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ARKADIUSZ DURASIEWICZ 

Politechnika Radomska 

ZADANIA I WYZWANIA POLITYKI RODZINNEJ W UE 

Pa11stwo jako ,,rodzina rodzin" powinno zagwarantowac warunki rodzinie 
jako podstawowej kom6rce spolecznej, tak by mogla odgrywac swojll rol~. 
Gl6wnym zadaniem panstwa jest wszechstronne dzialanie ukierunkowane na 
zaspokojenie potrzeb rodziny. Podstawowllroill panstwa jest zapewnienie bez
pieczenstwa socjalnego kazdej rodzinie poprzez stworzenie mozliwosci utrzy
mania i zaspokajania potrzeb jej czlonk6w, r6wnego dost~pu do edukacji, opie
ki medycznej, a w przypadku niemoznosci utrzymania - dost~pu do pomocy 
spolecznej. 

Dlatego tez polityka panstwa na rzecz rodziny ma za zadanie jll wspierac 
i dawac szans~ na zaspokojenie jej ekonomicznych i spolecznych potrzeb. 
Rodzina jest najwazniejSZll cz~scill kazdego spoleczeilstwa i odgrywa wazn(l 
rol~ w jego rozwoju. Wyzwaniem chwili jest podj~cie systematycznych dzia
lan wspieranych przez kultur~. srodki ekonomiczne i ustawodawstwo, zeby za
pewnic rodzinie warunki pozwalajllce jej bye ,,pierwszym miejscem humani
zacji osoby i spoleczenstwa"1

• 

Rozpatrujllc polityk~ rodzinnll w niedalekiej przyszlosci, nalezy wzillc pod 
uwag~ tworzenie si~ europejskiej przestrzeni socjalnej i w jej ramach europej
skiego modelu socjalnego, na kt6ry sl<lada si~ m.in. wsp6lny system wartosci 
oraz por6wnywalny poziom przyslugujllcych swiadczen socjalnych we wszyst
kich panstwach czlonkowskich UE2. Nalefy jednak pami~tac, ze w chwili obec
nej na obszarze zintegrowanej Europy nie jest realizowana wsp6lna polityka 
rodzinna, kt6ra nadal pozostaje w gestii rozwi(lzan krajowych panstw czlon
kowskich UE. 

DEFINICJA RODZINY I OKRESLENIE RODZINY 

ORAZ POLITYKI RODZINNEJ W UE 

Zgodnie z art. 16 Powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka rodzina jest na
turalnll i podstawow<l_ kom6rkll spoleczenstwa. Wedlug encyklopedii rodzina 
to jedna z podstawowych grup spolecznych3

• Zazwyczaj jako rodzin~ rozumie 
si~ dwojk~ partnerow i wychowywane potomstwo. 

1 Jan Pawel II, Si/a wiary i umyslu, Poznan 2005, s. 37. 
2 K Gh1.bicka, Socjalny wymiar Europy, Radom 2006, s. I 31. 
3 Encyklopedia Powszechna PWN, t. 4, Warszawa 1985, s. 14. 
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w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. 0 swiadczeniach rodzinnych4 ilekroc 
jest mowa o rodzinie - oznacza to odpowiednio nast~puj'lcych czlonk6w ro
dziny: malzonk6w, rodzic6w, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycz
nego dziecka oraz pozostaj'lce na utrzymaniu dzieci w wieku do ukonczenia 
24. roku zycia (do ukonczenia przez dziecko nauki w szkole,jednak nie dluzej 
niz do ukonczenia 21. roku zycia lub 24. roku zycia, jezeli dziecko kontynu
uje nauk~ w szkole Iub szkole wyzszej i legitymuje si~ orzeczeniem o umiar
kowanym albo o znacznym stopniu niepelnosprawnosci). 

