>by.sz // Prawo Przcd.s. 2(X)0, nr 2, s. 25-26.

192.
ZASIŁEK macierzyński / Aldona Ignatowska // Serw. Praw.-Prac. 2001, nr 8, s. 13-17.

-
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193.
ZASIŁEK macierzyński dla ojca / Hipolit Piętka // Seiw. Praw.
Prac. - 2001, nr 51/52, s. 35-36.
1'akżc: renże // Nowe Uhezp. - 2002, nr 2, s. 9- lO.

Zoh. teźpoz. 209, 216,224, 225, 232-234, 256, 269

Alimentacja

rodziny

194. ALIMENTY z Funduszu / Małgorzata Jankowska. - Cz. 1-2 // Gaz.
Praw. - 2001, nr 88, s. 9 ; nr 89, s. 19.
Cz. 1. Kiedy nic można wyegzekwować świadczeń ; Cz. 2. Wstrzymanie wypłaty.

195. DOCHODZENIE roszczeń alimentacyjnych za granicą na podsta
wie Konwencji lugańskiej i Konwencji haskiej / Jan Ciszewski // Monit.
Praw. - 2000, nr 8, s. 486-494.
196. FUNDUSZ Alimentacyjny / Joanna Jamroziak // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - 2000. nr 2, s. 9-12. * Fundusz alimentacyjny / Barbara Siwek //
Serw. Praw.-Prac. - 2000, nr 16, s. 8-12.
197. NOWE zasady przyznawania świadczeń z Funduszu Alimentacyj
nego // Billi. hif. ! ZUS. - 2000, nr 2, s. 16-21. * Nowe zasady przyznawania
świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego / Grażyna Niegowska // Prz. Ubezp.
Spoi. - 2000, nr 6, s. 6 -1 1. * Taż: Przyznawanie i wyplata świadczeń z fun
duszu alimentacyjnego H Służ. Prac. - 2000, nr 6, s. 10-14.
198. PROBLEM stosowania konstrukcji nadużycia prawa do fikcyjnych
roszczeń alimentacyjnych / Tomasz Justyński // Palestra. - 1999, nr 11, s. 29-34.
199. ŚWIADCZENIA z funduszu alimentacyjnego / Grażyna Niegowska ;
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2000 r. Warszawa : ZUS, 2000. - 44 s.
Toż: Stan prawny na dzień 2 maja 2002 r. - Warszawa : ZUS. 2002. - 59 s.
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Nadto; Taż // Prz. Ubezp. Spoi. - 2000, nr 2, s. 14-17 ; Prz. Ubczp. dla Ciebie. -

2001, nr 8, s. 23-28.
200. ŚW IADCZENIA z funduszu alim entacyjnego / Krystyna Tymorek
II Silit. Prac. - 2002, ni- 8, s. 16-21.

201. ŚW IADCZENIA z funduszu alim entacyjnego / Emilia W ojtaszczyk
// Prawo Pr. - 2000, m- 7, s. 20-28.
Omów. nowelizacji ustawy o funduszu alimentacyjnym z 7 października 1999 r. zawiera załączniki dot. wzorów wniosków o przyznawaniu świadczeń z funduszu

alimentacyjnego.
ŚWIADCZENIA z pomocy społecznej a obowiązki alim entacyjne /
M. Andrzejewski = poz. 302.
202. USTALANIE dochodu rodziny, od którego zależy prawo do św iad
czeń z funduszu alimentacyjnego // Pracodaw. Prac. - 2002, nr 8,
s. 14-18.
203. ZMIANY w funduszu alimentacyjnym / M arlena Kwiatkow ska //
Prz. Ubezp. Spot. Zdrów. - 2002, nr 7, s. 12-13.
Także; Barbara Snarska // Serw. Praw.-Pruc. - 2002, nr 10, s. 5-7 ; Anna Michal
ska // Tamże, nr 36, s. 26-27 ; nr 37, s. 14-16.

204. KONWENCJA o prawie właściwym dla zobowiązań alim entacyj
nych // Dz. U. - 2000, nr 39, poz. 444.
205. USTAWA z dnia 7 października 1999 r. o zm. ustawy o funduszu
alimentacyjnym H Dz. U. - 1999, m- 90, poz. 1000.
Nadto: Fundusz alimentacyjny // Rzeczpospolita. - 1999, nr 264 : 12.11, dod.
Prawo co Dnia, s. I. - Ujednolicony tekst ustawy z 18 lipca 1974 r. z kolejnymi zmia
nami.
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206. USTAWA z dnia 17 grudnia 2001 r. o zm. ustawy o funduszu ali
mentacyjnym, ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowaw
czych i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa // Dz. U. - 2001, m -154, poz. 1791.
207. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
6 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wzoru oświadczenia o dochodach
rodziny osoby ubiegającej się o przyznanie świadczeń z funduszu alimen
tacyjnego oraz wzorów innych oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego // Dz. U. - 2000, nr 29, poz. 368.
* z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o u.stalenie
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wzoru oświadczeń niez
będnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego //
Tamże. - 2002, nr 47, poz. 443.

5.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
NA RZECZ RODZINY I MACIERZYŃSTWA
208.
DIYORCED women at retirement : projections of economic wellbeing in the near futurę / Barbara A. Butrica, Howard M. lams // Soc. Secur.
5n//. - 2000, nr 3, s. 3-12.
Według danych z 1998 r. kobiety rozwiedzione, zwłaszcza starsze, znacznie
czę.ściei narażone są na życie w ubóstwie niż kobiety zamężne, czy wdowy. W USA
co piąta rozwiedziona kobieta, która ukończyła 65 lat znajdowała się w zbiorowości
osób ubogich; dła porównania - co 20 mężatka i co 7 wdowa. Mimo nasilenia tego
zjawiska, kobiety rozwiedzione rzadko bywają obiektem analiz społecznych i prog
ramów socjalnych, mimo że od łat 70. do połowy lat 80. minionego wieku ich liczba
dynamicznie wzrastała. Kobiety rozw iedzione mają prawo do określonych świadczeń
z ubezpieczenia społecznego, nawet jeżeli same nie wnosiły składek ubezpieczenio
wych. Opisano formy tych świadczeń oraz icłi wpljw na sytuację materialną kobiet,
które je otrzymują. Analizowano, jak poszczególne św iadczenia różnicują poziom ży
cia uprawnionych do nich osób. wskazując rozwiązania najskuteczniej chroniące
przed ubóstwem. Opisano także, jak na wysokość św iadczeń, do który ch mają prawo
kobiety rozwiedzione, które nigdy nie pracowały, wpływają zmiany w społecznych
postawach wobec rodziny i pracy zawodowej.
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209. DO K U M EN TO W A N IE prawa do zasiłków m acierzyńskiego i opie
kuńczego / Ewa O rkw iszew ska // Prawo Pr. - 2002, nr 10, s. 28-31.
210. DOK UM ENTOW ANIE prawa do zasiłku rodzinnego i w ychow aw 
czego / Hanna Perło // Serw. Praw.-Prac. - 2002, nr 26, s. 15-20, 37-44.
211. DOKUM ENTUJEM Y uprawnienia do zasiłku rodzinnego / Bogdan
Majkowski. - Cz. 1-2 H Nowe Ubezp. - 2002, nr 23, s. 11-14, tab. ; nr 24,
s. 17-18.
212. KTO jest uprawniony do renty rodzinnej? / Bogdan M ajkow ski //
Nowe Ubezp. - 2001, nr 17, s. 24. * Dla kogo renta rodzinna? / Anna M i
chalska // Serw. Praw.-Prac. - 2001, m- 51/52, s. 5-9.
213. NOW A regulacja zasiłków w ychow aw czych / Jerzy W iatny // P t.
Zabezp. Spoi. - 2000, nr 6, s. 28-33.
214. NOW E zasady obowiązujące od 1 września 1999 r. w zakiesie usta
lania uprawnień do zasiłków rodzinnych i w ychow aw czych / K rystyna Ra
d z ik // Prz. Ubezp. Spoi. - 1999, wyd. spec. Zasiłki, s. 19-21.
215. NOWY system ubezpieczeń społecznych : zasiłki rodzinne, pielę
gnacyjne i wychowawcze / Emilia W ojtaszczyk ; Krajowy Związek R ew i
zyjny Spółdzielni „SCh” [Samopomoc Chłopska]. - Stan prawny na 20 w rześ
nia 1999 r. - W mszawa : KZRS „SCh”, 1999. - 79 s.
216. PIENIĘŻNE świadczenia z tytułu urodzenia i w ychow yw ania dzieci
/ Joanna Szczęsna. - Cz. 1-2 // Nowe Ubezp. - 2002, ni 26, s. 16 18 , 2003,
nr 1, s. 12-16.
Zasiłek macierzyński, wychowawczy, rodzinny, pielęgnacyjny, opiekuńczy, zasi
łek stały z opieki społecznej.

217. PR Z Y C H O D Y ze świadczeń społecznych w rodzinach lotniczych /
Alina Sikorska // Polit. Spoi. - 2002, nr 7, s. 1-5.
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218. PRZYZNAWANIE i wypłacanie zasiłków rodzinnych i pielęgna
cyjnych / Anna Kowalik // Nowe Uhezp. - 2001. nr 9, s. 15-16.
219. RENTA rodzinna / Małgorzata Jankowska // Gaz. Praw. - 2000,
nr 84, s. 9. * Renta rodzinna / Grażyna Kuśmierczyk // Prz. Ubezp. Spoi.
Zdrów. - 2002, nr 10, s. 10-14. * Renta rodzinna / Krystyna Tymorek //
SIłiż. Prac. - 2001. nr 2, s. 1-3.
Prawo do renty rodzinnej oraz. z.asad>' ustalania jej wysokości.

220. RENTA rodzinna po śmierci rolnika / Alicja Lejk-Kępka // Bez
G r a n ic .-2 0 m , nr 10. .s. 29.
221. RENTA rodzinna w zreformowanym systemie ubezpieczeń społe
cznych / Eliza Sejdel // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1999, nr 9, s. 15-20.
222. RENTA rodzinna z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych / Małgo
rzata Try'backa, Małgorzata Galas // Nowe Ubezp. - 2001. nr 11, s. 4-5.
1'akże: Też // Serw. Praw.-Prac. - 2001, nr 18, s. I I -14 ; nr 19, s. 9 -13.

223. RENTY rodzinne - zasady przyznawania i wypłacania / Joanna Pysiewicz // Serw. Praw.-Prac. - 1999, nr 12. s. 8-11. * Renty rodzinne / JP
[J. Pysiewicz] // Nowe Ubezp. - 2001, nr 25/26, s. 9-13.
Nadto; Renty rodzinne w prz.j kladach / J. Pysiewicz // Serw. Praw.-Prac. - 2000,
nr 34, s. 10-15. - OmcSw. na przykładach uregulowań prawnych zawartych w ustawie
z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
dotyczących zasad i okoliczności przyznawania renty rodzinnej.

ŚWIADCZENIA dla osób samotnie wychowujących dzieci / J. Pysiewicz
= poz. 299.
M.in. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze przewidziane w ustawie
o pomocy społecznej z dn. 29 listopada 1990 r. dla osób samotnie wychowujących
dzieci.

224.
ŚWIADCZENIA pieniężne z ubezpieczenia społecznego z tytułu
macierzyństwa / Hanna Perto ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Stan
prawny na dzień I sierpnia 2000 r. - Warszawa : ZUS, 2000. - 52 s.

- 33 -

225. ŚW IADCZENIA pieniężne z ubezpieczenia społecznego z tytułu
urodzenia dziecka i sprawowania nad nim opieki / B ogusław Staroń, Hipolit
Piętka. - Cz. 1-2 II Shiż. Prac. - 2000, nr 10, s. 9-17 ; nr 1 I, s. 8-15. * Ciż:
Świadczenia pieniężne z tytułu urodzenia dziecka i spraw ow ania opieki //
Tamże. - 2001, nr 8, s. 17-23.
Zasady przysługiwania zasiłku porodowego, macierzyńskiego i opiekuńczego,
postępowanie przy W'yplacie, dowody do ustalania uprawtiień.

226. ŚW IADCZENIA przysługujące rodzinie po śm ierci żyw iciela / Ewa
Dziubińska-Lechnio, Eliza Sejdel. - Cz. 1-2 // Pr:. Uhezp. dla Ciebie. - 2002,
nr 9, s. 16-20 ; nr 10, s. 17-21.
227. Ś w i a d c z e n i a rodzinne : podejście pow szechne versus selek
tywne / Stanisława Golinowska // Polit. Spoi. - 2002, nr 4, s. 30-34.
228. ŚW IADCZENIA rodzinne dla rolników / Ewa Jaw orska-Spicak //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2001, nr 9, s. 21-23.
Także // Uhezp. w Roi. - 2001, nr 3, s. 113-132.

229. ŚWIADCZENIA rodzinne po zm ianach od 1 czerw ca 2002 r. / red.
Stanisław Majkowski // Gaz. Praw. - 2002, nr 103, dod. spec., 16 s.
M.in. świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, renty rodzinne, wyciągi ze zmie
nionych ustaw.
.7.1

230. Ś w i a d c z e n i a rodzinne w Polsce ; zm iany okresu transform acji,
stan obecny i perspektywy / Bożena B alcerzak-Paradow ska // Polit. Spoi. 2002, m-4, s. 35-41.
231. ŚW IADCZENIA rzeczowe i pieniężne na rzecz rodziny : stan praw 
ny na 2 sierpnia 1999 r. / Stanisław M ajkowski // Por. Gaz. Praw. - 1999,
nr 32/33, s. 32-64.
232.
ŚW IADCZENIA z tytułu urodzenia dziecka / Dorota Siwiec // Prz.
Ubezp. dla Ciebie. - 2001, nr 8, s. 28-33.
Zasiłek porodowy, urlop macierzyński, zasiłek macierzyński, urlop wychowawczy.
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233. ŚWIADCZENIA z ubezpieczenia społecznego dla kobiety (matkO
i dziecka / Emilia Wojtaszczyk. - Cz. 1-2 // Prawo Pr. - 1999, nr 5, s. 20-26,
nr 6, s. 24-30.
Zasiłek macierzyński, porodowy, rodzinny, pielęgnacyjny. opiekuńcz>'. wychowawczy.

234. UBEZPIECZENIA społeczne i zdrowotne osób przebywających na
urlopach wychowawczych i osób pobierających zasiłek macierzyński / Bar
bara Zabieglińska // Pracodaw. Prac. - 2000, nr 9, s. 34-38.
235. USTALANIE uprawnień do zasiłków rodzinnych na nowy okres
zasiłkowy od 1 czerwca 2000 r. do 31 maja 2001 r. / Bogusław Staroń, Hipo
lit Piętka // Pracodaw. Prac. - 2000, nr 5, s. 11-23. * Zasady ustalania
uprawnień do zasiłków rodzinnych od dnia 1 czerwca 2000 r. / Krystyna
Tymorek // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2000, nr 5, s. 3-10.

* Weryfikacja

uprawnień do zasiłków rodzinnych i wychowawczych / B. Staroń // Prz.
Ubezp. Spoi. - 2000, nr 10, s. 4-6. * Zasiłki rodzinne w nowym okresie
zasiłkowym od I czerwca 2000 r. do 31 maja 2001 r. / B. Staroń, H. Piętka //
Siuż. Prac. - 2000, nr 5, s. 11-20.
Przepisy obow iązujące od I czerw'ca 2000 r. do 31 maja 2001 r.

236. WERYFIKACJA uprawnień do świadczeń rodzinnych / Jan Stanek.
- Cz. 1-2 // Gaz. Praw. - 2002, m- 101, s. 17 ; m 102, s. 18. * Ustalanie
uprawnień do zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych od I czerwca 2002 r. /
Ewa Orkwiszewska // Prawo Pr. - 2002, nr 6, s. 21-34. * Ustalanie upraw
nień do zasiłków rodzinnych na nowy okres zasiłkowy od ł czerwca 2002 r.
do 3 ł maja 2003 r. / Bogusław Staroń, Hipolit Piętka // Z Życia ZUS. - 2002,
nr 7/8, s. 17-25. * Weryfikacja uprawnień do zasiłków rodzinnych i wy
chowawczych na nowy okres zasiłkowy od ł czerwca 2002 r. do 31 maja
2003 r. / B. Staroń // Tamże. - 2002, nr 11, s. 14-17.
Przepisy obowiązujące od 1 czerwca 2002 r. do 31 maja 2003 r.

237. WERYFIKACJA uprawnień do zasiłków rodzinnych od dnia
1 czerwca 2001 roku do dnia 31 maja 2002 roku / Krystyna Tymorek // Pra
codaw. Prac. - 2001. nr 5. s. łO-20. * Taż: Zasady ustalania uprawnień do

35 zasiłków rodzinnych od dnia ] czerwca 2001 r. do dnia 31 m aja 2002 r. //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2001, nr 5, s. 9-16. * W eryfikacja uprawnień do
zasiłków rodzinnych i wychowawczych / Elżbieta W ięckow ska-M eisner //
Z ż y c ia ZUS. - 2001, nr 10, s. 15-21.
Przepisy obowiązu jące od 1 czerwca 2001 r. do 31 maja 2002 r.

238. WNIOSKI o świadczenia rodzinne / Bogdan Godzisz // Gaz. Praw.
-2 0 0 2 , nr 104, s. 13-20.
Zasady postępowania w sprawach o przyznanie zasiłku rodzinnego. pielęgnac} jnego i wychowawczego. Zawiera formularze wniosków.

239. W SZYSTKO o rencie rodzinnej / Beata M roczkow ska // Gaz. Praw.
- 2002, nr 56, s. 20.
T oż// Nowe Ubezp. - 2002, nr 8, s. 9-10.

