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„Gniazdownicy” – sytuacja młodych osób w Polsce  

na tle państw europejskich 

dr hab. Beata Szluz, prof. UR, Zakład Socjologii Rodziny i Problemów Społecznych, 

Instytut Nauk Socjologicznych, Kolegium Nauk Społecznych, Uniwersytet Rzeszowski 

Przemiany w systemie edukacyjnym i na rynku pracy w latach sześć-

dziesiątych poprzedniego stulecia stanowiły, zdaniem Pierre  a Bourdieu, 

zagrożenie dla młodzieży. Wzrost poziomu wykształcenia ludzi nie 

przekładał się na poprawę ich pozycji zawodowych. Ulrich Beck zastosował  

pojęcie „efektu windy”. Odniósł to określenie do młodzieży z epoki 

przemysłowej, która zyskała na zmianach i odnotowała wzrost szans 

życiowych (jest to tzw. efekt windy w górę). Natomiast młodzież 

w społeczeństwie nowoczesnym dotknęły negatywne skutki zmian (tzw. efekt 

windy w dół). Wiązało się to z inflacją wykształcenia, wzrostem bezrobocia, 

a także wycofywaniem się państwa z zabezpieczenia socjalnego. Zdaniem 

Krystyny Szafraniec współczesne młode pokolenie doświadcza  „[…] roz-

czarowania dorosłością, która nieodwołalnie zmusza do podjęcia wiążących 

decyzji życiowych. Poczucie, że nie można popełnić błędu, wywojuje strach 

przed porażką (która może okazać się porażką »totalną«) i niechęć do 

podejmowania ważnych decyzji życiowych. Dom rodzinny staje się 

gwarantem bezpieczeństwa i formą azylu zdejmującą część odpowie-

dzialności za własne życie. Ciągłe porównywanie się z równolatkami, którzy 

już podjęli zobowiązania przypisane dorosłości, założyli rodzinę i rozpoczęli 

karierę zawodową, czyni ich życie jeszcze trudniejszym. Niepewność 

przyszłości i wrażenie niegościnnej teraźniejszości skłaniają do budowania 

strategii życiowych o moratoryjnym (odraczającym i ucieczkowym) charak-

terze – w stronę rozwiązań prowizorycznych, tymczasowych lub w stronę 

samotności”.  

Rosnące wymagania potrzebne do wykonywania ról zawodowych powodują  

wydłużanie czasu edukacji. Bezrobocie, zatrudnienie na umowy określane 

jako „śmieciowe” powodują, że na drodze do stabilizacji dostrzegane  są 

różne bariery. Konsekwencją jest między innymi odroczenie decyzji o  zało-
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żeniu rodziny czy narodzinach dziecka. Brak możliwości usamodzielnienia  

skutkuje tym, że coraz więcej młodych ludzi mieszka nadal ze swoimi 

rodzicami. W wykładzie zobrazowana zostanie sytuacja młodych ludzi, 

podejmujących ważne życiowe decyzje na ogół między 25. a 34. r.ż. 

Postawiono kilka pytań: Jaka liczba osób (kobiet i mężczyzn) w  wieku 25-34 

lata mieszka z rodzicami? Czy pracują zawodowo? W analizie poczynionej na 

podstawie literatury przedmiotu, raportów i zestawień statystycznych 

uwzględniono sytuację dorosłych dzieci mieszkających z rodzicami w Polsce, 

a także w wybranych państwach. 
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Społeczeństwo a polityka: o złożonych zależnościach, 

uproszczeniach i wiedzy obywateli 

prof. dr hab. Radosław Markowski, Katedra Studiów Społecznych, Instytut Nauk 

Społecznych, Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, SWPS Uniwersytet 

Humanistycznospołeczny 

Relacje społeczeństwa i polityki są stare jak pisana historia ludzkości. 

Polskie społeczeństwo to dość unikalny przypadek w Europie Wschodniej; 

jest dość dobrze opisane. Dotyczy to zwłaszcza okresu PRL, samej 

transformacji konsolidacji demokracji i – ostatnio – wejścia na ścieżkę 

odejścia od liberalnych wartości demokracji. 