Wsr6d panstw UE dokonuje si~ wyrafoe rozr6:lnienie poj~c ,,rodzina" i ,,go
spodarstwo domowe". Cz~sto jednak uzywa si~ obu tych poj~c zamiennie. 
Dokonywanie tego rozr6znienia (tj. nadawanie ,,rodzinie" statusu socjologicz
nego, a nawet prawnego, natomiast traktowanie ,,gospodarstw domowych" 
wyl'lcznie jako jednostek ekonomicznych) - nie wynika z tradycji krajowej. 
JednakZe kraje uzywaj'lce poj~cia ,,rodziny" definiuj'lj'l r6znie. W niekt6rych 
krajach, np. we Wloszech, l'lczy si~ to poj~cie z malzenstwem; niemal zawsze 
z jak'ls form'l pokrewienstwa, w Norwegii natomiast za rodzin~ uwaza si~ na
wet osob~ stanu wolnego, samotnie zamieszkuj'lC'l. 

Rodzina odgrywa wazni:t rol~ w ksztaltowaniu, ro:zWoju i wychowaniu mlo
dego pokolenia. Stanowi ona specyficzne srodowisko wychowawcze nie tyl
ko dla dzieci, ale r6wniez dla os6b doroslych. Jakosc zwi'lzku, jaki istnieje 
pomi~dzy m~zem a zon'l, jest dla rodziny bardzo wazna, poniewaz warunku
je jej istnienie. To od zyczliwej atmosfery, wzajemnego zaufania, wzajemnej 
pomocy i szacunku b~dzie zalezec jej prawidlowe funkcjonowanie. Rodzina 
pelni szereg funkcji, z kt6rych najwa:lniejsz'ljest urodzenie oraz wychowanie 
potomstwa. 

Polityka rodzinna jest r6znie definiowana, jednakZe og6lnie m6wi'lc jest to 
daj'lca si~ (wzgl~dnie) wyodr~bnic cz~sc polityki spolecznej stanowi'lca sys
tem dlugofalowych zamierzen i towarzyszi:tcy mu system rozwii:tzan prawnych, 
przyj~tych i realizowanych przez wladz~ publiczn'l na rzecz rodziny jako pod
stawowej kom6rki spolecznej5• W drugim znaczeniu: polityka rodzinna to spe
cjalizacja w obr~bie polityki spolecznej (rozumianej jako dziedzina nauk spo
lecznych), zajmuji:tca si~ teori'l polityki rodzinnej w pierwszym znaczeniu. 

POLITYKA RODZINNA JAKO INSTRUMENT W WALCE Z PROBLEMAMI 

SPOLECZNYMI RODZINY 

W ostatnich latach zainteresowanie problemami rodziny i polityki rodzin
nej si~ rozszerzylo, coraz wi~cej badaczy polityki sporecznej koncentruje uwa
g~ na rodzinie. Rola rodziny w procesach rozwoju ma wymiar ilosciowy oraz 

4 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003, Nr 228, 
poz. 2255, zm; Dz.U. 2004, Nr 35, poz. 305, art. 3 pkt. 16. 

s http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka _rodzinna. 
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jakosciowy i wynika z podstawowych funkcji spolecznych pelnionych przez 
rodziny: 
- prokreacyjnej - decyduj<tcej o rozwoju ilosciowym i strukturze ludnosci; 
- wychowawczej - maj'lcej znaczenie dla tworzenia kapitalu ludzkiego; 
- socjalizacyjnej - odgrywaj<tcej roll( w tworzeniu i rozwoju kapitalu ludzkie-

go i kapitalu spolecznego. 
W kazdym z 27 kraj6w czlonkowskich UE istniej<t zr6znicowane modele 

polityki rodzinnej opracowywane odr((bnie przez kazde panstwo. Pomimo r6z
norodnosci i zmiennosci kryteri6w, jest mozliwe wyr6znienie pewnej typologii 
owych modeli kraj6w-reprezentant6w. W ten spos6b mozna wyr6znic cztery 
nast((pUj<tce mode le polityki rodzinnej: 
- skandynawski (nordycki), wyst((puj<tCY przede wszystkim w Szwecji, 