240. ZASADY nabywania prawa, dokum entow ania i wypłaty zasiłków
z tytułu urodzenia dziecka i spraw ow ania opieki / Bogusław Staroń, Hipolit
Piętka // Pracodaw. Prac. - 2001, nr 9, s. 16-26.
241. ZASADY ustalania uprawnień do zasiłków rodzinnych od dnia
1 czerwca 1999 roku / Krystyna Tym orek // Pracodaw. Prac. - 1999, nr 7,
s. 17-25.
242. ZASADY ustalania uprawnień do zasiłków w ychow aw czych na no
wy okres zasiłkowy od dnia I czerwca 2000 r. do dnia 3 I maja 2001 r. / Kry
styna Tymorek // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2000, nr 6, s. 7-12.
Toż // Służ. Prac. - 2000, nr 5, s. 20-24.

243. ZASADY ustalania uprawnień do zasiłków w ychow aw czych od
dnia 1 czerwca 1999 r. / Krystyna Tym orek // Pracodaw. Prac. - 1999, nr 6,
s. 14-20. * Taż: Zasiłki wychowawcze : zasady ustalania i wypłaty od dnia
1 czerwca 1999 r. // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 1999, nr 7, s. 5-9.
244. ZASIŁEK wychowawczy / Eliza W iśniewska. - Cz. 1-3 // Serw.
Praw .-P rac.- 1999, nr 45, s. 17-20; nr 46, s. 19-21 ; iw 47, s. 11-13.

-36Cz. 1. Ustalanie uprawnień do zasiłku wychowawczego ; Cz. 2. Przyznawanie
i wypłacanie zasiłków wychowawczych ; Cz. 3. Prawo do urlopu wychowawczego
a wysokość zasiłku.

245. ZASIŁKI ; chorobowy, reiiabilitacyjny, wyrównawczy, porodowy,
macierzyński, opiekuńczy ; komentarz do ustawy o świadczeniach pienięż
nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa / Mał
gorzata Gersdorf [i in.|. - Warszawa : „KiK”, 2000. - 1II s.
246. ZASIŁKI : nowe uregulowania : chorobowe, macierzyńskie, opiekuń
cze, wyrównawcze, porodowe, świadczenie rehabilitacyjne, rodzinne, pie
lęgnacyjne, wychowawcze, pogrzebowe / Krystyna Tymorek. - Warszawa :
Dom Wydaw. ABC, 2000. - 195 s.
247. ZASIŁKI opiekuńcze / Renata Górecka ; Zakład Ubezpieczeń Społecz
nych. - Stan prawny na dzień 3 1 marca 1998 r. - Warszawa ; ZUS, 1998. - 48 s.
248. ZASIŁKI rodzinne / Barbara Gorzęba. - Cz. ł-3 // Prz. Ubezp. Spoi
Gospod. - 1999, nr 6, s. 17-22 ; m- 7, s. 21-23 ; nr 9, s. 22-26.
Cz. 1. Zasiłki rodzinne - dla kogo i ile? ; Cz. 2. Zasiłki rodzinne - komu przysłu
gują, komu nie? ; Cz. 3. Zasiłek piełęgnaeyjny.

249. ZASIŁKI rodzinne : nowy okres zasiłkowy od ł czerwca 2001 roku
do 31 maja 2002 r. / Bogusław Staroń, Hipolit Piętka // Shć. Prac. - 2001,
ni-5,.s. 10-23.
250. ZASIŁKI rodzinne i wychowawcze - nowy okres zasiłkowy // Biul.
Inf. / ZUS. - 2002, nr 2, s. 9-19. * Zasiłki rodzinne i wychowawcze od dnia
ł czerwca 2002 r. do dnia 3 1 maja 2003 r. - zasady ustalania uprawnień na
nowy okres zasiłkowy / Krystyna Tymorek // Pracodaw. Prac. - 2002, nr 6,
s. 3 -18. * Zasiłki rodzinne od dnia I czerw'ca 2002 r. do dnia 3 1 maja 2003 r. /
Bogusław Staroń, Hipolit Piętka // Służ. Prac. - 2002, nr 6, s. 9-18.
Prawo do ziisiłków rodzinnych i wy chowawczych od 1 czerwca 2002 do 3 1 maja 2003 r.

251.
ZASIŁKI rodzinne jako forma pomocy rodzinom z dziećmi w kra
jach europejskich / Dorota Głogosz // Polit. Sp o i - 2002, nr 4, s. 41-44.
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252. ZASIŁKI rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze / Maria Trzaska-Durska , Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Stan prawny na dzień I listo
pada 1999 r. - Warszawa : ZUS, 1999. - 48 s.
253. ZASIŁKI rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ; nowe uregulo
wania / Ewa Dziubińska-Łechnio, Ewa Orkwiszewska. - Warszawa : Dom
Wydaw. ABC, 2002. - 110 s.
Nadto: Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze / Bogusław Staroń // Pr:.
Ubezp. Spoi. Zdrów. - 2002, nr 5, s. 7-10. - Zmiany w przepisach wprowadzone usta
wą z dnia 17 grudnia 2001 r.

254. ZASIŁKI rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ; tekst ustawy,
skorowidz przedmiotowy. - Stan prawny 1 kwietnia 1999 r. - Warszawa :
Wydaw. Praw., 1999. - 43 s.
255. ZASIŁKI rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze : uprawnienia,
wysokość zasiłków, zasady i tryb wypłaty, ustawa i akty wykonawcze, for
mularze wniosków i oświadczeń / Bogusław Staroń, Hipolit Piętka. - Stan
prawny na dzień 20 września 1999 r. - Warszawa : Infor, 1999. - 80 s. - {Po
radnik Prawny ; 22).
256. ZASIŁKI wychowawcze w nowym okresie zasiłkowym od dnia
1 czerwca 2001 r. do dnia 31 maja 2002 r. / Krystyna Tym otek // Pracodaw.
Prac. - 2001, nr 6, s. 2 1 -3 1. * Taż: Zasady ustalania uprawnień do zasiłków
wychowawczych na nowy okres zasiłkowy od dnia I czerwca 2001 r. do dnia
31 maja 2002 r. / / Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2001, nr 6, s. I 1-17. - T o ż / / Służ.
Prac. - 2001, nr 5, s. 1-6.
257. ZASIŁKI z tytułu urodzenia dziecka / Elżbieta Maria Łis // Prawo
Przeds. - 2000, nr 45, s. 25-30.
Przedstawiono regulacje prawne dot. wydłużenia pobierania zasiłku macierzyń
skiego w związku ze zwiększonym wymiarem urlopu macierzyńskiego, który będzie
obowiązywał od 2001 r. oraz dot. innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego
związanych z urodzeniem łub przyjęciem na wychowanie dziecka.

258. ZASIŁKI z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki rodzinne, pie
lęgnacyjne i wychowawcze / Elżbieta Łis. - Wyd. 18 uaktual., stan prawny

38-

wrzesień 2001. - Warszawa ; Zielona Góra ; „Univers D.K.M.”, 2001. - [6],
152 s. - (Ubezpieczenia Społeczne).
259. ZMIANY przepisów dotyczących zasiłków rodzinnych, pielęgna
cyjnych i wychowawczych od 1 września 1999 roku / Bogusław Staroń //
Shiż. Prac. - 1999, nr 9. s. 9-12.
W odniesieniu do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie chorobj i macierzyństwa.
260. ZMIANY w przepisach dotyczących zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz zasiłków chorobowych i macierzyńskich /
Elżbieta W ięckowska-Meisner // Z Życia ZUS. - 2002, nr 2, s. 1-9.
261. ZNACZENIE rolniczych ubezpieczeń społecznych w dochodach
rolników / Lech Goraj, Wojciech Jagła // Ubezp. w Roi. - 2002, nr 2, s. 34-45.
Znaczenie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w dochodach rolniczych gos
podarstw domowych.

262. USTAWA z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęg
nacyjnych i wychowawczych : tekst ujednolicony // Prz. Ubezp. dla Ciebie. 2001, nr I, zał. 10 s.
Toż // Tamte. - 2002. nr 4. wkl. 8 s.
Nadto: Komentarz do ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pie
lęgnacyjnych i wychowawczych, zwanej dalej ustawą - wybrane zagadnienia ; stan
prawny na dzień 1 sierpnia 2000 r. // Biul. luf. / ZUS. - 2000, nr 2, s. 2U32.
263. KOMUNIKAT M i n . P r a c y i P o l i t y k i S o c j a l n e j
z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości zasiłku porodowego // Sliiż.
Prac. - 1999, nr 9, s. 18.
Także // Pracodaw. Prac. - 1999, nr 9, s. 39-40.
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264. R O Z P O R Z Ą D Z E N IE Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 .sierp
nia 1999 r. w sprawie określenia w zorów dokum entów i innych dow o ow
niezbędnych do ustalenia praw a do zasiłku rodzinnego, pielęj^nacyjne^
i wychowawczego oraz szczegółow ych zasad i tiybu w ypłaty tych zasi ow
Dz. U. - 1999, nr 68, poz. 761.
Toż// Prz. Uhezp. dla Ciebie. - 1999. nr 10, wkl. 25 s.
265. R OZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16
kwietnia 2002 r. w sprawie określenia w zoru w niosku o ustalenie upiaw nien
do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego i w ychow aw czego, innych dow o ow
niezbędnych do ustalenia prawa do tych zasiłków o raz szczegółów yc i zasa
trybu ich wypłaty // Dz. U. - 2002, nr 47, poz. 442.
266. KOM UNIKĄT Prezesa
Z a k ł a d u
U b e z p i e c z e ń
S p o ł e c z n y c h z dnia 11 lutego 2000 r. w spraw ie kw oty zasiłku poiodowego // Monit. Pol. - 2000, nr 6, poz. 158.
zm. z dnia 13 maja 2000 r. // Tamże, nr 14. poz. 324 ; zm. z dnia 1
Tamże, nr 25, poz. 534 ; zm. z dnia 16 listopada 2000 r. // T^^m-e, nr ’ ^ ' ,p 7 pQ^_
z dnia 14 lutego 2001 r. w spraw ie kwoty zasiłku porodowego
p u
122;zm .zdnia I6maja2001 r ./ / 7b/nrc, nr 1 6 , poz. 2 6 8 ; zm. z dnia 14 sieipn . Yd/nże, nr 27, poz.452 ; zm. zdnia 20 listopada 2001 r ./ / 7d/ii_e, nr , poz.

267.
OBW IESZCZENIE Prezesa Zakładu U bezpieczeń Społecznych
z dnia 13 kwietnia 1999 r. w sprawie w skaźnika w aloryzacji oraz kwoty
zasiłku wychowawczego // M onit. Pol. - 1999, ni 14, poz. 195.
zm. z dnia 27 marca 2000 r. // Tamże. - 2(>00. nr 11,
239 '
2001 r. // Tamże. - 2001, nr 11, poz. 187 ; z dnia 2*. kwietnia 2002 r. //
nr 16, poz. 274.

!^2m2,

268 OBW IESZCZENIE Prezesa Zakładu U bezpieczeń Społecznych
z dnia 13 kwietnia 1999 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz staw
zasiłku rodzinnego // Monit. Pol. - 1999, nr 14, poz. 194.
zm. z dnia 27 marca 2000 r. // Tamże. - 2000, nr U , poz.
2001 r. // Tamże. - 2001, nr 11, poz. 186 ; ; z dnia 22 kwietnia 200
2002, nr 16, poz. 273.

Zasiłki macierzyńskie zob. poz. 174, 175, 179, 180. 186, 187, 190 193.
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6. OPIEKA SOCJALNA NAD RODZINĄ.
POMOC SPOŁECZNA
269. CO słychać w PCPR? / oprać. Iza Kujawska // Probl. Opiek.-Wych.
-2000, nr 7, s. 41-43.
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie na przykładzie Białegostoku. Torunia i Raci
borza.

270. DZłALALNOŚĆ powiatowych centrów pomocy rodzinie w ł999 ro
ku / Tadeusz Fudała // Pr. Soc. - 2001, nr 2, s. 75-86.
271. The EFFECTS of the earned income tax credit on children’s income
and poverty / Rebecca Y. Kim //./. Poverty. - 2001 nr 1, s. 1-22.
Od 1996 r. w USA funkcjonuje nowy program pomocowy dla ubogich rodzin
z dziećmi, osiągających niskie doehody. Program ten. zwany EITC. został opisany
i poddany analizie przez autorkę z dwóch punktów oceny jego skuteczności; wpływ u
na wysokość dochodu rozporządzalnego rodzin oraz wplywai na wskaźniki ubóstwa.
Wg cytowanych przez autorkę badań, dzięki programowi EITC w' niewielkim tylko
stopniu udało się zwiększyć wartość dochodu przypadającego na statystycznego
Amerykanina (o 1.2%), ale aż o 15% zredukowano wskaźnik ubóstwa wśród dzieci
w wieku poniżej 18 lat. .leszcze lepsze efekty uzyskano w odniesieniu do rodzin
z dziećmi: o 10% wzrósł w nich przeciętnie miesięczny docłiód rozporządzalny i aż
o 27% zredukowano w odniesieniu do tych rodzin ubóstwo. Autorka omawia zasady
programu i jego rezultaty w różnych grupach społeczeństwa wyodrębnionych wg cech
demograficznych (głównie wieku) i ekonomicznych (m.in. źródła dochodu). Wskazu
je też jakie elementy tego programu można jeszcze usprawnić, aby zwiększać jego
skuteczność.

272.
FAMILIES and informal support networks in Portugal: the reproduction of ineciuality / Karin Wall [et al.] //./. Eur. Soc. Policy. - 2001, lU' 3,
s. 213-233.
Artykuł analizuje nieformalne sieci wspierania się rodzin w Portugalii. Wyko
rzystując dane uzyskane w' ramach krajowych badań sytuacji rodzin posiadających
dzieci, przeprowadzonych w 1999 r.. autorzy analizują dynamikę wsparcia udziela
nego sobie wewnątrz przez rodziny, jego rodzaje oraz doświadczenia samych rodzin
związane z jego uzyskiwaniem. Analizy podkreślają niezwykłą rolę wielu czynników
społecznych przy określaniu zakresu skuteczności udzielanej pomocy, takich, jak np.
pozycja danej rodzin)' w strukturze społecznej i edukacyjnej, czy wiek. Rezultaty
przeprowadzonych badań wskazują, że wiele rodzin odczuwa, że udziela sobie i otrzy-
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muje bardzo mało wsparcie, a zwiększanie się zjawiska powszeclmości jego udziela
nia me wpływa na poczueic uzyskania wystarczającej pomocy przez poszczególne
rodziny. Podobnie jak i w innycłi krajach europejskich, pomoc udzielają głównie ro
dzice 1 teściowie, raezej kobiety niż mężczyzlni. Stopień udzielanego sobie wewnęt
rznego wsparcia zależy od pozycji rodziny w strukturze społecznej; im niższy poziom
\\yksztalcenia jej członków i autorytet wykon}\vanego zawodu t\ m mniejszy zakres,
chęci I możliwości udzielanego sobie wsparcia w ramach rodzin.

273.
s. 5-184.

[FAM ILLES et action sociale aujourd’liui| // Vic Soc. - 2001, nr 1,

Kierunek wspólezesnej. europejskiej polityki socjalnej wobec rodziny określa
-Karta inicjatyw" Rady Bezpieczeństwa z 1998 r.. zalecająca docenianie roli i kompe
tencji rodziców, podkreślająca ich odpowiedzialność i autorytet, równe traktowanie
rodziny w każdej grupie społecznej, podejmowanie nowych inicjatyw, utrzjm anie
zasady dobrowolności i proFesjonalizmu w działaniach sektora publicznego i społecz
nego, itp. Projekt ministra ds. dzieci i rodziny wytycza kierunki aktywizacji rodzicow,
szczególnie ojców, wzmocnienie kontaktów rodziców ze szkolą, wspomaganie lodzin
monopartnerskich i poszkodowanych, zwiększenie wymagań wobec pracowników
socjalnych oraz nauczycieli. Utworzona we Francji sieć doradztwa, współdziałania
i oparcia, działająca w duchu rodzicielskim wzbudziła kontrowersje i dyskusje w roż
nych gremiach. Wątpliwości dotyczą problemu czy rodzina może być traktowana
w kategoriaeh publicznej akeji realizującej politykę zasiłków i pomocy, do czego
sprowadza się Funkcja rodzicielska. Współczesny model rodziny zobow iązuje do za
pewnienia podstaw materialnych, wykształcenia, opieki zdrowotnej i zabezpieczenia
społecznego, integracji społecznej. Wszystkie wytyczne zmierzają do zapewnienia
dzieciom autonomii. Przedmiotem dyskusji publicznej stała się kwestia czy nalez>
współdziałać czy tylko doradzać rodzinie przy zmieniającej się jej roli w społe
czeństwie. przy akceptacji jej wielopostaciowości.

274.
The FAMILY credit system and the working Families tax credit
in the United Kingdom / A. Dilnot, J. M cCrae // OECD Econ. Stiul. 2(KK),
nr 2 (31), s. 69-84.
System pożyczek w miejscu pracy oraz kredytów podatkowych lunkcjonuj’
w Wielkiej Bretanii od 1971 r. W latach 1988-1999 program ten bel określany mia
nem kredytów’ rodzinnych. W październiku 1999 r. został on rozbudowany i prze
jął nazwę kredytów podatkowych dla pracujących rodzin. Kwoty
‘
prowadzenie programu zostały zwiększone i ustalono, że mogą być
przez praeodawców razem z wynagrodzeniami. Analiza oddziale w arna sy.
wskazuje, że zdecydoeeana eeiększość pomocy imansoeeej oicroeeancj w jego
trafia do rodzin z dziećmi, w których przynajmniej jeden z rodziców pracuje Zc dowo. Program przyciąga także na rynek pracy osoby samotnie wychowujące uż 
alę z reguły zatrudniają się one w niepełnym ev> miarze czasu pracy
o wpływ programu na małżeństwa bezdzietne, to powoduje on zwiększenie za

42 teresowania podejmowaniem pracy przez osoby uchodzące za głównych żywicieli
rodziny, natomiast zniechęca raczej ich partnerów do poszukiwania zatrudnienia
i dodatkowych dochodów. Generalnie autorzy ocenili wpływ systemu kredytowania
rodzinnego na lynek pracy w Wielkiej Brytanii pozytywnie, chociaż zasięg systemu
nie wydaje się być zbyt duży.