Proponuję ogląd społeczeństwa polskiego z perspektywy demokratycznej 

polityki. Na rynek i demokrację można patrzeć jak na dwa typy ładu 

społecznego. Ich interakcja jest złożona, zwłaszcza w społeczeństwach 

przechodzących wielowymiarową tranzycję. Od dojścia do władzy PiS w 2015 roku 

realizowana jest wizja restrukturyzacji społeczeństwa, politycznej 

redystrybucji zasobów publicznych i kreowanie nowych „elit”. Omówimy 

stosunek Polaków do demokracji i do państwa, a także ich kapitał społeczny 

i wiedzę publiczną. Przedstawione zostaną hipotezy dotyczące interpretacji 

obecnego stanu polaryzacji i konfliktu politycznego. Polskie społeczeństwo 

i polityka zostaną ukazane w komparatystycznym – względem Europy 

Wschodniej – ujęciu. W końcu, świat wchodzi w epokę Antropocenu. 

Wyzwania tej nowej geologicznej epoki – epoki człowieka – stanowi 

wyzwanie tak dla Planety, jak i konkretnych krajów. Wstępne analizy 

„antropocenowej” świadomości Polaków pozwolą nam przemyśleć nad-

chodzące zmiany naszych stylów życia, stosunku do nowoczesności, do rynku 

i potrzebie zmian w naszej edukacji. Kilka uwag o konieczności para-

dygmatycznej zmiany w naukach społecznych zakończą wykład. 
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Kompas polityczny Polaków  

w świetle ekonomicznej teorii demokracji 

Przemysław Koch, przemyslaw.koch@poczta.fm, Biznesowy Indywidualny Program 

Studiów, Wydział Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 

www.ue.wroc.pl 

Problematyka poglądów politycznych stanowi istotny obszar w analizie 

społeczeństwa. Wraz rozwojem politologii powstały tzw. kompasy poli-

tyczne, pozwalające wyborcom na zorientowanie się, jakie ideologie najlepiej 

odpowiadają ich osobistym poglądom. Zagadnieniem polityki i wyborów 

zajmują się również ekonomiści. Anthony Downs w ekonomicznej teorii 

demokracji ujął ten system jako rynek, na którym politycy-producenci 

rywalizują o głosy wyborców-konsumentów, a społeczne poparcie dla 

konkretnej polityki w danej sprawie można przedstawić na rozkładzie 

preferencji. Celem pracy było oszacowanie kształtu rozkładu preferencji 

wyborczych Polaków oraz sprawdzenie, czy ulega on zmianom. Twierdzenia 

Downsa przełożono na kompas polityczny w postaci modelu dwuosiowego, ze 

wskazaniem, iż maksima rozkładu powinny odpowiadać punktom koncen-

tracji poglądów wyborców. W pracy wykorzystano analizę krytyczną źródeł 

oraz metody statystyczne. Do określenia liczby hipotetycznych maksimów 

rozkładu preferencji polskich wyborców zastosowano wskaźnik efektywnej 

liczby partii obliczony w oparciu o dane z wyborów do Sejmu RP w latach 

1991-2019. Przeprowadzone badania wskazały, iż preferencje wyborców 

w Polsce przyjmują rozkład o wielu maksimach i podlegają zmianom w czasie. 

Zaobserwowano wpływ systemu wyborczego na ograniczenie efektywnej 

liczby partii w Sejmie w stosunku do efektywnej liczby partii na scenie 

politycznej. Wnioski podzielono na kilka kategorii, m.in. wnioski ogólne 

dotyczące zjawiska i jego konsekwencji dla kształtu sceny politycznej 

w Polsce czy wnioski dla polityków w zakresie możliwych strategii. Zauważono , 

że zarówno dla badaczy, polityków jak i wyborców użyteczne może być 

poznanie precyzyjnego rozkładu preferencji. W tym celu zarekomendowano 

wykorzystanie kompasu politycznego w badaniach na reprezentatywnych 
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grupach wyborców. Wskazano jednak na potencjalne problemy z ich 

przeprowadzeniem, m.in. ze względu na znacznie obszerniejszy kwestio-

nariusz niż w typowych sondażach. 
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Media jako swatka 

Paulina Stróżka, paulina.strozka@outlook.com, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji 

Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego 

Zaślubiny stanowią ważne wydarzenie w życiu każdego człowieka. 

Człowiek jako istota społeczna dąży do pełnienia określonych funkcji 

w społeczeństwie, a jego niezbywalną potrzebą jest koegzystencja z drugim 

człowiekiem. Niegdyś z pomocą przychodził swat. Współcześnie aranżowane 

małżeństwa są nadal praktykowane w pewnych kręgach kulturowych. Uważa 

się, że w Polsce postać swata odeszła w niepamięć. Ale czy na pewno? 