Norwegii, Finlandii, Danii - charakteryzuje go gl6wnie r6wnorz((dnosc 
orientacji prorodzinnej i prozawodowej w swiadomosci spolecznej, stop
niowa ewolucja stosunk6w mi((dzy malzonkami w kierunku partnerstwa, za
pewnienie dzieciom wysokiego poziomu rozwoju gl6wnie przez ich udzial 
w procesach wychowawczych, socjalizacyjnych i edukacyjnych, wysoka ak
tywnosc zawodowa kobiet; 

- centralnoeuropejski (kontynentalny), wyst((puj<tcy w takich krajach jak 
Francja, Niemcy, Belgia, Luksemburg, w kt6rym rodzina jest uwazana za 
podstaw(( sp6jnosci spolecznej i miejsce wychowania kolejnych pokolen oraz 
postrzegana jako miejsce rozwoju indywidualnego jej czlonk6w. W modelu 
tym zapewnia si(( warunki wzrostu aktywnosci zawodowej kobiet, w takZe 
nast{\'.puje zwi((kszenie roli instytucji zabezpieczenia spolecznego; 

- poludniowoeuropejski (sr6dziemnomorski), wyst((pUj'l_cy m.in. w Hiszpanii, 
Wloszech, Grecji, Portugalii- charakteryzuje si(( przede wszystkim tym, ze 
rodzina zajmuje wysok<t pozycj(( w hierarchii wartosci, kt6rej fr6dlem Sll 
normy religijne, dzieci stanowi<t wartosc najbardziej cenionq, stosunki we
wn<ttrzrodzinne oparte Sll na tradycyjnym podziale r61 kobiety i m(\'.zczyzny, 
a stosunki mi((dzygeneracyjne oparte na zobowi<tzaniach, przewiduje sill'. tez 
wzrost udzialu kobiet w zatrudnieniu; 

- anglosaski reprezentowany przez Wielk<t Brytanie i Irlandi'I'. - jego gl6w
ne cechy to wsparcie rodzin pracujqcych i niepracuj<tcych w wychowywa
niu dzieci, aktywizacja zawodowa kobiet, wsparcie dla matek samotnie 
wychowuj<tcych dzieci, zapewnienie dzieciom rozwoju wychowawczego 
i edukacyjnego. 
Polityka rodzinna poszczeg6lnych kraj6w UE jest dostosowana do krajo

wych uwarunkowan. Mozna jednak wskazac na podobne kierunki dzialan 
obejmuj<tcych6

: 

6 B. Balcerzak-Paradowska, Aktualne kierunki rozwoju polityki rodzinnej w Po/see i UE, 
materialy z konferencji ,,Polityka spoleczna a rozw6j", Instytut Gospodarstwa Spolecznego 
SGH w Warszawie. 
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- rozw6j instrument6w pozwalaj<tcych na godzenie zycia zawodowego i ro
dzinnego na zasadzie partnerstwa (b~d<tcych odpowiedzi<t na procesy aktyw
nosci obojga partner6w), 

- spos6b na ograniczenie ub6stwa, 
- realizacj~ zasady prymatu pracy nad swiadczeniami i zaangazowania pod-

miot6w polityki spolecznej i rodzinnej (zaklad6w pracy), 
- rozw6j uslug spolecznych traktowanych jako instrument inwestowania 

w mlode pokolenie i przeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu, 
- uwzgl~dnienie kontekstu demograficznego w spos6b posredni (ulatwienia 

w godzeniu r61 zawodowych i rodzinnych, obnizenie kosztu utrzymania 
dziecka w rodzinie ). 
W ostatniej dekadzie XX wieku okazalo si~, ze mimo iz systemy emery