275.
The GENERATIONAL contlict reconsidered / Gosta EspingAndersen //,/. Eur. Soc. Policy. - 2002, nr 1, s. 5-21.
Trend pogarszania się dochodów rodzin mających dzieci na utrzymaniu przyciąga
uwagę uczonych i polityków. Odkąd poprawiła się zamożność osób w' podeszły wieku
wielu badaczy widzi pojawienie się konlliktu pokoleń. Artykuł stanowi próbę identyfi
kacji modelu polityki, która zapew ni jednocześnie dobrobyń dzieciom i osobom w wńeku
podeszłym. Autorzy argumentują, że obecne inwestycje społeczne w dzieci zaowocują
mocnymi i pozylywn>'mi elektami w przyszłości, pomogą utrzymać gwarancje dob
robytu dla nich w przyszłości. kied>' one będą w podeszłj m wieku. Oceniali jaka polity
ka może b>'ć najbardziej ełekt)'wna do zminimalizowania ubóstwa dzieci. Stwier
dzili. iż eliminacja ubó.stwa w rodzinach z dziećmi w możliwie jak największej liczbie
krajów mogłaby okazać się zadziw iająco korzystna w' dłuższej perspektywie.

276. IS labour delivering for women? // Labour Res. - 1999, nr 3,
s. 15-17.
W 1998 r. rząd brytyjski przedstawił 18 celów i inicjatyw poprawiających życie
kobiet, dotyczyły one urlopu macierzyńskiego, czasu pracy, pomocy dla samotnie
wychowaijących dzieci, zasiłków rodzinnych, opieki nad dziećmi, dogodniejszych
kredytów' dla rodzin pracujących zawodowo, pomocy dla najbiedniejszych rencistów,
rewizji systemu rent i emerytur, działań przeciwko przemocy wobec kobiet, oclirony
świadków sądowych, poprawy opieki medycznej, przeciwdziałania wykluczeniu spo
łecznemu (utworzenie organów koordynujących problemy bezrobocia, niskich docho
dów , warunków mieszkaniowych i zdrowotnych), wprow'adzania kobiet do służby
cywilnej i polityki, przestrzegania reguły, by 50% stanowisk publicznych obejmowały
kobiety, utworzenia podkomisji kobiet w rządzie (17 kobiet ministrów'). Większość
wytyczonych celów jest realizowana.

277. KRAKOWSKI system pomocy dziecku i rodzinie / Józefina Gró
decka // Probl. Opiek.-Wych. - 2002, nr 7, s. 38-40.
278. OPIEKA nad dzieckiem i rodziną : now'e zadania pomocy spo
łecznej / l amara Uliasz// Probl. Opiek.- Wycli. - 1999, nr 7, s. 17-19.
279.
OPIEKA nad dziećmi i ich rodzinami w Belgii / Katarzyna Kacza
nowska // Probl. Opiek.- Wych. - 2000, nr 7, s. 50-56.
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280. OPIEKA nad rodziną i dzieckiem w ustaw ie o pom ocy społecznej /
Teresa R o m e r//Praw o Pr. - 2002, m' 6, s. 14-20.
POLITYKA społeczna wobec rodzin sam otnych m atek / L. S arnow ski =
poz. 15.
Omów. konferencji zorganizowanej przez Instytut Spraw Publicznych, która od
była się 15 stycznia 2001 r. w Warszawie.

281. POMOC dzieciom i m łodzieży w działalności instytucji pozarzą
dowych / Renata W iełgos-Struck // PoPil. Spoi. - 1999, nr 7, s. 26-28.
282. PRACA socjalna na rzecz rodzin / T eresa W róblew ska / / Probl.
Rodź. - 2000, nr 2/3, 47-50.
283. PRACOW NICY socjalni i w olontariusze a m ożliw ości reform y p o 
mocy społecznej / pod red. Krystyny M arzec-H olki ; W yższa Szkoła P edago
giczna. - Bydgoszcz : W ydaw. Uczel. W SP, 1998. - 388 s.
Z treści; Kawula Stanisław: Wsparcie społeczne wobec rodziny ryzyka a zasada
pomocniczości (s. 281-301). - Smolińska-Theiss Barbara; Praca socjalna z dzieckiem
i rodziną - od opieki do prewencji (s. 303-315). - Cudak I lenryk: Zagrożenia socjalne
w rodzinach z ryzykiem ubóstwa materialnego (s. 343-351).

284. PROGRAMY pom ocy rodzinie angażujące społeczność lokalną :
doświadczenia zagraniczne / Zofia W aleria Stelm aszuk // Pr. Soc. - 2002,
nr 1, s. 52-61.
285. REFORMA systemu opieki nad dzieckiem i rodziną : materiał}'
z konferencji w W aplewie // Probl. Opiek.-W ycli. - 2000, nr 4, s. 10-48.
Omów.: Szymańska Danuta // Tamże. - 2001, nr 8, s. 57-59.

286. RODZINA i formy jej w spom agania / Sylw ia Badora, B arbara Czeredrecka, Danuta Marzec. - K raków ; Of. W ydaw. ,,Im puls”, 2001. - 166 s.
287. RODZINA i jej ochrona / Bożena Zasępa // W : Polityka społeczna :
zarys wykładu wybranych problem ów : praca zbiorow a / pod red. Lucyny
Frąckiewicz. - Katowice : „Śląsk” , 2002. - S. 47-90.

-44288. RODZINA i struktury lokalne [ref. ] / Mario Toso ; tf Marcin Ma
sny // Społeczeństwo. - 2001. nr 2, s. 261-275.
Wioska ustawa o opiece społecznej.

289. RODZINA jako podmiot w działalności organizacji pozarządowych
/ Mieczysław Laszczyk // Peadagog. Christ. - 2001, t. 1, s. 213-217.
Konrerencja we Włocławku.

290. RODZINA jako zbiorowy pacjent / Waldemar Świętochowski //
Zes- Nauk. WSHE Łódź. - 2000, nr 8, s. 105-116.
291. RODZINA sercem demokracji lokalnej : konferencja w Sejmie /
Izabela Hebda-Czaplicka // Polit. Spoi. - 2000, m- 8, s. 36-38.
Omów. konf. na której dokonano prezentacji praktycznych działań podejmo
wanych przez placówki na szczeblu lokalnym m.in. ośrodki pomocy społecznej
i samorządy na rzecz wsparcia rodziny.

RODZINA w województwie katowickim : opracowania i raporty / pod
red. W. Świątkiewicza = poz. 334.
Z treści: Kolonko E.: Pomoc społeczna na rzecz rodzin w województwie kato
wickim. - Gąsior 11.: Pomaganie rodzinie na przykładzie modelu Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Katow icach.
292. RODZINY zastępcze i placówki opiekuńczo-wychow'awcze jako
instytucje pomocy społecznej / Marek Andrzejewski // Probl. Opiek.-Wych. 1999, nr 3, s. 11-18. * Rodziny zastępcze w systemie pomocy społecznej /
Maria Pokój // Tamże. - 2000, lU' 10, s. 17-21.
293.
SAMOTNE macierzyństwo i polityka społeczna / pod red. Marka
Rymszy ; Instytut Spraw Publicznych. Program Polityki Społecznej. - War
szawa : ISP, 2 0 0 1 .-4 6 6 s.
Treść: Rymsza M.: Polityka społeczna wobec rodzin samotnych matek ( s. 9-29). Raclaw-Markowska Mariola: Sytuacja materialno-bytowa rodzin samotnych matek
(s. 33-96). - Raclaw-Markowska M.. Środoń Maria, Rymsza M.: Portrety samotnego
macierzyństwa (s. 97-122). - Cieciehig Joanna: Kategorie samotnych matek. Analiza

-45 statystyczna (s. 123-133). - Ciecieląg .1.: Sytuacja sam otinch matek żyjących
w wielorodzinnych gospodarstwach domowych (s. 135-151). - Ciecicląg .1.. RacławMarkowska M.: Uwarunkowania aktywności zawodowej samotnych matek (s. 153165). - Legat Sławomir: Samotne macierzyństwo w prawie podatkowym (s. 169-199).
- Semenowicz Anna: Ochrona macierzyństwa w prawie pracy i ubezpieczeń spo
łecznych (s. 20ł-235). - Tkaczyk Maria: Samotne maeierzyństwo w prawie socjalnjm (s. 237-269). - Mąkosza Magdalena: Bezdomne samotne matki na przykładzie
podopiecznych Domu Samotnej Matki w Laskach (s. 273-309). - Bodzan Beata:
Wielodzietne rodziny samotnych matek długotrwale korzystające z pomocy społecz
nej (s. 311-327). - Sosińska Monika: Samotne matki pobierające zasiłek gwaran
towany z pomocy społecznej (s. 329-350). - Środoń M.: ł^roblemy samotnych matek
korzystających z pomocy społecznej (s. 351-376). - Olech Anna, Kaźmierczak Lomasz: Pomoc społeczna samotnym matkom. Droga do .samodzielności czj- inst\tucjonałizacja niesamodzielności? (s. 377-401). - Środoń M.: Pomoc rodzinom sam otn\ch
matek. Gmina, powiat, organizacje społeczne (s. 403-424). - Rymsza M., Raclaw-Markowska M.. Środoń M.: Pomoc rodzinom samotnych matek w Polsce. Rekomen
dacje dla polityki społecznej (s. 425-449).
Rec.: Chaber Anna // PoUt. Spoi. - 2002, nr 10, s. 30-32.

294. SŁUŻBY a ine formy pomoci rodine v pósobnosti miest a obci /
R. Arvayova, E. Reuterova, R. Bednarik/ / / ’/•. Soc. Po/il. - 2000, nr 10, s. 2-5.
Bratysławski Instytut Pracy. Spraw Socjalnych i Rodziny przyjął program badaw
czy mający na celu rozpoznanie zakresu usług dla ludności realizowanych przez mias
ta i gminy, także uzyskanie realnego obrazu samorządowej polityki na t\m poziomie
w stosunku do potrzeb rodzin, określenie terytorialnej mapy popytu i podaży usług
społecznych i zaspokojenia potrzeb ludności w konfrontacji z cenową ich dostęp
nością. Omówiono specyfikę metod badania i wyniki badań w zakresie usług handlo
wych, technicznych, wychowawczo-szkoleniowych, poradnictwa (prawnego, notarial
nego, kościelnego i in.). usług kulturj' i rekreacji, opieki zdrowotnej nad rodziną oraz
nad osobami starymi i niepełnosprawnymi.

SOCIAL’NAJA zaśćita żenSćin i sem ejnaja politika v sovremennoJ Rossii
/ O. Samarina = poz. 34.
M.in. aktywność zawodowa kobiet a ich sytuacja rodzinna.

295. STRATEGIE radzenia sobie rodziny w sytuacjach kryzysowych wyzwania dla pracy socjalnej / Elżbieta Czapka // Ze.sz. Nauk. WSZiP Łomża.
- 2001, nr 5, s. 85-94.
296.
SW EDEN’S child support guarantee and w om en’s econom ic independence / C. W inkler UJ. Poverty. - 2001, nr 4, s. 29-49.

-
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Od 1964 r. w Szwecji większ.ość samotnych rodziców jest uprawnionych do mi
nimalnego. gwarantowanego przez państwo zasiłku dla dziecka. To gwarantowane
świadczenie składa sig z dwóch ełenientów: zaliczki na świadczenie i dodatku wyrów
nawczego do ustanowionego minimum dochodów. Sjstem zasiłków w rozumieniu
ustawodawców miał uchronić samotnych rodziców i dzieci od degradacji społecznej
i był ełementem całego sjstemu państwa dobrobytu ukształtowanego w Szwecji po łł
Wojnie Światowej. W latach 60. i 70. ubiegłego stulecia rozwijano system pomocy
dla dzieci, uznaje, że każde dziecko ma prawo do godn>ch warunków życia nieza
leżnie od form)' rodziny i pochodzenia. Autorka nakreśliła główne założenia
i połitjczne argumenty wspierające oryginalne szwedzkie rozwiązanie w postaci za
siłku gwarantowanego dla dziecka. Z analiz oficjalnych dokumentów wynika, że
wprowadzenie takiej formy zasiłku spowodowało zakwestionowanie dotychczasowej
formy rodziny jako podstawowej komórki społecznej. Oddzieliło sztucznie dzieci od
matek, uznając je za dw ie niezależne osoby , oderwało kobiety od spraw domowych
i zdeprecjonowało rolę matki, zwiększając tym samym poczucie równorzędności sy
tuacji kobiet z mężczyznami na rynku pracy. Niezależność ekonomiczna kobiet stała
się faktem, przestały być one na pierwszym miejscu matkami, a stały się przede
wszyst kim praco wn ikam i.

297. SYSTEM pomocy dziecku i rodzinie w pow'iecie siedleckim / Jerzy
Chełstowski // Pt obi. Opiek.-Wych. - 2000, m- 9, s. 54-57.
298. SYSTEM pomocy rodzinie w opiece nad dzieckiem : IX OgcMnopołska Konferencja Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy
Społecznej „FORUM” // Opieka Wycli. Ter. - 2000, nr 4, s. 3-22.
299. ŚWlADCZENłA dla osób samotnie wychowujących dzieci / Joanna
Pysiewicz 1/ Serw. Pruw.-Prac. - 2000, nr 31, s. 23-29.
M.in. .świadczenia i zasiłki z pomocy społecznej, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne,
wycłiowaweze przewidziane w ustaw ie o pomocy społecznej z dn. 29 listopada 1990 r.
dla osób samotnie wychow ujący eh dzieci.

300. ŚWlADCZENłA pomocy społecznej na rzecz rodzin dotkniętych
bezrobociem : fragm. / Małgorzata Waszkiewicz-Stefańska // Pr. Soc. - 2000,
nr I, s. 40-50.
301. ŚWIADCZENIA pomocy społecznej na rzecz rodzin zastępczych /
Małgorzata Waszkiewicz-Stefańska, Piotr Sadowski // Pr. Soc. - 2002, nr 3,
s. 41-48.
Toż // Pedagog. Spoi - 2(K)2, nr 2, s. 95-99.
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302. ŚW IAD CZENIA z pom ocy społecznej a obow iązki alim entacyjne /
Marek Andrzejewski H Ruch Praw. Ekon. - 1999, z. 3/4, s. 47-68.
303. TOŻSAM OŚĆ i rola stow arzyszeń rodzinnych w ponow oczesnych
społeczeństwach : ref. / Sandro Stanzani ; tł. Jarosław M erecki // Społe
czeństwo. - 2001, nr 2, s. 277-292.
304. TYLKO rodzina : spraw ozdanie z V O gólnopolskiej konferencji nt.
Reformy Systemu Pomocy Dziecku i Rodzinie / Z dzisław a M agdalena Barankiewicz // Eduk. Otwarta. - 2002, nr 1/2, s. 223-226.
305. UDZIELANIE pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych w Niem 
czech na tle współpracy lokalnej administracji publicznej z organizacjam i po
zarządowymi : (Gelsenkirchen, Niem cy - wrzesień 1998 r.) / Halina Górecka //
Aii.x. Soc. - 1999, nr 3/4, s. 185-200.
306. UDZIELANIE pom ocy rodzinom w sytuacjach kryzysow ych we
Francji na tle współpracy lokalnej adm inistracji publicznej z organizacjam i
pozarządowymi / Helena G ó reck a//A ».v. Soc. - 1998. nr 3/4, s. 181-188.
307. WELFARE reform data from survey o f incom e and program particip atio n /R . B av ier / / Mo/;. Labor Rev. - 2001, nr 7, s. 13-24.
Badano gospodarstwa domowe co 4 miesiące, obejmując wszystkich członków
rodzin, nie tylko tych, którzy przestali korzystać z systemu opieki społecznej. W
okresie 1996-1997 z badanej grupy I 178 osób opuściło .system. 46-64% z niełt miało
dochody przez ł kwartał. 35-40% było zatrudnionych przez 12 miesięcy. 48% praco
wało przez 50 łub więcej tygodni, ponad połowa pracujących przez cały rok nie miała
zatrudnienia w pełnym wymiarze. W 1996 r. w badanej grupie 4% nie miało żadnych
dochodów po opuszczeniu systemu opieki. Ponad 2/3 z tej grupy mieszkało w gospo
darstwach domowych, w których część ich członków miała jakieś dochody, 23-351Ó
wracało do systemu opieki w ciągu 12 miesięcy po jego opuszczeniu. 18%
w ciągu 6 miesięcy, a 25% w ciągu roku. Badania wykazały, że o.soby opuszczające
system opieki społecznej w łatach 1998-1999 miały więk.sze możliwości na rynku
pracy niż te z łat 1996-1997. Dane z marca 2000 r. wskazują na znaczną poprawę
w rocznych dochodach rodzin z dziećmi na utrzymaniu, w których głównym żywi
cielem jest matka. Na podstawie wyników dotychczasowych badań nie można jedno
znacznie stwierdzić, czy doświadczenia osób. które wyszły z .systejnu opieki społecz
nej są w pełni pozytywne.

-48 308. WIELODZIETNOŚĆ - problem socjalny i próby pomocy / Anna
Rutkowska // Pr. Soc. - 2002, nr 3, s. 28-40.
1oż // Pedagog. Spoi. - 2002, nr 2, s. 87-94.

309. W OLONTARIAT w służbie rodzinom dysfunkcjonalnym / Tadeusz
Sakowicz // Probl. Alkoh. - 2001, nr 3, s. 8-11.
310. W SPOM AGANIE rodzin bezrobotnych / Helena Marzec // Piotr.
Snuł. Pedagog. - 1999, T. 6, s. 63-75.
311. ZMIANY w ustawie o pomocy społecznej / Tamara Uliasz // Probl.
Opiek.-Wych. - 2001, nr 7, s. 18-20.
Finansowanie rodzin zastępczych.

