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Słowo wstępne

Przytaczane przez naukowców i główne instytucje państwa statystyki ukazujące sytuację na rynku pracy, taką jak 

zatrudnienie czy bezrobocie, bardzo często mają charakter zagregowany i zindywidualizowany. Oznacza to, że pokazują 

zjawiska rynku pracy w odniesieniu do poszczególnych jednostek mających określony wiek, wykształcenie czy zamieszku-

jących różne obszary. Warto nadmienić, że sytuacja ludzi na rynku pracy ma bezpośredni związek z ich rodzinami, czyli 

osobami, z którymi znajdują się we wspólnocie gospodarstwa domowego, z dziećmi będącymi na ich utrzymaniu, czy 

będącymi w podeszłym wieku rodzicami. Osoby pracujące utrzymują często współmałżonków, nie mówiąc już o dzieciach 

jako osobach zależnych do czasu ukończenia szkoły. Z kolei brak pracy czy ciągłe umowy zlecenia niewątpliwie również 

oddziałują na sytuację rodzin, tę materialną, jak i psychiczną. Dlatego też warto przyjrzeć się powyższym zjawiskom jak, 

rynek pracy w kontekście rodzin. Zatem niniejszy numer czasopisma „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” poświęcony zo-

stał rodzinom i rynkowi pracy, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy tymi dwoma kategoriami.

Katarzyna Błaszczyk-Domańska w artykule „Kobiety na rynku pracy” przedstawia aktualną sytuację kobiet na pol-

skim rynku pracy, zwłaszcza sytuację kobiet wracających do pracy po urlopie macierzyńskim, kobiet po 50. roku życia 

oraz rozpoczynających pracę zawodową. Joanna Kozielska zatytułowała swój artykuł „Młodzi polscy emigranci na glo-

balnym rynku pracy. Migracyjne doświadczenia zawodowe w trzech perspektywach temporalnych”. Analizuje w nim 

emigrację w kontekście zatrudnienia zagranicą, w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Istotne dla niej jest 

pytanie dotyczące roli emigracji zarobkowej jako epizodu w pracy, czy też stabilnym elementem biografii. Kamila Rybicka 

w artykule pt. „Bezrobocie w Polsce – ujęcie regionalne” przedstawia wskaźniki zróżnicowania zjawiska regionalnego i 

zarazem problemu społecznego, jakim jest bezrobocie. Pokazuje tym samym, że wszelkiego rodzaju generalizujące sta-

tystyki na poziomie kraju często pomijają zróżnicowanie regionalne, a tym samym złożoną sytuację niektórych regio-

nów. Zbigniew Dorawa z kolei zatytułował swój artykuł „Rodzina i szczęście jednostki, a jej zachowania na rynku pracy”. 

Analizuje w nim relację pomiędzy rodziną, zachowaniami na rynku pracy i szczęściem, jakże istotną wartością kierującą 

często działaniami ludzi. Łukasz Topolewski napisał tekst pt. „Sytuacja gospodarstw domowych w Polsce – ujęcie regio-

nalne”, w którym w oparciu o analizy statystyczne prezentuje wyniki badań dotyczących sytuacji materialnej gospo-

darstw domowych w Polsce. Głównym celem artykułu jest weryfikacja hipotezy o jednorodności gospodarstw domowych 

pod względem sytuacji gospodarczej. 

Zaprezentowane artykuły bardzo wyraźnie podkreślają relację rodziny i rynku pracy, bądź też rodziny i szerszego 

kontekstu społecznego, do którego zaliczyć można również konsumpcję gospodarstw czy migrację. Jest to szczególne 

zagadnienie dla decydentów politycznych na szczeblu krajowym i regionalnym, by uwzględniali kontekstowy i relacyjny 

charakter zjawisk podczas podejmowania decyzji.
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