talne i ochrony zdrowia zacz~ly odczuwac presj~ wynikaj'lC'l ze starzenia si~ 
spoleczenstw, wi~kszosc kraj6w utrzymywala dotychczasowy poziom wydat
k6w na wspieranie rodzin, a pewne ich rodzaje nawet si~ zwi~kszyly. Wydatki 
na swiadczenia pieni((zne dla rodzin w przeliczeniu na glow~ dziecka wzrosly 
m.in. w Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Luksemburgu, Norwegii, 
Szwecji, Wielkiej Brytanii i Wloszech. W wielu krajach zacz~to przyjmo
wac krajow<\_ polityk~ rodzinn(\_ lub nowelizowac juz istniej<\_C<\. (Hiszpania, 
Norwegia, Slowacja), odpowiadaj<tc w ten spos6b na problemy spoleczne ro
dzin. Zacz~to tez powolywac r6zne krajowe instytucje, taki:e ministerstwa, do 
spraw dzieci i rodziny (Dania, Francja, Islandia, Portugalia, Wielka Brytania, 
Wlochy). Bylo to gl6wnie powodowane trosk<t o prawa czlowieka (r6wno
uprawnienie kobiet i m((zczyzn), w tym r6wniez prawa dziecka, oraz o uak
tywnienie zawodowe kobiet. 

Tab. 1. Pieni~zne swiadczenia rodzinne w 2003 r. 

Na glow~ 
Og61ny Procent Stale ceny 

Procent PKB procent swiadczen 
(PPS) 

swiadczen rodzinnych 
1991=100 

UE 1361 1.4 5,5 67,2 135,8 

Belgia 2000 2,0 7,7 84,6 116,2 

Dania 1260 1, 1 4,0 30,3 146,6 

Niemcy 2391 2, 1 7,5 70,9 181, 1 

Grecja 694 1,0 3,8 51 ,8 167,0 

Hiszpania 160 0,2 0,9 34,6 147,3 

Francja 1820 2,0 7,0 73,0 115,4 

lrlandia 1664 1,5 11,2 85,9 166,4 

Wlochy 581 0,5 2,0 52,2 128,6 

Luksemburg 4687 2,6 12,9 77,6 255,8 

Holandia 789 0,8 2,9 64.4 86,3 

Austria 2599 2,3 8,2 77,5 133,6 
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Portugalia 386 0,5 2,7 48,9 115,4 

Finlandia 1345 1,4 5,8 45,8 119,1 

Szwecja 972 1,0 3,2 30,0 

Wielka Brytania 1278 1,4 5,5 78,4 120,2 

Islandia 651 0,8 4,0 34,7 65,5 

Norwegia 1749 1,4 5,7 44,4 127,0 

Szwajcaria 1244 1, 1 4 ,2 81 ,3 120,1 

Slowacja 553 1,5 7,9 84,2 

Slowenia 1017 1,5 5,9 63,9 

Zr6dlo: G. Abramovici, Social Protection: cash family benefits in Europe, Statistics in focus-Theme 
3-19/2003 (Eurostat), s. 2. 

Jesli chodzi o wsparcie finansowe rodzin, swiadczenia pieni~zne na ich 
rzecz wzrosly w UE-15 srednio o 36%. Coraz powszechniej zacz~to swiadcze
nia, b~dz ich wysokosc uzalezniac od kryterium dochodowego. Wyst~powalo 
duze zr6znicowanie w udziale wydatk6w na swiadczenia pieni~zne dla rodzin 
w PKB, od 0,22% w USA do 2,4% w Luksemburgu, oraz w wysokosci swiad
czen w przeliczeniu na osob~. 

D(lzenie do r6wnouprawnienia kobiet i m~zczyzn w zatrudnieniu oraz do 
wi~kszego udzialu kobiet w rynku pracy wymagaj~ zwi~kszonego wsparcia 
rodzin. Przyj~ta w 1996 r. dyrektywa UE o urlopach wychowawczych (rodzi
cielskich) okresla pewne standardy, od 1998 r. Rada Europejska uchwala co
rocznie Wytyczne Polityki Zatrudnienia, kt6re niezmiemie podkreslaj~potrzeb~ 
ulatwienia godzenia obowi~zk6w rodzinnych z zawodowymi oraz dzialan na 
rzecz r6wnych szans na rynku pracy. Wsparcie panstwa przyjmuje r6ine for
my. We wszystkich panstwach UE istniej~ urlopy maCierzynskie, od 14 do 18 
tygodni, a nawet dtuzsze. W wi~kszosci panstw s~ to urlopy platne, choc zakres 
przemocy jest tu r6wniez zr6Znicowany w zaleznosci od danego kraju. 