312. USTAWA z dnia 8 lipca 1999 r. o dodatku rodzinnym w 1999 r. //
Dz. U. - 1999, nr 70, poz. 773.
Także: .lednorazowy dodatek rodzinny w 2000 roku / Bogusław Staroń // Pracodaw. Prac. - 2000. nr 11. s. 16-18. - Zasady przyznawania oraz wypłaty jednorazowe
go dodatku rodzinnego w 2000 r.

313. USTAWA z dnia 8 września 2000 r. o jednorazowym dodatku ro
dzinnym w 2000 r. // Dl. U. - 2000, nr 76, poz. 867.
Także: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2000 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku
rodzinnego w 20(K) r. // Dz. U. - 20(X), nr 82, poz. 923. lab.

314. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
17 października 2001 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy // Dz. U. 2001, nr 127, poz. 1399. * z dnia 18 października 2001 r. w sprawie okre
ślenia stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej // Tamże,
nr 131, poz. 1465.
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7. POZIOM I WARUNKI ŻYCIA RODZINY
315. L ’AIDE a domicile et les em ployes cle m aison / Gilles-Laurent
Rayssac [et al.]. - Paris. : Doc. Fr., 1999. - 315 .s.
Według badań ankietowych z 1996 r.. około 3 .ł5 młn francuskicii gospodarstw
domowych korzystało z płatnej, zaangażowanej z zewnątrz pomocy. W 1.8 min gos
podarstw utrzymywana była stała pomoc. Znaczny odsetek praco\\nikcnv domowe ch
zatrudnionych było do opieki nad dziećmi do I I roku życia i nad osobami niepełno
sprawnymi. Z usług domowych korzystały głównie rodziny zamożne, mieszkańcymiast. rodziny z dziećmi, małżeństwa pracujące zawodowo, osobj starsze.. Stosownie
do wielości form świadczonych usług pomocy odpowiadają różne formy zatrudnienia,
w drodze indywidualnego porozumienia, przez służby państwowe, wspólnoty teryto
rialne. komunalne ośrodki akcji socjalnej, szpitale, specjalistyczne stowarzyszenia
pomocy domowej. Znaczącą rolę spełniają w.szędz.ie obecni wolontariusze. Opiekę
nad rodziną sprawują również organy admini.stracyjne. dysponujące w%kwalifikowa
nym personelem.

316. ANALIZA wyposażenia gospodarstw dom owych w przedm ioty
trwałego użytku w latach 1994-1998 / K rzysztof Szwarc // Zesz. Nauk. / A E
Pozn. - 2002, m 17, s. 59-69.
317. ASPIRACJE dochodowe i poczucie deprywacji gospodarstw dom o
wych w woj. małopolskim / Jadwiga Berbeka // Wiad. Stat. - 2000, tir 12,
s. 41-55.
Próba przedstawienia aspiracji dochodowych, jak również subiektywnych odczuć
dotyczących poczucia braków Ihiansowych gospodarstw domowjch w woj. Mało
polskim. Analiza prowadzona na podstawie badań empirycz.nsch.

318. BIEDA i ubóstwo - konsekwencje dla dziecka i rodziny / Agnieszka
Białas // Opieka Wych. Ter. - 2001, nr 2, s. 5-9.
319.
CHILD poverty and family transfers in the Czech Republic, Hungary and Poland / M. F. Forster, I. G. Tóth // J. Eur. Soc. Policy. - 2001.
nr 4, s. 324-341.
Celem opracowania była analiza rezultatów polityki społecznej w zakresie łago
dzenia skutków ubóstwa wśród dzieci przed i po reformie zasiłków rodzinnych
w połowie lat 90. w Czechach, na Węgrzech i w Polsce. Badania oparto na danych
dotyczących gospodarstw domowych, odnoszących się do problemu ubóstwa wśród
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dzieci, kondjcji rodzin wielodzielnych i osób samotnic wychowujących dzieci. Mate
ria! podzielono na dwa okres> - przed i po wdrożeniu restrykc) jnej reformy polityki
społecznej w tyeh 3 krajach. Poszukiwano odpowiedzi na p)tania: czy w latach 90.
pogorszy ła się sy tuacja materialna dzieci, a tym samym nastąpiło ich zubożenie; czy
istniało zróżnicowanie poziomów i struktury ubóstwa wśród dzieci w badanych kra
jach; czy reformy zasiłków w Czechach, na Węgrzech i w Polsce posiadały wspól
ne cechy; czy inne kwotowe zasiłki rodzinne, takie jak zasiłki dla bezrobotnych, dla
gospodarstw domowych z tytułu pomocy społecznej itp. miały wpływ na strukturę
ubóstwa; czy proces łagodzenia skutków ubóstwa zmienił się po reformie zasiłków
rodzinnych. Wy niki badań sugerują, że przemiany społeczne w stopniu zasadniczym,
a zasiłki rodzinne w szczególności przyczyniły się do znacznego zmniejszenia zakresu
ubóstwa wśród dzieci w tych krajacli w ostatniej dekadzie.
320. CHILD-related traiisfers in selected European countries; the case of
child benefits and ciiild tax savings / Nada Stropnik // East-W est Rew Lobor
Law Soc. Policy. - 1999, nr 2, s. 117-130.
W krajach rozwiniętych dzieci nie są postrzegane ani jako ekonomiczna wartość
rodziców, ani jako icłi zabezpieczenie na starość, natomiast powodują w'zrost kosztów
utrzymania w' rodzinie. Poprzez ustanowienie zasiłków na dzieci i ulg podatkowych
z tytułu ich posiadania państwo bierze na siebie część tych kosztów', ma to na celu
złagodzenie obniżenia standardu życia rodziny po urodzeniu się dziecka. Przedsta
wiono rezultaty badań przeprowadzonych w 24 krajach europejskicłi podzielonych na
4 grupy - kraje postsocjałisty czne. kraje basenu Morza Śródziemnego, kraje północnoeuropejskie i zachodnioeuropejskie. Badania miały na celu m.in. ukazanie wpływu za
siłków na dzieci i ulg podatkowych związanych z posiadaniem dzieci będących na
utrzymaniu na rodzinny docłiód po opłaceniu podatków. Występujące w większości
krajów' świadczenia i ulgi różnią się od siebie w zależności od sytuacji gospodarczej
kraju, także sytuacji i poziomu dochodów poszczególnych rodzin.
321. GOSPODARSTWA domowe ; wybrane elementy warunków życia
ludności w 1998 r. = Households selected elements o f living conditions o f the
population in 1998 / przedni. Zolla Gałązka ; Główny Urząd Statystyczny.
Departament Warunków Życia. - Warszawa ; Zakl. Wydaw. Stat., 1999.
- 56 s. - (Informacje i Opracowania Statystyczne. Warunki Życia / GUS).
322.
GOSPODARSTWO domowe a bezrobocie ; analiza statystyczna / Wan
da Nowak-Sapota//Zc.vr.
/SlP/T/or/^. Płock. - 1999, vol. 13, s. 85-98.
323.

KONDYCJA społeczno-ekonomiczna miejskich gospodarstw domo

wych z dziećmi na utrzymaniu / Grzegorz Maciejewski // Hancl. Wewn. - 1999,
m'4/5, s. 61-67.
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324. KONDYCJA społeczno-ekonom iczna rodzinnych gospodarstw do
mowych u progu integracji z Unią E u ro p ejsk ą/ G rzegorz M aciejewski // W ;
Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii Europejskiej : praca zbio
rowa / pod red. Lucyny Frąckiewicz, Aldony Frączkiew icz-W ronki. - K ato
wice : Wydaw. AE Katów., 2000. - S. 263-271.
325. LABOUR Force Survey household data : .spring 2000 analyses /
E.-J. Cooper-Green, A. Gigante H Labour Mork. Trencis. - 2001, nr ł, s. 43-53.
Krajowe Biuro Slalysiyczne Wielkiej Brytanii opublikowało serię materiałów
statystycznych dotyczących gospodarstw domowycłt opracowanych na podstawie
Badania Siły Roboczej. Ich celem było ułatwienie dokonania analizy sytuacji gospo
darstw domowych i poziomu życia w brytyjskich rodzinach. Omówiono dane staty
styczne z wiosny 2000 r. i uaktualniono poprzednią analizę. Z prezentowanego aktu
alnie zestawienia wynika, że wiosną 2000 r. istniało w Wielkiej Bry tanii 18.7 min
gospodarstw domowych osób w wieku produkcyjnym. Liczba gospodarstw, w któ
rych obie osoby pracują zawodowo stopniowo zmniejsza się i utrzymuje się obecnie
na poziomie 57,3%. Z kolei liczba gospodarstw domowych, w' których nie pracuje
zarobkowo żadna osoba zmniejsza się i wynosi obecnie 16.4%. Najwięcej tego typu
gospodarstw stanowią samotni rodzice z niesamodzielnym potomstwem (44.8%).
Zmniejsza się proporcja osób w wieku produkcyjnym żyjących w' gospodarstwach
domowych osób bezrobotnych i wynosi obecnie 11,9%. Liczba dzieci wychowują
cych się w gospodarstw'ach domowych osób bez pracy obniżyła się od wiosny 1994 r.
o około pól miliona i wynosi obecnie 1,9 min.
326. NEGATYW NA stabilizacja / Katarzyna D uczkow ska-M alysz. Jerzy
Małysz // Nowe Życie Gospocl. - 2000, nr 8, s. 32-34. * Taż: N ajw iększe
zagrożenie - bezrobocie // Tamże, nr 22, s. 16-17.
Kondycja gospodarstw domowych - z badań Insty tutu Rozwoju Ciospodarezego
SGH.
327. NIEKTÓRE problemy badań sytuacji gospodarstw dom ow ych na
pograniczu Polski / W iesław Lagodziński // Wiad. Stat. - 1999, nr I I ,
s. 40-43.
POCZUCIE nieegalitarności, ubóstwo, bezdom ność a zjaw iska patologii
społecznej w aktualnej rzeczywistości kraju : m ateriały z Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej zorganizowanej 8 lutego 1999 r. we W łocławku / pod
red. T. Sołtysiak = poz. 71.
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328. POŁOŻENIE rodzin emerytów i rencistów oraz ich opinie o poli
tyce społecznej prowadzonej przez państwo : (w ocenie osób badanych) / An
drzej Radziewicz-Winnicki 1/ Rocz. Pedagog. Rodź. - 1998, T. 1, s. 143-171.
329. PORÓWNANIE warunków życia ludności we Francji i w Polsce =
Comparaison des conditions de vie en France et en Pologne / Madior Fali,
Daniel Yerger, Anna Szukielojć-Bieńkuńska ; tl. Agnieszka Dąbrowska ;
Główny Urząd Statystyczny. Departament Warunków Życia. - Warszawa :
Zakl. Wydaw. Stat., 2000. - 220 s.
330. PRZEKLĘTA kraina? : sytuacja byłych pracowników PGR w woj.
podkarpackim / Łukasz Lotocki, Piotr Zawadzki // Polit. Spoi. - 2002, m- 9,
s. 18-22.
Wyniki badań nt. warunków samodzielności życiowej rodzin pracow'ników daw
nych PGR.
RODZINA a bezrobocie - sytuacja w Polsce : [skrót ref.] / D. Graniewska
= poz. 124.
Wpływ bezrobocia na funkeje opiekuńczo-wychowawcze i socjalizacyine rodziny
w aspekcie jej sytuacji materialnej.
331. RODZINA polska - warunki bytu i funkcjonowanie w świetle badań
Instytutu Gospodarstwa Społecznego w latach 1988-1994 : praca zbiorow'a /
pod red. Witolda Rakowskiego ; Szkoła Główna Handlow'a. - Warszawa : Of.
Wydaw. SGH, 1998. - 175 s. - {Monografie i Opracowania / SGH ; 435).
Treść: Rakowski W.: Warunki życia rodzin mieszkających we wsi wielofun
kcyjnej (na przjkladzie Garbatki Letnisko) (s. 7-35). - Kostrubiec Stanisława: Wa
runki bytu rodzin nauczycieli akademickich (s. 36-50). - Latuch Mikołaj: Uwikłanie
rodziny polskiej w' procesy migracji zewnętrznych ludności (s. 51-61). - Lisowska
Ewa: Potrzeby rodzin w fazie prokreacyjnej (s. 63-83). - Rakowski W.: Rodzina war
szawska z dziećmi uczęszczającymi do szkoły podstawowej. Charakterystyka demograllczno-spoleczna i warunki życia (s. 84-145). - Rodzewicz Anna: Proces socja
lizacji we współczesnej rodzinie (s. 146-156). - Skrzypczak Irena: Rodziny studentów
studiów dziennych - warunki bytu i nic zaspokojone potrzeby (s. 157-175).
332.
RODZINA polska - warunki bytu i funkcjonowanie w świetle badań
Instytutu Gospodarstwa Społecznego w latach 1994-1998 / pod red. Witolda

-53 Rakowskiego ; Szkoła Główna Handlowa. - W arszawa ; Of. W ydaw. SGH,
2000. - 201 s. - Tabele. - [Monografie i O pracow ania / SGH ; 469).
Treść; Kurzynowski Adam: Rodzina i jej runkejonowanie w okresie przemian
systemowych (1989-1998) (s. 9-20). - Błędowski Piotr: Starsi ludzie w rodzinie
(s. 21-30). - Niewójt Izabela: Kościół i szkoły jako ośrodki organizujące pomoc ro
dzinom biednym (s. 31-44). - Jaworski Zygmunt: Warunki życia nauczjcieli akade
mickich warszawskiej AWF (wybrane zagadnienia) (s. 45-51). - Bukowski Sławomir;
Warunki życia rodzin studenckich w mieście o funkcji przemysłowej (na przykładzie
Radomia) (s. 52-64). - Jasiułewicz Michał; Rodziny studentów Pomorza .Środkowego
i ich warunki życia (s. 65-76). - Molenda Marcin; Warunki życia studentów uczelni
rolniczej (na przekładzie Akademii Rolniczo-lechniczncj w Olsztynie) (s. 77-91). Pakulska Teresa: Poziom wykształcenia ludności na przjkladzic rodzin studenckich
SGH a warunki bytu (s. 92-116). - Poniatowska-.!aksch Małgorzata: Miejsce zamiesz
kania a warunki bytu rodzin studenckich (s. 117-135). - Rakowski W.: Wiejska rodzi
na rozwojowa a jej warunki życia na tle rodzin miejskich (s. 136-201).

333.

RODZINA w społecznej gospodarce rynkowej : [wyw.] / Leon B ro

dowski // Polit. Spot. - 1999, nr 3, s. 23-25.
334. RODZINA w województwie katowickim : opracow ania i raporty /
pod red. Wojciecha Świątkiewicza ; Rada ds. Rodziny przy W ojew odzie
Katowickim i Sejmiku Samorządowym W ojewództwa Katowickiego. — Ka
towice : Inst. Górnośląski, 1998. - 279 s.
Z treści: Filipczjk-Halladin Barbara: Sytuacja spoleczno-demograllczna rodziny.
Stan i przeobrażenia, kierunki przemian (s. 27-33). - Burzyński Jan: Materialnobytowe warunki życia rodzin z różnych grup społeczno-zawodowych a kształcenie
akademickie młodzieży (s. 45-57). - Kmiecik Danuta: Rodzina a aktywność zawodo
wa (s. 58-66). - Slaboń Andrzej: Model pracy socjalnej z. rodziną bezrobotnego (s. 6782). - Kolonko Ewa: Pomoc społeczna na rzecz rodzin w województwie katowickim
(s. 83-87). - Gąsior Halina: Pomaganie rodzinie na przykładzie modelu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowieach (s. 88-98). - Rożek-Lesiak Krystyna:
Rodzina a zdrowie (s. 99-109).
335. SOCIALNO-ekonomicka pozicia domacnosti v tranzitivnych spoloćnostiach / Lubica Azudova // Ekon. Ćas. - 2001, nr 1, s. 158-184.
Omówiono społeczno-ekonomiczną .sytuację gospodarstw domowych w społe
czeństwach o przekształcającej się gospodarce. Gospodarstwa domowe są naturalny m
środowiskiem reprodukcji, stanowiącym mikroekonomiczną paralelę toczących się
procesów makroekonomicznych. W pojęciu ncoklasycznym jednakową rangę nadaje
się dwóm podmiotom gospodarczym, tj. przedsiębiorstwom i gospodarstwom domo
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wym. z klórych każde wykonuje równie cenną działalność gospodarczą. Gospodar
stwa domowe konsumują dobra wy twarzane przez przedsiębiorstwa, dostarczają siły
roboczej i tworzą oszczędności. Z zaprezentowanych porównań międzynarodowych
wynika m.in.. że w iększość krajów prowadzącycłi proces przystosowania swojej gos
podarki do zasad rynkowych, takich jak Polska. Węgry . Czechy. Słowacja. Bułgaria
nie różni się niektórymi wskaźnikami ekonomicznymi od tych. które podają kraje
rozwinięte. Doty czy to np. wskaźników bezrobocia, indeksów płacowych i cenowych.
Różnice skorelowane są raczej z poziomem dochodu narodowego i tempem jego
wzrostu. Bardziej szczegółowo przedstawiono podstawowe wskaźniki ilustrujące ma
terialną sytuację słowackich gospodarstw domowych w 1999 r.
STAN zdrowia ludności a sytuacja społeczno-ekonomiczna rodzin w la
tach 1996-1997 = poz. 51.
Z treści: Zajenkowska-Kozłowska A.. Szeller S.: Sytuacja materialna i warunki
mieszkaniowe gospodarstw domowych według poziomu zdrowotności domowników.
- Żyra M.; Warunki życia w gospodarstwach domowych z osobą niepełnosprawną
i korzy stanie z usług opieki zdrowotnej.
336.
STANDARD wyposażenia gospodarstw domowych w sprzęt zme
chanizowany w świetle badań ankietowych / Krystyna Kuśmierczyk // Hand.
Wewn. - 1999, nr 6, s. 57-62.
337. SUBIEKTYWNE i obiektywne ubóstwo materialne w rodzinie pol
skiej / Henryk Cudak, Piotr Kowolik, Michał Findera // Aii.\. Soc. - 1999,
nr 3/4, .s. 165-172.
Omów. wyników badań mających na celu ukazanie zakresu i stopnia dyslunkcjonałności w' rodzinacli zw iązanycłi z występowaniem w nich ubóstwa.