Tab. 2. Wydatki na ochron~ socjaln<t w 2002 r. 

Procentowy udzial wydatk6w na ochron~ Sredni wzrost 
Procentowy 

socjalnc~. w PKB wydatk6w udziat 
na glow~ emerytur 

1999 2001 2002 w latach wPKB 
1998-2002 

EU25 27,3 27,7 12,5 

Belgia 27,3 27,5 27,8 1,6 11,2 

Czechy 19, 1 19,2 19,9 5,2 8,9 

Dania 30,0 29,4 30,0 1,2 10,8 

Niamey 29,6 29,8 30,5 2,0 13,4 

Estonia 14,3 6,3 

Grecja 25,5 27,1 26,6 6,4 13,0 
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Hiszpania 20,3 20,1 20,2 2,8 9,7 

Francja 30,2 30,0 30,6 2,2 13,2 

lrlandia 14,7 15,3 16,0 8,7 3,6 

Wlochy 25,2 25,6 26,1 2,6 14,9 

Cy pr 

totwa 14,3 8,2 

Litwa 15,2 7,1 

Luksemburg 21,7 21,3 22,7 5, 1 10,6 

W~gry 20,7 19,8 20,9 9, 1 

Malta 17,2 17,3 17,7 0,7 9,0 

Holandia 28,0 27,5 28,5 1,9 13,1 

Austria 28,9 28,6 29, 1 2,2 14,6 

Polska 22,1 13,9 

Portugalia 22,6 24,0 25,4 6, 1 11,9 

Slowenia 25,0 25,5 25,4 3,8 11,8 

Slowacja 20,2 19, 1 19,2 0,6 7,5 

Finlandia 26,8 25,7 26,4 0,8 11,2 

Szwecja 31,8 31,4 32,5 2,8 12,0 

Wielka 
Brytania 26,5 27,6 27,6 3,5 11,7 

Islandia 19,5 20,2 22,3 6,5 6,9 

Norwegia 27,1 25,6 26,3 4,2 8,4 

Szwajcaria 27,6 28,2 28,6 1,4 12,8 

Rumunia 13, 1 

Zr6dlo: G. Abramovici, op. cit., s. 2. 

Srednio w 25 krajach UE wydatki na ochron<:'. socjalnct wynosily 27,7% PKB 
w 2002 r. w por6wnaniu z 27,3% w 2001 r. Srednie wydatki na ochron<:'. socjal
nct ulaywajct znaczctce r6znice mi<:'.dzy panstwami czlonkowskimi. Najwi<:'.ksze 
naklady poniosly: Szwecja (32,5%), Francja (30,6%), Niemcy (30,5%) i Dania 
(30%), podczas gdy Estonia i Lotwa (obydwa 14,3% w 2001 r.), Litwa (15,2 
% w 2001) i Irlandia (16%) osi<l:gn<:'.ly rekordowo niskie wskafoiki. R6znice te 
wynikajct ze standard6w zyciowych, ale ukazujct tak.ze r6znorodnosc w syste
mach polityki socjalnej,jak r6wniez demografii, ekonomii, strukturach socjal
nych i instytucjonalnych kraj6w. 

W okresie od 1998-2002 wydatki na ochron<:'. socjalnll na glow<:'. zwi<:'.kszy
ly si<:'. we wszystkich 19 krajach, z kt6rych dost~pne byly dane. Najwi<:'.kszy 
przyrost zanotowano w Irlandii (+8,7%), Grecji (+6,4%), Portugalii (+6,1 %), 
Czechach (5,2%) i Luksemburgu (5,1 %). Najmniejszy przyrost zanotowano 
natomiast w Slowacji (+0,6%), Malcie (+0,7%) i w Finlandii (+0,8%). 
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Srednio w 25 k.rajach UE emerytury stanowily 48% swiadczen socjalnych 
w 2001 r. Najwi~kszy udzial emerytur w budzecie przeznaczonym na swiad
czenia socjalne wysll\pil w Polsce (65% w 2001 roku), na Lotwie (62% w 2002 
roku) i we Wloszech (60% w 2002 roku). We Wloszech emerytury stanowi
ly najwi~kszy procent PKB (14,9%), z kolei w Austrii (14,6%), w Niemczech 
(13,4%) i Francji (13,2%), natomiast najnizszy w Irlandii (3,6%), Estonii (6,3% 
w 2001), na Litwie (7,1%) i Slowacji (7,5%). 