338. SWOISTOŚĆ biedy w rodzinach rolniczych i jej osw'ajanie / Bar
bara Perepeczko // W : Przeciw biedzie : programy, pomysły inicjatywy / red.
nauk. Elżbieta Tarkowska. - Warszaw'a : Of. Nauk., 2002. - S. 32-41.
339.
SYTUACJA bytowa gospodarstw domowych / Anna Szukielojć-Bieńkuńska // Wiad. Stat. - 2001, nr 2, 60-71.
Ogólne uwagi na temat ankietowego badania warunków życia ludności ; ocena
sytuacji rmansowej gospodarstw' domowych ; trudności w zaspokajaniu podstawo
wych potrzeb.
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340.
SYTUACJA bytowa rodzin ; tendencje zmian / Maria Daszyńska //
Polu. Spoi. - 2002, nr 4, s. 14-18.
341.
SYTUACJA dzieci w Polsce w okresie przemian ; materiały kon
ferencyjne , Warszawa, 8-9 marca 1999 r. / red. Bożena Balcerzak-Paradowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Pracy i Polityce
Społecznej. - Warszawa : IPiSS, 1999. - 319 s. - {Studia i Monografie /
IPiSS).
Z treści: Holzer Jerzy Z.: Demograficzna charakterystyka populacji dziecięcej.
Prognozy demograficzne. Co nalcżj' rozumieć przez pojęcie polityki rodzinnej (tezy
wystąpienia) (s. 23-25). - Olejniczuk-Merta Anna; Szanse, barierj' i zagrożenia dla
dzieci i młodzieży w okresie przemian społeczno-gospodarczych (s. 26-39). - M.in.
kosztj' utrzymania dzieci. - Szukielojć-Bieńkuńska Anna: Sytuacja materialna rodzin.
Ubóstwo i jego skutki dla dzieci (s. 40-49). - Daszyńska Maria: Zróżnicowanie sytu
acji rodzin ; uwarunkowania i skutki (s. 50-59). - Gutkowska Krystyna: Pau
peryzacja rodzin wiejskich i jej wpływ na .sytuację dzieci (s. 60-78). - BalcerzakParadowska B.; Polityka rodzinna lat dziewięćdziesiątych w Polsce : ocena jej skut
ków (s. 79-93). - Woynarowska Barbara: Zdrowie dzieci i młodzieży - problemy,
zagrożenia, szanse (s. 97-110). - Prączkiewicz-Wronka Aldona; Stan zdrowia dzieci
regionu uprzemysłowionego w okresie przemian (s. I 11-117). - Prąckiewicz Lucyna:
Społeczne i edukacyjne barierj' rozwoju najmłodszej generacji (s. 118-130). - Koła
czek Bożena; Aspiracje edukacyjne i możliwości ich realizacji (s. 131-139). - Kolankiewicz Maria; Krzywdzenie dzieci - kreowanie czy ujawnienie problemu społeczne
go (s. 184-191). - Wiśniewski Marian: Dzieci w polskim systemie podatku dochodo
wego (s. 223-245). - Balicki Janusz: Dziecko w kręgu zainteresowań kościoła w
okresie przemian systemowych w Polsce (s. 273-288). - Glogosz Dorota: Rola organi
zacji pozarządowych w lokalnej polityce rodzinnej (s. 289-300).
Rec.: K. W. F. IFrieske Kazimierz W.| // Polit. Spoi. - 2000. nr 3, s. 21-22.
Nadto mater. na kont.: Sytuacja dzieci w Polsce w okresie przemian : materiały
konferencyjne ; Warszawa, 8-9 marca 1999 r. ; Polska Akademia Nauk. Komitet
Nauk o Pracy i Polityce Społecznej. - Warszaw'a : Biuro Stud. Eksp.. 1999. - 187 s.
342. SYTUACJA ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce w hi
tach 1993-1998, w tym związanych z rolnictwem / Sylwester Grondkowski //
Zes:. Nauk. IA E Poza. - 2001, nr 13, s. 118-141.
343. SYTUACJA m aterialna a poziom za.spokojenia potrzeb konsum 
pcyjnych gospodarstw domowych / Urszula Grzega // Market. Rynek. - 2002,
nr 9, s. 34-39.

-56344. SYTUACJA materialna pol,skich gospodarstw dom owych w latach
90. / Anna Dąbrowska H Hanc!. Wewn. - 2000, nr 4/5, s. 58-67.
Sytuacja dochodowa : samoocena matcrialn\ch warunków' życia ; stan wyposa
żenia gospodarstw' domowych w dobra trwałego uży tku.
345. SYTUACJA życiowa rodzin bezrobotnych w środowisku wiejskim /
Anna Szelewncka // Eduk. Ustaw. Doros. - 2000, fnrj 4, s. 98-109.
346. ŚCIEŻKA rozwoju poziomu życia ludności Polski / Artur Lipieta,
Monika Papież, Barbara Pawełek // Pr. Nauk. / WSPrzeds. Chrzan. - 2000,
nr 4, s. 27-50.
347. UBÓSTWO materialne polskich rodzin w roku 1998 / Izabela Hebda-Czaplicka // Pr. Soc. - 2000, nr 1, s. 51-58.
348. UBÓSTWO w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym / Sławo
mir K antyka/ / Po/m Spo\. - 1999, nr 11/12. s. 29-31.
349. URZĄDZENIA technologii informacyjnej w gospodarstwach do
mowych w Europie Środkowej / Jadwiga Berbeka // Wiad. Stal. - 2002, nr 7,
s. 99-105.

350. WARUNKI bytowe rodzin studentów Politechniki Koszalińskiej /
Michał Jasiulewicz // Kosza!. Stad. Mater. - 1999, nr 1, s. 29-43.
351. WARUNKI bytu gospodarstw domowy'ch / Stanisława Kostrubiec //
W : Polityka społeczna / pod red. Adama Kurzynowskiego. - Wyd. 2. - War.szawa : Of. Wydaw. SGH, 2002. - S. 108-129.
352. WARUNKI funkcjonowania polskich gospodarstw dom owych w la
tach 90. (wybrane sfery) / Anna Dąbrow'ska // Stad. Pr. Kol. Żarz. - 2000,
z. 17, s. 96-106.
353.
WARUNKI materialne gospodiustw domow'ych w latach 90. / Krys
tyna Kuśmierczyk, Lucyna Piskiewicz// Hand. Wewn. - 2001, nr 4/5, s. 50-57.
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354. WARUNKI życia gospodarstw domowych / Tomasz Panek, Irena E.
Kotowska // W : Diagnoza społeczna 2000 : warunki i jakość życia Polaków
oraz ich doświadczenia z reformami systemowymi po 10 latach transformacji
/ pod red. Janusza Czapińskiego, T. Panka ; Rada Monitoringu Społecznego.
- Warszawa : WSP TWP, 2001. - S. s. 21-58.
Nadto: „DIAGNOZA społeczna” - 2000 / oprać. Anatol Kula // WkuL Star. 2000. nr 10, s. 87-92. - „Diagnoza .społeczna 2000" - przedsięwzięcie Rady Mo
nitoringu Społecznego. Sondaż wykonało Polskie Towarzystwo Statystyczne. Projekt
ba-dania obejmował: strukturę demograficzno-społeczną gospodarstw domowych,
warunki życia tych gospodarstw oraz jakość życia obywateli (samoocena).
355. WARUNKI życia ludności w 1998 r. / przedni. Zofia Gałązka ;
Główny Urząd Statystyczny. Departament Warunków Życia. - Warszawa :
Zakł. Wydaw. Stat., 1999. - 237 s. - {Studia i Analizy Statystyczne).
w 1999r.-2(X)0.-213s.
w 2000 r. - 2(X>I. - 190 s.
w 2001 r. - 2002. - 209 s.
356.
The WEALTH of the unempłoyed / J. Gruber // ind. Labor Relat.
Rev. - 2001, vol. 55, nr 1, s. 79-94.
Projektowanie systemu ubezpieczeń od bezrobocia (Ul) powinno być adekwatne
do standardu życia przed utratą pracy. Problem relacji zarobków i zasiłków byl wie
lokrotnie badany, lecz na ogól mato uwagi poświęcano związkom między świadcze
niami. a sytuacją majątkową bezrobotnych. Problem ten byl w USA przedmiotem
badań przeprowadzonych na podstawie spisów dochodów i uczestnictwa w programie
(SCPP), opracowywanych co 2-3 lata na danych z reprezentatywnej próby gospo
darstw domowych. Dane te pozwalają m.in. na ocenę zmiany .sytuacji majątkowej
rodzin w czasie trwania bezrobocia. Badanie struktury majątkowej bezrobotiwch na
początku okresu ich bezrobocia ujawniło, że 17% bezrobotinch nie dysponov\alo żad
nym majątkiem, a średnia kwota przypadająca na 1 osobę z tej grup>’ wynosiła
1179$. Druga badana grupa, stanowiąca 25% ogółu bezrobotnych, dy sponowała ma
jątkiem wartości 7052 S lub więk.szym. Badano także stosunek bezrobotnych do
posiadanego majątku i jego związki ze spodziewaną utratą dochodów oraz wpływ
zmiennych demograficznych i okresów przerw w zarobkowaniu na wydatkowanie po
siadanych zasobów majątkowych. Badanie wykazało, że posiadane przez bezrobot
nych zasoby kształtują się przeciętnie na poziomie zastępującym 5.4-tygodniowe za
robki, lecz sytuacja w tym zakresie jest silnie zróżnicowana. Stosunkowo najracjo
nalniej wydają oszczędności osoby uprawnione do pobierania wyższych świadczeń.
Badanie przyniosło szereg informacji, pozwalających na ustalenie zasad sprzyjających
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bardziej racjonalnemu gospodarowaniu zasiłkami i wykorzystywanie zasobów włas
nych. jako źródła uzupełniającego zasiłki. Zasady przyznawania zasiłków powinny
także zachęcać do bardziej aktywnego poszukiwania pracy, a tym samym skracania
okresów bezrobocia. 1’owinno się " nich uwzględniać sytuację majątkową różnych
grup bezrobotnych.

WPŁYW niedostatku materialnego na funkcjonowanie rodziny w świetle
uznawanych wartości osób dotkniętych bezrobociem / J. Trepka-Starosta,
A. Roszkowska = poz. 86.
357. WSKAŹNIKI poziomu życia ludności w Republice Białoruskiej /
Irina Gurowa // Folii. Spoi. - 2000, nr 7, s. 21-23.
Poziom życia ludno.ści białoruskiej w okresie transformacji (1992-1998) i porów
nanie z poziomem życia ludności w Polsce w latach 1990-1998.

WSPÓŁCZESNE rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian : praca
zbiorowa / pod red. nauk. Z. Tyszki = poz. 90.
M.in. ref: Graniewska D.; Rodzina a bezrobocie : analiza .sytuacji w Polsce. Balcerzak-Paradowska B.: Ubóstwo rodzin w Polsce.

358. WYBRANE aspekty warunków życia ludności w świetle badań
budżetów gospodarstw domowych w 2001 r. / Anna Bieńkuńska // Gospod.
Nur. - 2002, nr 7/8, s. 94-107.
Z materiałów GUS.
359. WYMIARY ubóstwa w Polsce w latach 1996-1999 / Tomasz Panek
// Wiad. Stul. - 2001, nr 11, s. 37-55.
Analiza zmian w .stopniu zagrożenia ubóstwem, traktowanym wielowy miarowo,
w Polsce w latach 1996-1999 w podstawowych grupach typologicznych gospodarstw'
domowych.

360. WYPOSAŻENIE gospodarstw domowych w sprzęt zmechanizowa
ny / Krystyna Kuśmierczyk // Hand. Wewu. - 1999, nr 4/5, s. 51-56.
361.
WYPOSAŻENIE wiejskich gospodarstw domowych / Lech Ostrow
ski // FoUl. Spoi. - 1999, nr 3, s. 18-22.
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362. ZRÓŻNICOWANIE polskiej biedy w świetle badań Jakościowych /
Elżbieta Tarkowska // Prohi PoUt. SpoL - 2002, nr 4, s. 119-132.
Zróżnicowanie biedy w Polsce widziane w mikroskali rodziny i gospodarstwa
domowego.
363. ZRÓŻNICOWANIE poziomu i Jakości życia w woj. śląskim / Sła
womir Sitek // Wiad. Stat. - 2000, nr 9, s. 47-56.
Omów. jakości i poziomu życia na podst. badania, którym objęto województwo
śląskie w granicach administracyjnych z 1.01.1999 r. uwzględniające 20 cech. Wyniki
zamieszczono w publikacji "Województwo śląskie w 1998 roku".
364. ŻRÓŻNICOWANIE warunków życia ludności w Polsce w 2001 r. :
raport analityczny z badania ankietowego / przedm. Małgorzata Kałaska ;
Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Społecznej. - Warszawa
: Zakł. Wydaw. Stat., 2002. - 153 s. - {Studia i Analizy Statystyczne / GUS).

8. BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH
365.
AKTUALNE zadania polityki społeczno-ekonomicznej a problem
opodatkowania rodziny / Stefan Ogrodnik // Zesz. Nauk., Wydz. Ekon. /
irSJęz. Częst. - 2000, z. 3, s. 111-130.
366. BUDŻETY gospodarstw domowych w 1998 r. = The 1998 household budget surveys = BJudżety domaSnich chozJaJstv v 1998 g. / przedm.
Zofia Gałązka ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Warunków Życia.
- Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 1999. - LIII, 86 s. - {Informacje i Opra
cowania Statystyczne / GUS).
w I9 9 9 r.-2 0 0 0 .-XXX, 121 s.
w 2(K K )r.-200I.-X X X I, 121 s.
w 2001 r. - 2002. - XXX, 121 s.

367. CHARAKTERYSTYKA gospodarstw rolnych w 2000 / przedm.
Krzysztof Mateńko ; Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wy
daw. Stat., 2001. - 189 s.
M.in. dochody gospodarstw domowych.
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368. CZYNNIKI kumulacji zasobów w polskich gospodarstwach do
mowych / Małgorzata Rószkiewicz // Polil. Spoi. - 2002, nr 7, s. 5-9.
Uwarunkowania poczucia bezpieczeństwa materialnego, długość okresu groma
dzenia majątku.

369. CZYNNIKI tworzenia bezpieczeństwa materialnego w polskich
gospodarstwach domowych / Małgorzata Rószkiewicz // Wiad. Stot. - 2002,
nr 10, s. 45-54.
370. DIAGNOZA sytuacji dochodowej wiejskich gospodarstw domomowych / Krystyna Gutkowska // Wiad. Stat. - 2002, nr 8, s. 24-34.
371. DOCHODY gospodarstw domowych rolników / Joanna Wiśniew
ska // Wiad. Stat. - 2000, nr 10, s. 42-52.
Ocena sytuacji dochodowej gospodarstw domowych rolników i pracowników
użytkujących gospodarstwo rolne w latach 90. Przedstawiono też niektóre zagadnienia
dotyczące statsstyki dochodów osobistych oraz podstawowe dane o ich zmianie
w krajach UE i OECD.

372. DOCHODY gospodarstw domowych użytkujących gospodarstwo
rolne (działkę) / Mikołaj Haponiuk // Wiad. Stat. - 2000, nr 3, s. 17-19.
373. DOCHODY i oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach
1990-1997 / Bogumiła Szopa // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 1999, nr 537, s. 27-40.
374. DOCHODY i wydatki gospodtirstw domowych w PoLsce w latach
1993-1997 / Iwona Roeske-Slomka. - Poznań : Wydaw. AE Pozn., 2001. - 202 s.
375. DOCHODY oraz wydatki gospodarstw domowych z osobami bez
robotnymi w latach 90. w świetle badań statystycznych / Tomasz Zalega //
Haiid. Wewn. - 2002, nr 2, s. 39-46.
376.
DOCHODY rolników / Lech Goraj // Nowe Życie Gospod. - 1999,
nr 10, s. 35-36.
Struktura dochodu osobistego rodzin rolniczych w latach 1988-97.
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377. ELASTYCZNOŚCI dochodowe popytu gospodarstw domowych
w Polsce w 1996 roku / Jerzy Czesław Ossowski // Zesz. Nauk. PGdań.,
Ekon. - 2000, nr 38, s. 41-53.
378. EXPENDITURES of single parents: how does gender figurę in? /
Geoffrey D. Paulin, Y. G. Lee // Mon. ta b o r Rev. - 2002, nr 7, s. 16-37.
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat drastycznie zmalała w USA liczba tradycyj
nych rodzin pełnych. Liczba par małżeńskich posiadających dzieci poniżej 18 roku
życia stanowiły 81% wszystkich gospodarstw' domowych w 1980 r.. a w 1999 r.
liczba ich spadla do 72%. Samotni rodzice z dziećmi poniżej 18 roku życia stanowili
20% wszystkich gospodarstw' domowych w 1980 r.. podczas gdy w 1999 r. już 28%.
Sytuację taką można tłumaczyć wzrostem liczby rozwodów' w USA. Rozwody do
prowadziły do pojawienia się niespotykanej dotychczas liczby samotnych ojców. Ich
liczba w badany m okresie wzrosła o 177%. podczas gdy samotny ch matek zwiększy ła
się tylko nieznacznie (o 21%). Jak wynika z badań w 1988 r. samotni rodzice uzys
kiwali o połowę mniejszy dochód na rodzinę niż oboje rodzice (24530 $ rocznic).
Autorzy analizowali ekonomiczny status samotnych rodziców i strukturę ich wydat
ków. zwłaszcza omawiając zróżnicowanie poziomów konsumpcyjnych i podziałów
budżetów zależnie od pici samotnego rodzica. Wyniki analiz wskazują, że w' większo
ści wypadków wzorce wydatków są jednakowe zarówno dla samotny ch matek, jak
i ojców, jednak widoczne są różnice preferencji konsumpcyjnych w zależno.ści od
dochodu, stanu cywilnego i wieku.
379. GOSPODARSTWA domowe a oszczędności / Barbara Libera //
Nowe Życie Gospod. - 2000, nr 14, s. 14-17.
380.
INCOME distribution of older Americans / Rosę M. Rubin, Shelley I.
White-Means, Luojla Mao Daniel // Mon. ta b o r Rev. - 2000, nr 11, s. 19-30.
Dochody gospodarstw domowych większości starszych (tj. w wieku 65 lat i wię
cej) Amerykanów sytuują się poniżej przeciętnych dochodów ogółu gospodarstw
w tym kraju. W latach 1967-97 odnotowano wprawdzie znaczący wzrost wysokości
dochodów osób starszych, ale wzrosły też dochody innych, młodszych grup społe
czeństwa; przy czym wyraźnie poprawiła się sytuacja dochodowa osób w wieku 5565 łat. Autor cytuje wyniki badań i analiz z okresu trzech ostatnich dekad, obrazujące
zmiany wysokości dochodów gospodarstw domowych osób starszy ch w USA. Oma
wia zróżnicowanie tych wysokości według wieku (głowy gospodarstwa), wskazuje
ich przyczyny i zmiany w' różnych okresach. Wiełe miejsca poświęca zróżnicowaniu
dochodów i ubóstwu w' samej tylko grupie osób starszych. Wskazuje na konieczność
ochrony najsłabszych gospodarstw, podkreślając, że ludzie starsi, z uwagi na w iążące
się z tym wiekiem ograniczenia llzyczne i psychiczne, bardzo często nie są w stanie
samodzielnie wyjść z ubóstwa.
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381. MAKROEKONOMICZNA analiza możliwości wzrostu dochodo
wości gospodarstw domowych ludności rolniczej / Michał Sznajder // Zag.
Ekon. Roi. - 1999, nr 6, s. 15-27.
382. OBCIĄŻENIA podatkowe przychodów gospodarstw domowych
w latach 1997-1998 / Izabela Bolkowiak, Hanna Kuzińska, Marzena Majewicz // Stiul. Fiiian. - 2001, nr 58, s. 5-78.
Wyniki rozpoczętych w 1994 r. w Instytucie Finansów badań nad obciążeniami
podatkowymi gospodarstw domowych na podstawie obserwowanych przez GUS ich
budżetów.
Nadto: Obciążenia podatkowe gospodarstw domowych w latach 1994-1998 /
I. Bolkowitik // Tamże. - 2002, nr 60, s. 41-53,

383. OSZCZĘDNOŚCI gospodarstw domowych w świetle teorii wyboru
i użyteczności / Dariusz Fatula // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2000, nr 543,
s. 79-94. * Tenże: Poziom oszczędności polskich gospodarstw domowych
W' latach 1990-1997 // Tamże. - 2001, m- 558, s. 147-164.
Oszczędności polskich gospodarstw' domowych w różnych ujęciach, zmiany w ich
poziomie oraz próba analizy zjawisk prowadząeych do zmian w' poszczególnych
kategoriach oszczędności.

384. The PERSONAL distribution of income in an international perspective / ed. Richard Hauser, Irene Becker. - Berlin : Springer, 2000. - 243 s.
Podział dochodów osobistych w perspektywie międzynarodowej. Zaprezentowano
i szczegółowo omówiono zmiany w dystrybucji dochodów osobistych w Niemczech.
Wielkiej Brytanii, Szwecji, USA i niektórych krajach OECD.

385. PODATKI i wydatki socjalne Jako narzędzia redystrybucji docho
dów gospodarstw domow'ych / oprać. Marek Styczeń, Irena Topińska ; In
stytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, 1999. - 129 s. - (Opra
cowania Projekt Badawczy Zamawiany / IPiSS ; z. 4).
386.
POSTAYENIE slovenskych domacnosti v procese transformaćneho
obdobica, ich prijmy a vydavky / Lubica Azudova // Pr. Soc. Polit. - 1999,
nr 1/2, s. 11-16.
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Zmiany wywołane przemianami systemu społeczno-ekonomicznego stworzyły
sytuację, w której każda z grup społecznych została nimi bezpo.średnio dotknięta.
Wzrost kosztów utrzymani:i. ryzyko bezrobocia, probłemy ubóstwa, zróżnicowanie
dochodów wymagają zmian w dotychczasowej strategii zacłiowań gospodarstw do
mowych. Z jednej strony muszą one ograniczać łub zmienić strukturę konsumpcji,
z drugiej wykorzystać konieczność zmian ałokacji zasobów' do poszczegółnych sfer
pracy. W szczcgółnie trudnej sytuacji znajdują się rodziny niepełne, młode z dziećmi
oraz przedsiębiorstw rodzinnych (przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne). W najniż
szej grupie dochodowej (do 1250 Sk) w 1992 r. dochody z pracy stanowiły ponad
35% dochodów ogółem, a dochody ze świadczeń socjalnych 58%. w 1996 r. wskaź
niki te wynosiły 25% i 66%. Zaobserwowano też w tym okresie znaczny w'zrost tzw.
dochodów naturalnych oraz zdecydowany spadek dochodów z zagranicy, zwłaszcza
w najniższych grupach dochodowych. Coraz większą rolę w usytuowaniu gospodar
stwa domowego pod wzgłędem zamożności odgry'wa poziom wykształcenia głowy
rodziny; wraz z poziomem wykształcenia wzrasta udział docłiodów z własnej pracy
i maleje udział ze świadczeń społecznych. Jednak świadczenia społeczne tylko w mi
nimalnym stopniu niwelują narastające zróżnicowanie dochodów.
387. POZASKŁADKOWE obciążenia dochodów gospodarstw domo
wych wydatkami na ochronę zdrowia w systemie powszechnego ubezpie
czenia zdrowotnego / Alicja Sobczak H Zdr. Publ. - 1999, nr 7/8, s. 264-269.
388. SKŁONNOŚĆ gospodarstw domowych do oszczędzania w celu za
bezpieczenia okresu starości / Jolanta Perek-Białas, Małgorzata Rószkiewicz.
- Warszawa : PONT Info, 1999. - 126 s.
389. SYTUACJA dochodowa gospodarstw rodzinnych Podlasia w okre
sie transformacji / Zofia Kołoszko-Chomentowska // Pr. Nauk. AE Wroc. 2002, nr 941, T. l ,s . 429-433.
390.
TRENDS in Danish iticome distribution / Peder J. Pedersen,
N. Smith // Labour. - 2000, nr 3, s. 523-545.
Większość dostępnych materiałów na temat podziału dochodów w Danii je.st
oparta na przekrojowych studiach obejmujących pewną określoną liczbę lat. Porów
nanie danych stwarza jednak problemy z powodu znacznych zmian wprowadzonych
do definicji i pojęć. Analiza dotyczy badania przeprowadzonego na wy branej grupie
stanowiąeej 5% dorosłej duńskiej populacji, ograniczającego się do gospodarstw
jedno- i dwuosobowych, sporo uwagi poświęcono też udziałowi kobiet i bezrobotnyeh. Studium stanowi kontynuację badań sprzed 1980 r.. ale mimo upływu czasu
dane na temat wpływu podziału dochodów na indywidualne i rodzinne przychody są
nadal niewystarczające.
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391. VYDAVKY domacnosti spojene so studiom deti na strednej a vysokej śkole / Jana Filipova // Pr. Soc. Palii. - 2000, nr 12, s. 9-11.
Wszystkie badania socjologiczne wykazują, że w społeczeństwie słowackim wyk
ształcenie zajmuje jedno z najważniejszych miejsc w skali uznawanych wartości żyeiowycłi. Potwierdziło to również badanie przeprowadzone w 2000 r. w spraw'ie skali
wydatków gospodarstw domowych na kształcenie dzieci. Szczegółowo analizowano
poziom i strukturę wydatków na żywność, koszty zakwaterowania, dojazdów' i inne
związane z kształceniem dziecka w szkole średniej i wyższej. Koszty te różnicuje
miejsce pobytu uczącego się dziecka w domu rodziców czy też poza nim. Charak
terystyczne jest natomiast, że ponoszone przez rodziców' koszty nauki dzieci nie za
leżą w zasadzie od stopnia szkolnictwa, zarówno na ucznia szkoły średniej, jak i stu
denta rodzina musi ponieść koszt około 380-3900 ks miesięcznie. Jest to więcej niż
wynosi przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie słowackiej.
392. VYVOJ pfijmu, cen a spotfeby v ćeskycli domacnostech v 90. letech / J. Pilkova, A. Jilećek // Statistika. - 2001, nr 10, s. 405-414.
Artykuł omaw ia zmiany dochodów, cen i konsumpcji w czeskich gospodarstwach
domow'ych w łatach 90. W latacłt 1993-2000 bieżące dochody czeskich gospodarstw'
domowych wzrosły ponad dwukrotnie. Najszybciej rosły dochody z własności, naj
wolniej z wynagrodzeń za pracę. W badaniach przyjęto, że dyspozycy jny dochód
brutto to ta część dochodów, którą gospodarstwo domowe może przeznaczyć na spo
życie llnalne bez uszczuplania sw'cgo majątku. Realne dochody gospodarstw domo
wych w łatach ł993-200() wzrosły o 22%. a indywidualna konsumpcja w tym okresie
o 30.5%. Zmieniła się struktura wydatków czeskich gospodarstw domowych i stała
się podobna do występującej w krajach wysoko rozwiniętych, tzn. spadł udział wy
datków na żyw'ność. wzrósł udział wydatków na towary nieżywnościowe i usługi.
Udział dochodów socjalnych stopniowo wzrastał w tym okresie i w 2000 r. osiągnął
1810. Decydujący udział w dochodach socjalnych mają tradycyjnie emeryci i renciści
- ponad 70%. Przeciętna płaca wynosiła w 2000 r. 13490 Kć i była ponad 4-krotnie
wyższa niż w 1990 r.. a realnie wzrosła o ponad 17"/ó. Wzrost cen poszczególnych
towarów i usług był bardzo zróżnicowany. Ceny zaopatrzenia mieszkań w wodę.
energię elektryczną, gaz i in. wzrosły w tym okresie 7-krotnie. usługi szkoleniowe
5.5-krotnie. a ży wność ty łko 2.5-krotnie.
393. WYBRANE zagadnienia oceny nierówności dochodów i dobrobytu
gospodarstw domowych / Zofia Rusnak // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2001, nr 898,
s. 32-42.
394.
WYDATKI ludności na ochronę zdrowia / Stanisława Golinowska,
Zofia Czepulis-Rutkowska, Agnieszka Sowa // Polit. Spal. - 2001, nr 10,
s. 6-1 1.
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395. WYDATKI na artykuły nieżywnościowe rodzin związanych z rol
nictwem w świetle badań budżetów gospodarstw domowych / Ewa Michota-Katulska, Aldona Mrówczyńska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2001, nr 901,
s. 318-326.
396. WYDATKI na mieszkanie w budżetach domowych / Hanna Kule
sza ; Instytut Gospodarki Mieszkaniowej. - Warszawa : IGM, 2000. - 78 s.
397. WYSOKOŚĆ i struktura obciążeń podatkowych przychodów gospodar.stw domowych / Izabela Bolkowiak // Stud. Finan. - 2001, nr 56,
s. 73-81.
398. ZAMOŻNOŚĆ w liczbach : poziom życia, oszczędności, lokaty,
zadłużenie Polaków / Macieja Falkowska // Res Puh. Nowa. - 2000, nr 10,
s. 12-17.
399. ZASOBY finansowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie
transformacji systemu gospodarczego : stan - uwarunkowania - perspektywy /
Artur Pollok H Zesz. Nauk. j AE Krak. - 1999, nr 537, s. 41-58.
400. ZMIANY dochodów pieniężnych gospodarstw domowych w latach
90. / Urszula Grzega // Hand. Wewn. - 2001, nr 4/5, s. 61 -67.
401. ZMIANY dochodu i czynniki demograficzne w gospodarstwach
domowych / Jan Więcek, Anita Fajczak // Wiad. Stat. - 1999, nr 8, s. 8-16.
402. ZMIANY sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Polsce
w warunkach transformacji systemu gospodarczego (w ujęciu systemu ra
chunków narodowych) / Artur Pollok // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2001,
nr 555, s. 55-70.
403.
ZMIANY w strukturze dochodów rodzin na obszarach wiejskich perspektywy na przyszłość / Ewa Tyran // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2002, nr 941,
T. 2, s. 430-435.

66404. ZMIANY w strukturze wydatków gospodarstw domowych w Polsce
w latach 1993-1999 / Alicja Grześkowiak // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2002,
nr 935, Ser. Ekonometria, nr 9, s. 156-163.
405. ZRÓŻNICOWANIE dochodów i wydatków w wiejskich gospodar
stwach domowych w zależności od fazy cyklu rozwoju rodziny / Krystyna
Gutkowska, Wacław Laskowski H Zag. Ekon. Roi. - 1999, m- 4/5, s. 83-94.
406. ZRÓŻNICOWANIE dochodów rozporządzalnych według typów
gospodarstw domowych i liczby osób / Iwona Roeske-Slomka // Zesz. Nauk.
I AE Pozn. - 2002, nr 17, s. 44-58.
407. ZRÓŻNICOWANIE gospodarstw domowych w różnych fazach
cyklu rozwoju rodziny / Krystyna Gutkowska, Wacław Laskowski // Wiacl.
S ta l.-2000. n r5 ,s . 31-45.
M.in. dochody i wydatki rodzin w różnych fazach cyklu ich rozwoju.

408. ZRÓŻNICOWANIE wydatków w polskich gospodarstwach domo
wych w latach 1993-1996 / Jan Więcek, Anita Fajczak-Kowalska // Wiacl.
Stal. - 1999, nr 9, s. 12-20.
409. ŹRÓDŁA i poziom dochodów w gospodarstwach rozwojowych /
Antoni Mickiewicz, Paweł Mickiewicz // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2001, nr 901,
s. 327-332.
Zoh. leż poz. 320, .

9.
SPOŻYCIE.
KOSZTY UTRZYMANIA
410.
COST of living and labor force paiticipation: married women in
urban labor markets / Augustin Kwasi Fosu // ./. Labor Res. - 1999, nr 2,
,s. 219-232.
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Zaprezentowano i potwierdzono hipotezę, że koszty utrzymania wpływają ko
rzystnie na udział kobiet zamężnych w sile roboczej. Na podstawie danych z gospo
darstw domowych i zmiennych danych regionalnych oraz przy pomocy malej próby,
dla której dostępne byty porównywalne dane budżetów' rodzinnych w 1980 r.. przed.stawiono prognozę obejmującą 150 statystycznych obszarów miejskich. Wyniki
otrzymane z logistycznego modelu udziału w sile roboczej potwierdzają hipotezę
i sugerują, że koszty utrzymania wyrażają raczej specyllczne lokalne udogodnienia,
niż czyste ceny. Koszty utrzymania nie są odbiciem różnic między cenami i nic mogą
być uznawane za czynnik deflacyjny. Kobiety zamężne podejmują pracę zarobkow'ą
by podnieść poziom życia, stąd przy ocenie wielkości i składu siły roboczej trzeba
brać pod uwagę zmiany w kosztach utrzymania, zwłaszcza wobec rosnącej aktyw
ności zawodowej kobiet.
411. CZYNNIKI ekonomiczne kształtujące konsumpcję w polskich gos
podarstwach domowych / Agata Niemczyk // Haiicl. Wewn. - 1999, m‘ 4/5,
s. 25-32.
412. DEMOGRAFICZNE uwarunkowania konsumpcji / Agata Niem
czyk // Polit. Społ. - 2000, nr 7, s. 14-18.
Czynniki demograficzne wpływające na konsumpcję w gospodarstw'ach domowycłi.
413. DEPRYWACJA czy utrudnienie? : potrzeby cywilizacyjne rodzin
wielodzietnych w latach 1989-1996 / Mariola Raclaw-Markowska // Polit.
Spoi - 1999, nr 8, s. 22-25.
414. GOSPODARSTWO domowe jako podmiot konsumpcji / Agata
Niemczyk // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2000, nr 541, s. 63-80.
415. KONSUMPCJA usług / Kazimierz Rogoziński // Zesz. Nauk. / AE
P o zn .-2001, nr 9, s. 103-119.
M.in. wydatki gospodarstw' domow'ych na usługi w końcowej fazie PRL oraz
udział usług w' spożyciu gospodarstw domowych w I. 90-tych.
416. KONSUMPCJA w gospodarstwach domowych w Polsce i w niektó
rych krajach UE / Agata Niemczyk. Małgorzata Makówka // Wiaci. Stat. 2002, nr 12, s. 53-66.
Diagnoza poziomu i struktury konsumpcji gospodarstw domowycłi w Polsce
i w niektórych krajach Wspólnoty.

68417. MODELE struktury wydatków / Anita Fajczak-Kowalska // Wiad.
•Sto/. -2 0()l,iu-3, s. 10-13.
Analiza .struktury wydatków konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych.

418. OCHRONA zdrowia w gospodarstwach domowych w 1998 r. =
Health care in households in 1998 / przedni. Alina Baran ; Główny Urząd
Statystyczny. Departament Warunków Życia. - Warszawa : Zakł. Wydaw.
Stat., 1999. - 92 s. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
Iniormacja o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej i wysokości wydatków ponoszonych przez gospodarstwa domowe na ochronę zdrowia oraz ocena sytuacji
w ochronie zdrowia.