WYZWANIA POLITYKI RODZINNEJ 

We wszystkich panstwach europejskich, z wyj<l_tkiem Islandii, wskafoiki 
urodzin nie zapewniaj<l_ chocby utrzymania obecnej liczby Judnosci. Bez od
wr6cenia tego trendu, do 2050 r. ludnosc niekt6rych panstw europejskich moze 
spasc nawet o 30%. Dia gospodarki moze to oznaczac trwal<l_ recesj~, dla spo
leczenstwa - konfl.ikt mi~dzy mlodsz<l_ a starsz<t generacj<\_. Dia Europy - mar
ginalizacj~ na arenie mi~dzynarodowej ze wszystkimi tego ekonomicznymi, 
politycznymi i kulturalnymi konsekwencjami. 

Dlatego tez obecnie coraz wyrafoiej stawia si~ eel odwr6cenia spadku licz
by Iudnosci. Priorytetem nowej polityki rodzinnej ma ~ye najpierw umozliwie
nie Iudziom posiadania tylu dzieci, ile chc<\_. Najlepiej byloby, gdyby wskafoik 
urodzen wynosil 2, 1 dziecka na jedn<l_ kobiet~ w wieku rozrodczym, co zapew
nialoby prost'l_ reprodukcj~ pokolen. Nie wiadomo jednak, czy przyniesie to 
spodziewane skutki. Wskainiki urodzin musialyby bowiem zwi~kszyc si~ za
sadniczo juz dzis po to, by za 50 lat Europa mogla zachowac dotychczasowy 
potencjal ludnosciowy. 

Obecnie coraz bardziej niepokoj<\_cy jest wzrost liczby panstw europejskich, 
kt6re posiadajq ujemny przyrost naturalny, co oznacza, ze nie ma zast~powal
nosci pokolen i zmniejsza si~ liczba obywateli danego .k.raju. 

Tab. 3. Przyrost naturalny 

Najnii.szy Ujemny Najwyi.szy Dodatni 

totwa -5,1 lrlandia 8,6 

Litwa -3,2 Francja 4,2 

W~gry -3,7 Cy pr 4,2 

Estonia -2,8 Luksemburg 4,1 

Niemcy -1,4 Holandia 3,5 

Czechy -0,9 Wielka Bry1ania 2,2 

Slowenia -0,4 Malta 2,2 

Polska -0,2 Hiszpania 1,9 

Grecja -0,2 Finlandia 1,9 

Slowacja -0,1 UE 1,0 
Zr6dlo: opracowanre wlasne na podstawie danych z Eurostatu. 
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Polityka rodzinna ma przed sobct trzy aktualne wyzwania, do kt6rych 
nale:zct: 
- wyzwania demograficzne - wyst~pujqce w krajach Unii Europejskiej, jak

kolwiek w r6znej skali i nat~i:eniu (spadek sklonnosci do zawierania mal
i:enstw, rozw6j nowych form i:ycia rodzinnego, spadek dzietnosci stanowict
cy jednct z przyczyn starzenia si~ spoleczenstw); 

- wyzwania spoleczno-ekonomiczne - dct.Zenie do wzmocnienia konkuren
cyjnosci gospodarki UE i w zwictzku z tym potrzeba rozwoju kapitalu ludz
kiego; sytuacja na rynku pracy wyrafajctca si~ bezrobociem, niestabilnoscict 
zatrudnienia, rozwojem nowych form zatrudnienia, nat~i:eniem proces6w 
aktywnosci zawodowej kobiet, dcti:enie do sp6jnosci spolecznej poprzez eli
minacj~ ub6stwa i wykluczenia spolecznego; 