419. OKREŚLENIE homogenicznych grup gospodarstw domowych
według konsumpcji / Jolanta Perek-Białas // Wiad. Stat. - 2000, nr 11,
s. 23-36.
Próba przeprowadzenia segmentacji polskich gospodarstw domowych według
W)datków konsumpcyjnych w Polsce w 1995 r. i wyodrębnienie homogenicznych
grup podobnycłi gospodarstw domowycłi pod względem udziału poszczególnych
kategorii wy datków w wydatkach ogółem.

420. POTRZEBY konsumpcyjne gospodarstw domowych ludzi młodych
/ Krystyna Kuśmierczyk // Hand. Wewn. - 2001, m' 6, s. 33-40.
421. POZIOM i struktura konsumpcji pracowniczych gospodarstw do
mowych w latach 90. / Urszula Grzega // Hand. Wewn. - 2000, nr 4/5,
s. 74-79.
422. POZIOM płac a koszt utrzymania rodziny / Zofia Jacukowdez //
Polit. Spoi. - 2000, nr 10, s. 1-4.
Przedstawienie sytuacji materialnej rodzin pracowników po dziesięciu latach
przekształceń ustrojowo-gospodarczych w Polsce - m.in. relacje wynagrodzeń do
minimum socjalnego.

423. PRZEMIANY w poziomie i strukturze konsumpcji gospodarstw
domowych w okresie transformacji / Urszula Grzega // Polit. Spoi. - 2001,
nr 5/6, s. 5-8.
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424. SPOŻYCIE żywności w gospodarstwach domowych rolników /
Barbara Chmielewska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żyw
nościowej. - Warszawa : lERiGŻ, 2000. - 226 s. - (Studia i Monografie /
lERiGŻ ; 97).
425. STRUKTURA konsumpcji go.spodarstw domowych z osobami bez
robotnymi w okresie transformacji / Tomasz Zalega // Hand. Wewn. - 2000,
nr 4/5, s. 61-1 A.
SYTUACJA materialna a poziom zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych
gospodarstw domowych / U. Grzega = poz. 343.
426. ZACHOWANIA konsumpcyjne polskich gospodarstw domowych
na tle krajów Unii Europejskiej / Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło
n Stad. Pr. Kol. Żarz. - 2001, z. 19, s. 166-175.
427. ZACHOWANIA żywieniowe członków gospodarstw domowych
znajdujących się w sferze ubóstwa w warunkach zmian systemowych / Ewa
M ichota/ / Rorr. Socjol. Rodź. - 1999, T. 11, s. 207-219.
428. ZMIANY konsumpcji polskich gospodarstw miejskich i wiejskich /
Agata Niemczyk // PoUt. Spoi. - 2000, nr 2, s. 15-18. * Taż: Zmiany kon
sumpcji w gospodarstwach domowych // Wiad. Stat. - 2001, nr 4, s. 35-45.
429. ZMIANY w konsumenckich zachowaniach gospodarstw domowych
/ Urszula Grzega // Ruch Praw. Eicon. - 2001, z. 4, s. 221 -228.
430. ZMIANY w konsumpcji polskich gospodarstw domowych / Urszula
Grzega // Market Rynek. - 2001, nr 8, s. 28-33.
431. ZRÓŻNICOWANIE zachowań nabywczych wiejskich i miejskich
gospodarstw domowych na rynku żywnościowym / Małgorzata Bombol //
Stud. Pr. Kol. Żarz. - 2001, z. 19, s. 156-165.
Zob. też poz. 320.
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10. WARUNKI MIESZKANIOWE
432. HOMELESS families with children: barriers to fmding decent housiiig / Namkee G. Clioi, Lidia J. Siiyder / ./. Poverty. - 1999, nr 2, s. 43-66.
Dotychczasowe studia na temat bezdomności nie badały w sposób należyty relacji
pomiędzy pogarszającymi się warunkami życia w najbliższym sąsiedztwie miejskim,
a bezdomnymi rodzinami. Wywiady przeprowadzone wśród 50 bezdomnych rodzin
z dziećmi w dwóch dzielnicach Nowego Jorku pokazują, że znaczącymi przyczy nami
bezdomności są: miejsce zamieszkania o niskim standardzie, bezwzględni właściciele
domów czynszowych, zagrożenie związane z handlem narkotykami, przestępczość
w sąsiedztwie, niepłacenie czynszu, przemoc domow'a. Z badań wynika również, iż
rodziny te wskazywały takie powody niemożności ponownego znalezienia przyz
woitego miej.sca zamieszkania, jak niebezpieczne środow isko dzielnicy, niski standard
mieszkań przy zbyt wysokim czynszu, długie oczekiwanie na listach do przydziału
mieszkań komunalnych, brak środków transportu. Analizowano wskazania przy kre
owaniu polity ki społecznej w dziedzinie walki z bezdomnością.
433. POMOC mieszkaniowa Jako forma wewnątrzrodzinnych przepły
wów międzypokoleniowych / Piotr Szukalski // Spr. Mieszk. - 2001, z. 1/2,
s. 82-103.
STAN zdrowia ludności a sytuacja spoleczno-ekonottiiczna rodzin w la
tach 1996-1997 = poz. 51.
Z treści: Zajenkowska-K.ozlowska A.. Szcller S.: Sytuacja materialna i warunki
mieszkaniowe gospodarstw domowy ch według poziomu zdrowotności domowników.
434. WARUNKI mieszkaniowe oraz wyposażenie gospodarstw' domo
wych z osobami bezrobotnymi w dobra trwałego użytku (w świetle badań
empirycznych) / Totiiasz Zalega // Hand. Wewn. - 2001, nr 4/5, s. 57-61, tab.
WYDATKI na mieszkanie w budżetach domowych / H. Kulesza
= poz. 396.
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11. KULTURA I OŚWIATA
435. KULTURA w 1998 r. / Główny Urząd Statystyczny. Departament
Warunków Życia. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 1999. - XXXIV, 2033 s.
- {Informacje i Opracowania Statystyczne. Warunki Życia / GUS).
w 1999 r. - 2000. - XCVI, 194 s.
w 2000r.-200I.-LX X , 113s.
w 2001 r.-2002.-259 s.
Zawiera m.in. dział: Wybrane dane o gospodarstwach domowych (m.in. przecięt
ne wydatki na kulturę).
RODZINA : wymiar społeczno-kulturowy / F. Adamski = poz. 73.
436. UBÓSTWO rodziny a jej uczestnictwo w kulturze / Irena Czaj
kowska // Edukacja. - 2000, nr 3, s. 58-64.

12. BUDŻET CZASU.
CZAS WOLNY RODZIN
437.
HOUSEHOLD work in the United Kingdom: an analysis of the
British Household Panel Survey 1994 / S. Bond, J. Sales // Work Employ.
S o c .- 2 0 0 \,m 2 , s. 233-250.
Przedmiotem badań była organizacja i świadczenie pracy w gospodarstwie domo
wym wśród par malżeńskicli w wieku produkcyjnsm. wspólnie zarabiających. Z za
kresu badań wyłączono problem opieki nad dziećmi. Opierając się na danych z bry
tyjskiego panelowego przeglądu gospodarstw domowych z 1994 r. autorzy posłużyli się
technikami modelowania liniowego. Do badań nad czasem przeznaczonym na pra
cę w gospodarstwie domowym i podziałem pracy między kobietą i mężczyzną r£iz.em
mieszkającymi za.stosowano model zmiennych niezależns ch takich Jak warunki gospopodarstw domowych i charakterystęka partnerów. Dodatkowymi uwzględnionymi zmie
nnymi niezależnymi była praca kobiet i praca mężczyzn, dochód i potencjał ekono
miczny gospodarstw, postawy i podziały społeczne, obecność dzieci na utrzymaniu
w gospodarstwie domowym. Wsniki badań wskazały, iż kobiety pozo.stają w stanie
podwójnego obciążenia pracą zawodową i w domu. co wpływa niekorzystnie na ich

- 72docliody. osiągiinie dobrobyUi i warunki pracy. Sytuacja ta wymaga zmian w orga
nizacji pracy w gospodarstwach domowych, zmiany ideologii, kultury i tradycji na
wszystkich poziomach społeczeństwa oraz poprawy statusu kobiet na r>nku pracy.

438. RODZINA podstawowym środowiskiem wychowania do rekreacji /
Krzysztof Piech // Rocz. Nauk. / A WF Warsz. Inst. iVych. Fiz. Biała Pod!. 2000, T. 7, s. 169-184.
SEMINARIUM „Sport w rodzinie w procesie wychowania" / D. Ka
mińska = poz. 13!.
439. WYPOCZYNEK fizyczny seniorów wspólnie zamieszkałych z ro
dziną/ Anna Zawadzka // Kult. Eduk. - 2000, nr 1/2, s. 132-137.
430. WYPOCZYNEK współczesnej polskiej rodziny - istota, cechy
charakterystyczne, próba typologii / Jadwiga Izdebska // Acta Univ. WratisL,
Pr. Pedagog. - 2000, m- 132, s. 23-31.
441. WZORY wypoczynku rodzinnego : (na przykładzie mieszkańców
Wrocławia) / Jolanta Kędzior // Acta Uniw WratisL, Pr. Pedagog. - 2000,
m- 132, s. 51-67.
442. ZAJĘCIA domowe w dobowym budżecie czasu / Ilona BłaszczakPrzybycińska // Wiad. Stat. - 1999, nr 7, s. 30-39.

13. PRACA ZAWODOWA A RODZINA
443. AKTYWNOŚĆ zawodowa kobiet w Polsce lat dziewięćdziesiątych
oraz JeJ determinanty / Barbara Kalinowska-Nawrotek // Zesz. Nauk. / AE
P o zn .-2001, m 12, s. 167-186.
M.in. wpływ sytuacji rodzinnej na aktywność zawodową kobiet.

444. ALL w'ork and no play? // IRS Employ. Rew - 2002, lU' 747, s. 7-13.
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Program opieki nad dziećmi pracujących rodziców stanowi przedmiot dyskusji
specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi. Pracujący rodzice są ważną częścią
ogółu pracujących, ale ich udział w tymku pracy determinowauN jc.st przez możliwość
korzystania z odpowiedniej opieki nad dziećmi. Poprzez Narodową Strategię Opieki
nad Dzieckiem rząd ma poprawić jakość tej opieki oraz jej dostępność. Specjaliści od
zarządzania wskazują na pracodawcę jako dodatkowy adres, pod który- rodzice mogą
zwrócić się o pomoc w zorganizowaniu opieki nad dzieckiem. W badaniu 133 organi
zacji. 42% respondentów' ustosunkow'alo się do przedstawionych propozycji opieki
nad dzieckiem; opieka pielęgniarska, zasiłek pieniężny, opieka po godzinach lekcyj
nych. opieka w dni wolne od nauki. Ponad połowa organizacji (54%) zaoferowała
więcej niż jedną formę pomocy. Pr awie 6 na 10 organizacji (SO^/ó) decyzję w spr aw ie
pomocy W' opiece nad dziećmi podejmuje na poziomie kierownictwa firmy. Niemal
połowa respondentów (46%) dodatkowo konsultuje problem ze związkami zawodo
wymi lub pracownikami (45%). 30% pi'zeprow'adza badanie wśród pracowników.
11% wyznacza komitet ds. opieki nad dzieckiem aby rozważyć świadczenie tego
rodzaju usług. Niemal 60% pracodawców, którzy nie świadczą pomocy w opiece nad
dziećmi wierzy, że ich organizacja będzie czerpała korzyści z prowadzenia takiej
działalności w przyszłości.
445.
The CURRENT situation of "family-friendły" policies in Japan /
Hiroki Sato H Japan Labor Buli. - 2000, nr 2, s. 5-10.
Coraz trudniej japońskim pracownikom godzić pracę zawodową z obowiązkami
domowymi. W odpowiedzi na liczne prośby o pomoc w tym zakresie zgłaszane przez
zatrudnionych, niektóre firmy wprowadziły politykę przyjazną rodzinie. Omówiono
obecną sytuację w zakresie promowania polityki przyjaznej rodzinie oraz dalsze
wyzwania w tym zakresie. Według przeprowadzonych analiz, obecna sytuacja prawna
i praktyka w zakresie macierzyństwa i opieki nad dzieckiem wskazuje, że .laponia
znajduje się na drugim z trzech etapów rozwoju polityki ..przyjaznej rodzinie". Ozna
cza to. że japońskie kobiety mają ustawowe prawo przebywać na płatnych urlopach
macierzyńskich do ukończenia przez dziecko roku oraz na urlopach wychowaw
czych w wymiarze trzech miesięcy, bez ryzyka utraty pracy. Także ojcowie mogą
korzy.stać z urlopów. Oprócz oficjalnie gw'arantowanego prawa do urlopu wiele firm
wprowadza dodatkowe instrumenty pomagające pracownikom w godzeniu pracy i
obowiązków domowych. Są to elastyczne systemy czasu pracy, zapewnianie róż
norodnych form opieki nad dziećmi w godzinach pracy, zapewnienie powrotu do pra
cy osobom korzystającym z urlopów macierzyńskich i wychowawczych. Uezba i zróż
nicowanie form pomocy pracownikom w tym zakresie zależy w dużej mierze od wiel
kości firmy. Najwięcej działań wykazują firmy duże. gorzej wygląda sy tuacja w ma
łych i średnich przedsiębiorstwach.
446.
CZYNNIKI wpływające na prawdopodobieństwo podjęcia pracy
przez samotną matkę / Joanna Ciecieląg, Mariola Racław // Wiacl. Siat. 2001, nr 8, s. 31-38.
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447. DUAL-earner couples in Britain and France: gender divisions of
doinestic labour and parenting work in different welfai'e States / Jan Windebank // Work Employ. Soc. - 2001, nr 2, s. 269-290.
Artj kul omawia podział pracy domowej i obowiązków' rodzinnych w państwach
socjalnych na prze kładzie Francji i wielkiej Brytanii. Badania międzynarodowe doty
czące pracy kobiet skupiają się na działaniach państwa w tworzeniu warunków pozwalającycłi łączyć pracę zarobkową z macierzyństwem. Starano się wyjaśnić, w jaki
sposób polityka państwa wobec kobiet, ich pracy zawodowej i problemów opieki nad
dziećmi wpływa na sytuacje, w- których obowiązki rodzicielskie są dzielone między
maiki, ojców i inne osoby. Przedstawiono te problemy na podstawie danych z mię
dzynarodowych studiów porównawczych nad strategią opieki nad dzieckiem dw'óch
grup kobiet z Wielkiej Brytanii i Francji, pracujących w zawodzie sekretarki lub
urzędniczki, mieszkających z partnerami i mających jedno dziecko poniżej 12 lat.
Stwierdzono minimalne różnice w' podziale obowiązków domowych i rodzicielskich
między angielską i francuską grupą badanych. Wyniki te mogą posłużyć do badań nad
teoretycznymi perspektywami relacji między większym udziałem kobiet w zatrud
nieniu i większym udziałem mężczyzn w sprawowaniu obowiązków domowych
i rodzicielskich.
448. FAMILY-friendly employment: its impoitaiice to smali and medium
enteiprises / Sally Dench [et al.] H Labour Mark. Trends. - 2000, iu'3, s. 111-119.
W Wielkiej Bre tanii po 1998 r. znacznie zwiększyło się zainteresowanie ze strony
instytucji rządowych problematyką godzenia obowiązków rodzinnych i zawodowych
przez pracowników wychowujących małe dzieci. Rząd opublikował Białą Księgę
..Sprawiedliwość w miejscu pracy" oraz Zieloną Księgę dotyczącą problemów opieki
nad dziećmi. W 1999 r. pod wpływem instytucji europejskich wprowadzono prawo
umożliwiające pracującym rodzicom małych dzieci korzystanie z bezpłatnych urlo
pów rodzicielskich. Jednocześnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw rozpoczęto
szeroką akcję wprowadzania rozw'iązań prorodzinnych w zatrudnieniu, ulatwiającyeh
pracownikom godzenie opieki nad dziećmi z obowiązkami zawodowymi. Autorzy
przedstawili wyniki badań nad skutkami działania wybranych rozwiązań prorodzin
nych. Omówili ich znaczenie zarówno dla pracowników (głównie kobiet), jak i dla
praeodawców. Przeanalizowali skuteezność i poziom wykorzystania uprawnień przyslugująeyeh na mocy ogólnie obowiązującego prawa oraz uprawnień wprowadzanyeh
fakultatywnie przez różne zakłady pracy. Zaprezentowali też ogólne kierunki pro
pagowanych i wprowadzanych zmian pozwalających na zmniejszanie napięć w go
dzeniu obowiązków rodzinnyeh i zawodowych, oraz scharakteryzowali kilka orygi
nalnych rozw iązań w tsm zakresie wprowadzonjch w wj branych tumach oraz ocenili
skutki stosowania l>eh udogodnień w praktyce.
449.
The "FAMILY-friendly workplace": the EC position / E. Caradollo
// hu. J. Comp. Labour Law Ind. Reku. - 2001, nr 3, s. 325-344.
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W ostatnich latach zmieni! się tradycyjny model rodziny - zjawiskiem coraz bar
dziej powszeehnym stało się samotne maeierzyństwo. Drugim modelem rodziny jest
rodzina z dwojgiem pracujących zawodowo rodziców, do czego zmusza napięty
budżet rodzinny. Za tymi trendami podąża legislacja w krajach Unii Europejskiej.
Art. nr 119 Europejskiej Karty Społecznej, dotyczący kwestii opieki nad dziećmi,
pomija problem opieki nad starszymi i chor>'mi członkami rodziny. Punkt 5 spotkania
Rady Europejskiej w Nicei poświęcony byl kwestii łączenia życia zawodow'cgo
z rodzinnym poprzez odpowiednią opiekę nad dziećmi i członkami rodziny wyma
gającymi opieki. Aby nic dopuścić do dyskryminowania pracowników preferujących
elastyczny czas pracy, przyjęto dwie dyrektywy - w sprawie prac\' na pól etatu i w
sprawie pracy na czas określony, także dyrektywy w sprawie pracownic ciężarnych,
urlopów' rodzicielskiego i wychowawczego. Mimo że dyrektywy tylko częściowo
spełniają oczekiwania zainteresowanych stanowią jednak ważny krok w kierunku
prorodzinnych rozwiązań prawnych. Tzw. miękkie prawo Unii Europejskiej odgrywa
ważną rolę w tworzeniu prorodzinnej polityki społecznej, przygotowuje podstaw'y do
obowiązującej legislacji i przewiduje skutki pewnych rozwiązań, ponadto daje krajom
członkowskim możliwość adaptacji zasad obowiązujących w ramach \V'spólnoty
i dostosowania ich do własnego systemu prawnego.
450. KOBIETY i mężczyźni na rynku pracy : rzeczywistość lat 1990-1999 / red. Bożena Balcerzak-Paradowska ; Instytut Pracy i Spraw Soc
jalnych. - Warszawa : IPiSS, 2001. - 240 s. - (Studia i Monografie / IPiSS).
Z treści: Treść: Balcerzak-Paradowska B., Kołaczek Bożena: Uwarunkowania
aktyw'no.ści zawodowej kobiet w Polsce w latach 1990-1999. Wybrane zagadnienia
(s. 21-29). - Glogosz Dorota: Sytuacja rodzinna osób poszukujących pracy (s. 138-157). - Graniewska Danuta: Praca zawodowa a rodzina (s. 158-166). - Balccrzak-Paradowska B. (tl. i oprać.): Instrumenty wspomagające pracowników w godzeniu
obowiązków rodzinnych z zawodowymi w' krajach Unii Europejskiej (s. 193-207). Graniewska D. (przekl. i wybór fragmentów): Problemy zatrudnienia kobiet w dobie
globalizacji w świetle raportu Międzynarodowego Biura Pracy (s. 210-219).
451. KOBIETY w polskiej polityce społecznej okresu transformacji /
Irena Wóycicka // Polil. Spoi. - 2002, nr 11/12, s. 41-43.
Łączenie obowiązków rodzinnych z pracą zawodową oraz dyskryminacja kobiet
na rynku pracy a ich status socjalny.
452.
LONE parents and the labour market revisited / Peter Moss [et al.j //
Labom-Mark. Trends. - 1999, nr 11, s. 583-594.
W latach 1990-1997 w Wielkiej Brytanii wzrosła o połowę liczba rodziców sa
motnie wychowujących dzieci. 24% tych rodzin stanow ią matki, które nigdy nie były
W' związku małżeńskim. Równocześnie zmalała aktywność zawodowa samotnych ro
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dziców, prz) jednoczesnym wzroście liczby aktywnych zawodowo mężatek wycho
wujących dzieci. W 1990 r. jedynie 41% samotnych matek było aktywnych zawo
dowo. wobec 61 "o matek mężatek. Zjawisko samotnej matki występuje szczególnie
w dużych ośrodkach miejskich; mają one na ogól niskie kwalifikacje i najczęściej
pochodzą z mniejszości etnicznych, mieszkają najczęściej w domach komunalnych
lub należący ch do stowarzyszeń mieszkaniowy ch. Akty wność zawodowa samotnych
matek wzrosła w latach 1990-1997 z 41% do 44%, a matek mężatek z 61% do 68%.
Zjawisko to nie jest uzależnione od podejmowania pracy w niepełnym wymiarze,
wiążę się z wykształceniem, miejscem zamieszkania i posiadaniem mieszkania, moż
liwościami znalezienia pracy i specyficznymi cechami kobiet sajnotnych. Analizo
wano także inne czynniki wpływające na sytuację ekonomiczną samotnych matek:
szanse uzyskania pracy na lokalnym rynku, pułap zarobków, którego przekroczenie
powoduje utratę uprawnienia do zasiłku. Przepisy ograniczające możliwości łączenia
pracy zarobkowej z prawem do zasiłku zniechęcają samotne matki do aktywności
zawodowej, co utrwala niechęć do pracy i nieprawidłowe postawy.
453.
MALE/female earnings differences in self-employment: the effects
of niarriage, childreii. and the household divisioii of labor / G. Hundley // Ind.
Labor Reku. Rew - 2000, vol. 54, nr 1, s. 95-114.
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w znaczącym stopniu związane
jest sytuacją rodzinną osób wykonujących pracę o takim charakterze. Dowodzą tego
wyraźnie m.in. dwa amerykańskie badania ogólnokrajowe przeprowadzone w grupie
osób tzw. samozatrudnionych. Wskazano m.in. na zależności między stanem cywil
nym. a motyw'acją do prowadzenia własnej firmy, z której dochody często są niższe
niż dochody z pracy najemnej. Opisano relacje między stanem cywilnym responden
tów. ich sytuacją rodzinną, poziomem dzietności, wiekiem dzieci pozostających na
utrzymaniu i aktywnością zawodową współmałżonka, a wysokością dochodów osią
ganych poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Przedstawia też róż
nice między wy sokością dochodów' kobiet i mężczyzn prowadzących taką działalność,
a nakładami czasu na prace domowe, głównie na opiekę nad dziećmi. Omówiono też
motywy kierujące decyzjami kobiet i mężczyzn decydujących się na rezygnację
z pracy najemnej lub przerwania okresu bierności zawodowej na rzecz prowadzenia
własnej firmy .
454.
PARENTHOOD and the earnings of married men and women /
S. Lundberg, E. Rosę // Labour Econ. - 2000, m‘ 6, s. 689-710.
Opisano wyniki badań nt. zależności między obowiązkami rodzicielskimi kobiet
i mężczyzn, a wysokością ich zarobków i indywidualnymi nakładami czasu pracy.
Analizowano sytuację dwóch grup pracowników: pierwszej - tworzonej przez pary
bezdzietne; drugiej - przez pary po urodzeniu się pierwszego dziecka. Ukazano jak
zmienia się wysokość zarobków kobiet, które po urodzeniu dziecka zdecydowały się
na przerwanie pracy', a tiastępnie na powrót do niej po urlopie wychowawczy m oraz
kobiet, które wracały do pracy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Omówiono
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zmiany w ilości czasu, jaki kobiety te i ich partnerzy poświęcają pracy zawodowej po
pojawieniu się w ich związku pierwszego dziecka. Przedstawiono różnice, które poja
wiają się w związku z tymi zmianami w' wysokości wynagrodzeń kobiet i męż.czjzn
w okresie opieki nad małym dzieckiem i w długości czasu poświęcanego na pracę
i obowiązki domowe.
455. PODSTAWOWE dylematy ról kobiecych w spoleczeństw'acli
uprzemysłowionych a konflikty ról kobiet polskich / Maria Chodkowska //
Rocz. Nauk. Spoi., Nauki Spoi.-Ekon. - 1994/1995, z. 1, s. 329-340.
456. POLITYKA prorodzinna i elastyczne zatrudnienie / Giorgio Campanini // Społeczeństwo. - 2001, nr 2, s. 205-216.
457. POMOC podnikoY pri starostiivosti o starych, chorych a zdravotne
postihnutych ćlenov rodln / R. Arvayova // Pr. Soc. Polit. - 2001, m- 2, s. 2-3.
Omówiono pomoc przedsiębiorstw' w sprawowaniu opieki nad starymi, chorymi
i niepełnosprawnymi członkami rodzin. Z badania wynika, ż.e ponad 12% pracow
niczych gospodarstw domowych w Słowacji ma pod swoją opieką osoby stare, chore
łub niepełnosprawne. W sprawach ewentualnych zmian kodeksu pracy wypowiadali
się w tym badaniu zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Bardzo często ich opinie
na wybrane tematy udogodnień kodeksowych były zbieżne, np. na propozycję wyd
łużenia urlopu \vy'chowawczego na niepełnosprawne dzieci do łat 7 pozytywnie wypo
wiedziało się 94% pracowników i 92% pracodawców. Tylko w 28% przedsiębior.stw
wystąpiła potrzeba udzielenia dni wolnych na opiekę nad chorym członkiem rodziny.
Również zakaz pracy w godzinach nadłiczbow'ych dla kobiet w ciąży łub wychowu
jących dziecko do ł roku życia nie jest dla przedsiębiorstw uciążliwy, gdyż mało jest
takich sytuacji. 1'yłko ł/4 przedsiębiorstw' słowackicłi corocznie udziela swoim pra
cownikom zwolnień na prolllaktyczne badania lekarskie. Obecny stan prawny umożłiw'ia pobieranie zasiłku rodzicielskiego przez pracownika, gdy jego dochód w rodzi
nie na osobę z pracy zawodowej nie przekracza połowy kwoty płacy minimalnej.
458. POZYCJA społeczna kobiet wiejskich / Ewa Malinowska // Prz.
Socjol. - 1998, nr 2, s. 111-127.
Celem opracowania jest ukazanie występujących w powojennej Polsce ogólnych
tendencji zmian pozycji społecznej kobiet wiejskich jako kategorii społeczno-zawo
dowej. do której zaliczono mieszkanki wsi pozostające w rodzinnym gospodarstwie
rolnym, pracujące w' nim. bądź zatrudnione poza gospodarstwem.
459.
PRACA zawodowa a życie rodzinne / Bożena Kołaczek, Dorota
Glogosz, Izabela Hebda-Czaplicka // Polit. Spoi. - 2002, nr 4, s. 18-24.
Sytuacja materialna, dochody i wydatki rodzin, zasięg ubóstwa.
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PROBLEMY społeczne wybranych grup demograficznych : z warsztatów
badawczych Instytutu Polityki Społecznej = poz. 47.
V. treści: Firiii-Pcsnak G.: Rodzina i praca zawodowa. Czynniki zachowania rów
nowagi w realizacji ról rodzinnych i zawodowych w państwach Unii Europejskiej.
460. RODZINA i praca / tł. z wł. Tadeusz Żełeźnik // Spoleezeńsfwo. 1999, nr I, dod. s. 5-16.
461. RODZINA j praca w systemie osobistych znaczeń kobiet pracu
jących naukowo / Małgorzata Puchalska-Wasyl // Rocz. Psychol. - 1999, t. 2,
s. 167-184.
(

RODZINA W' województwie katowickim : opracowania i raporty / pod
red. W. Świątkiewicza = poz. 334.
Z treści: Kmiecik 1).: Rodzina a aktywność zawodowa.
462. RODZINNE i zawodowe role kobiet / Urszula Parnicka // Probl.
Rodź. - 1999, m-2/3, s. 11-14.
Społeczne role kobiet (rozumiane jako spójny system zachowań, na który składają
się odpowiednie prawa, obowiązki, przywileje i powinności) pełnione przez nie
w życiu rodzinnym i zawodowym.
463. SYTUACJA rodzinna i społeczno-polityczna współczesnych kobiet
w perspektywie badań feministycznych / Dorota Zaworska-Nikoniuk // Ediik.
Doros. - 2002, nr 1, s. 51-61.
464.
WOMEN, work and the famiły in Europę / ed. Eiłeen Drew, Ruth
Emerek, Evełyn Mahoń. - London ; New York : Routłedge, 1998. - 230 s.
We wszystkich krajach Unii Europejskiej szybko zmnjejsza się liczba tradycyj
nych - jeżeli chodzi o strukturę - rodzin typu nuklearnego (matka, ojciec i dzieci na
utrzymaniu), z mężczyzną jako głównym żywlcjelcm. Rośnie natomiast liczba rodzin
utrzyniując>ch się z dwóch dochodów, pochodzących z pracy męża i żony. oraz liczba
rodzin niepełnych; głównie samotnych matek. W obliczu tych zmian szczególnego
znaczenia nabierają zagadnienia związane z zatrudnieniem i pracą zawodową osób
mąjąc>ch na utrzymaniu dzieci. W książce, stanowiącej zbiór 19 tekstów autorstwa
wybitnych specjalistów w dziedzinie polityki rodzinnej i polityki gospodarczej w kra

-79
jach europejskich, przedstawiono tok przemian struktury rodziny i zmian warunków
jej tuiikcjonowania w latach dziewięćdziesiątych na tle polityki zatrudnienia prowa
dzonej w krajach Unii Europejskiej. Książka składa się z trzech części. Pierwsza
dotyczy procesów demograficznych i ich wpływu na zmiany struktury rodzin i po
dział ról w rodzinie. Przybliża też problemy kształtowania się tych zmian pod wpły
wem rządowej polityki rodzinnej w Szwecji. Grecji. Francji i Wielkiej Bretanii.
W części drugiej omówione zostały skutki restrukturyzacji rynków pracy krajów
unijnych dla funkcjonowania gospodarstw domowych; w tym zagadnienia związane
z rozwijaniem różnych form zatrudnienia kobiet. Trzecia część dostarcza informacji
nt. szczegółowych warunków godzenia obowiązków’ rodzinnych i zawodowych, pro
blemów równości szans kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu oraz zmian w postrzeganiu
pozycji mężczyzny w rodzinie.
465.
WORK and Family; how women’s progress at work and employment discrimination law may be transformating the Family / C. L. Estlund //
Comp. Labor Law. - 2000, vol. 21, nr 3, s. 467-499.
Dyskusje nad tematem praca a rodzina toczą się wokół konlliktu. którj wynika
z różnych zobowiązań pracownika wobec tych ster życia. Dotychczas kobiety b%ły
bardziej obciążone obowiązkami i odpowiedzialnością za dom. a kwestią centralną
pozostawało jak te większe domowe zobowiązania \splywają na ich sytuację w miej
scu pracy. Dyskusje te zaowocowały propozycjami zmodyfikowania planu i struktury
miejsca pracy tak. aby dostosować je do potrzeb pracowników i pogodzić z zobo
wiązaniami rodzinnymi. Praca w' niepełnym wymiarze czasu, elastyczne harmono
gramy płatnego i niepłatnego urlopu rodzinnego oraz organizowanie i subsydiowanie
przez pracodawcę systemu opieki nad dzieckiem spowodowały, że miejsce pracy stało
się przyjazne wobec rodziny. Autorka, omawiając zmieniające się wzorce zatrud
nienia kobiet od wprowadzenia ustawy o dyskryminacji zatrudnieniu w 1964 r. i rolę
prawa w zmianie pozycji kobiety w miejscu pracy i rodzinie, starała się odpowiedzieć
na pytanie jak awans zawodowy kobiet wpływa na relacje rodzinne. W USA dostęp
kobiet do zawodów uznawanych dotychczas za typowo męskie, równe relacje z męż
czyznami. czy też wyższa pozycja kobiety w zawodowej hierarchii zmieniły relacje
między kobietą i mężczyzną nie tylko w miejscu pracy, ale również w rodzinie.
466.
WORK-liFe; win-win // IRS Employ. Rev. - 2000, nr 697, IRS Employnient Treuds, s. 4-13.
Omówienie przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii badania na lemat podejmo
wanych przez firmy środków' w celu wspierania pracującycłi rodziców oraz rozwoju
ich karier zawodowych. Badanie objęło ponad 80 dużych instytucji i dotyczyło sto
sowanych przez nie strategii w tym zakresie oraz oczekiwanych zmian w tej dzie
dzinie w najbliższych miesiącach. W większości badanych firm została już wprowa
dzona strategia określana jako przyjazna rodzinie, ułatwiająca pracującym rodzicom
godzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi, np. przewidująca elastyczne kształ
towanie czasu pracy. Ponadto planuje się dalsze inicjatywy uwzględniające pomoc

- 80w organizowaniu opieki nad dziećmi w godzinach pracy, czy ułatwiające szybkie
powroty do pracy z urlopów macierzyńskich bez szkody dla rodziny. Niektóre z wpro
wadzanych zmian są bezpośrednim rezultatem programu prowadzonego przez rząd
i mod>nkacji ustawodawstwa w tym zakresie. Inicjatywa rządowa miała na celu
zwiększenie motjwaeji i satysfakcji zawodowej pracujących rodziców, polepszenie
stosunków pracowniczych oraz udoskonalenie zasad rekrutacji i zarządzania zasobami
ludzkimi w firmie. Wszystko to ma prowadzić do zwiększenia produktywności, pod
niesienia jakości pracy oraz do redukcji tak niekorzystnego dla firm zjawiska maso
wej absencji pracowników.
467. The WORK of mothers : strategies for survival in an inner-city
neighborhood / Deborah L. Puntenney //./. Poverty. -1999, nr 4, s. 63-92.
Posiadanie stałego zatrudnienia jest niezmiernie w'ażną sprawą dla ubogich matek
w USA. poniew'aż zaspokaja ono stalą potrzebę uzupełniania niewystarczających
zasjlków' pieniężnych otrzymywanych z pomocy społecznej, tym bardziej, że wiele
z tych matek w wyniku ostatnio wprowadzonych zmian w systemie opieki społecznej
w USA takich świadczeń już nie otrzyma. Trudne do pogodzenia wydaje się rów
nocześnie w'ykonywanie przez ubogie samotne matki pracy zarobkowej i utrzymymywanic gospodarsiw'a domowego wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi, zwła
szcza. że nie otrzymują one żadnego dodatkowego wsparcia ani w rodzinie, ani poza
nią. Artykuł analizuje sposoby godzenia przez biedne samotne matki w' USA pracy
zarobkowej i obowiązków domowych, i próbuje wskazać czynniki kształtujące takie,
a nie inne wzorce ich zachowania. Rezultaty analiz wskazują, że duża część matek
stara się pracować zarobkowo i wypełniać obowiązki domowe, poświęcając im równą
ilość sił i czasu, mimo niesprzyjających okoliczności, pozostających poza ich kontro
lą. takich jak istniejąca w okolicy zorganizowana przestępczość, poważne problemy
zdrowotne osób którymi opiekują się w rodzinie oraz nielogiczny i niesprawiedliwy
system opieki społecznej.
468. WYBRANE problemy życia rodzinnego i zawodowego szczeciń
skich kobiet / Anna Nowak. Regina Thurow // Zesz. Nauk., Stiid. Sociol. /
USzczec. - 1996, nr 8, s. 127-144.
Zob. leż poi. 49, 410.
Zob. też Prawo pracy a macierzyństwo i rodzina (poi. 158-169).
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