- wyzwania aksjologiczne - z jednej strony rozw6j wartosci i postaw charak
terystycznych dla spoleczenstwa postindustrialnego, z drugiej - utrzymanie 
wysokiej rangi rodziny w hierarchii wartosci. 
Starzenie si(( ludnosci powoduje istotne zmiany w polityce spolecznej oraz 

na rynku pracy. Negatywnym spolecznym efektem zmian demograficznych 
i ich ekonomicznych konsekwencji moi:e bye zagroi:enie lub nawet zalamanie 
si~ mi~dzypokoleniowej solidamosci. Najcz~sciej jednak zwraca si~ uwag~ 
na konfiikt, jaki moze powstac na tle obcicti:en mlodego pokolenia rosnctcymi 
kosztami finansowania system6w emerytalnych, rentowych, ochrony zdrowia 
i uslug opiekunczych. Koniecznym wyzwaniem jest bazowanie polityki rodzin
nej na przyjaznej rodzinie polityce zatrudnienia, zmniejszenie koszt6w zwi'lza
nych z posiadaniem dzieci w perspektywie calego zycia, ulatwienie dzielenia 
kariery zawodowej z macierzynstwem, elastyczny czas pracy oraz dost((pnosc 
opieki nad dziecmi, zasilek na dziecko w odpowiedniej wysokosci, pomoc 
w kosztach edukacji, wyr6wnywanie emerytur zmniejszonych przez spowo
dowane macierzynstwem i wychowywaniem dzieci okresy nieplacenia skla
dek, ponadto wlctczenie pracodawc6w w przyjaznct rodzinie polityk~ zatrud
nienia oraz polityk~ rodzinnct. 

PoosuMOWANIE 

W ostatnich latach moi:na zaobserwowac wzrost zainteresowan problema
mi rodziny i polityki rodzinnej. Coraz wi~cej badaczy polityki spolecznej kon
centruje uwag~ na rodzinie. Obecne problemy zwictzane SC\_ z funkcjonowaniem 
rynku pracy i rodziny. Chodzi przede wszystkim o skutki proces6w demogra
ficznych, zmian zachodz'lcych w rodzinach oraz sytuacji spoleczno-ekono
micznej, kt6rej wai:nym elementem jest rynek pracy. Wszystko to wymaga 
nowego podejscia do roli panstwa wyrazajqcej si~ m.in. poprzez realizacj(( po
lityki rodzinnej. 

Wyzwania, jakie stojq przed politykct rodzinn<t, powinny uwzgl~dniac pra
C((, rodzin(( i ryzyko socjalne. Wsp6kzesna polityka rodzinna powinna prze
ciwdzialac skutecznie negatywnym procesom demograficznym, klasc nacisk 
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na tworzenie ekonomicznych podstaw egzystencji rodziny. Ponadto w polity
ce rodzinnej panstw powinny bye zawarte regulacje ulatwiaj<\_ce aktywizacj~ 
zawodow'l kobiet, prowadzenie biznes6w rodzinnych oraz ulgi w mieszkal
nictwie, szczeg6lnie dla rodzin obj~tych ryzykiem wykluczenia spolecznego. 
Wsp6kzesna polityka rodzinna musi bye ukierunkowana na popraw~ jakosci 
zycia zar6wno w sferze kulturowej, spolecznej, jak i zdrowotnej , a takie ma 
regulowae ulgi prorodzinne w systemie podatkowym. 

Wsp6kzesna polityka rodzinna powinna r6wniei na godnym dla rodziny po
ziomie zapewnie odpowiedni<t pomoc w formie zar6wno pieni~inych swiad
czen rodzinnych (zasilek rodzinny, zasilek macierzyn.ski, zasilek wychowaw
czy, swiadczenia z tytulu samotnego wychowywania dziecka), jak i w formie 
swiadczen rzeczowych dla rodzin najbiedniejszych, zagroionych wyklucze
niem spolecznym. 