W swoim wystąpieniu przybliżę postać swata znanego ze staropolskiej kultury  

ludowej i postaram się udowodnić, że zjawisko aranżowanych par jest nadal 

aktualne wśród polskiej społeczności. Poruszać się będę na płaszczyźnie 

polskich programów telewizyjnych i aplikacji randkowych, by ukazać szeroko 

pojęty obraz relacji miłosnych przedstawiany w mediach. Problem będzie 

analizowany na polu, które określam mianem „zmediatyzowanej kultury 

ponowoczesnej” wyznaczonym poprzez splot takich aktorów, jak: kapitalizm, 

kultura, media, emocje. Spróbuję odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Polacy 

tak chętnie korzystają z pozornie nowoczesnych rozwiązań w poszukiwaniu 

drugiej połówki? Podkreślę także aspekt kwestii wolności wyboru poten-

cjalnego partnera oraz władzy mediów. Czy obraz związku prezentowany 

przez polskie media nie tworzy w społeczeństwie niebotycznych wyobrażeń 

względem partnera? Jakiej wiedzy na temat polskiego społeczeństwa 

dostarcza nam praktyka oglądania programów reality show? Na przykładzie 

programów telewizyjnych charakteryzuję poszczególnych uczestników show, 

ujawniam ich motywy zgłoszenia się do programu i zdradzam, czy 

rzeczywiście udział w programie pomógł im w znalezieniu miłości. Poprzez 

analizę pewnych portali małżeńskich chcę ukazać pewnego rodzaju algorytm 

zakorzeniony w kulturze. 
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Narkomania – problem społeczny, medyczny i prawny 

Katarzyna Tkaczyk-Rymanowska, drkatarzynarymanowska@gmail.com, WSPiA 

Rzeszowska Szkoła Wyższa, www.wspia.eu 

Celem opracowania było przedstawienie narkomanii jako zjawiska 

wielowymiarowego i wieloczynnikowego. Podstawowa teza zawarta w pracy 

to stwierdzenie, iż aktualny stan prawnokarny potęguje problemy społeczne 

i medyczne związane z tym zjawiskiem. Za błąd zostało uznane oddanie 

prawu karnemu możliwości zajmowania się konsumentami narkotyków – 

często osobami uzależnionymi zgodnie z ICD-10. Treścią wystąpienia była 

analiza narkomanii nie tylko jako problemu związanego z możliwością 

uzależnienia się, ale także jako przejawu patologii czyli zachowania 

sprzecznego z uniwersalnymi wartościami aprobowanymi przez społeczeń-

stwo funkcjonujące w oparciu o określoną tradycję i podstawy historyczno-

kulturowe. Zasygnalizowane zostały podstawowe koncepcje źródeł zachowań 

patologicznych, w tym narkomanii. Jako przyczyny wymieniono m.in. 

czynniki biologiczne czy psychologiczne wskazujące na występowanie 

u jednostki pewnych zaburzeń. To właśnie te zaburzenia stanowią źródło 

sięgania po narkotyki. Przeciwdziałanie temu zjawisku nie powinno zatem 

znajdować się w polu zainteresowania prawa karnego. Dodatkowo system 

prawnokarny poprzez destygmatyzację nowych narkotyków, obejmującą 

łagodniejszą odpowiedzialność za ich posiadanie niż posiadanie tych 

dotychczas już znanych środków, stworzył w społeczeństwie złudne i nie-

bezpieczne przekonanie o mniejszym zagrożeniu ze strony paranarkotyków. 

Ponadto regulacje prawnokarne uznane zostały też za budzące zastrzeżenia 

konstytucyjne oraz wątpliwe legislacyjnie.  

Podsumowanie doprowadziło do konstatacji, iż przepisy karne począwszy 

od samych wadliwych procedur legislacyjnych i niesprostania wymogom 

konstytucyjnym, poprzez de facto stygmatyzowanie i utrudnianie wyjścia 

z podziemia osobom je używającym, nierzadko uzależnionym, aż na rozwoju 

przestępstw i szeregu patologii oraz generowaniu jedynie statystyk 

policyjnych skończywszy, nie są właściwym sposobem przeciwdziałania 

narkomanii, przynosząc więcej szkody niż pożytku.  
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Od kreatywnego ucznia szkoły ponadpodstawowej 

do kreatywnego pracownika nowej gospodarki 

Anna Waligóra, anna.waligora@ue.poznan.pl, Katedra Socjologii i Etyki Gospo-

darczej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, https://ue.poznan.pl/ 

Intensywny rozwój gospodarki 4.0 powoduje konieczność wykształcenia 

kadr, które jeszcze w toku edukacji wyposażone zostaną w umiejętności 

sprzyjające późniejszemu odnalezieniu się na rynku pracy. Badania wskazują 

jednak, że istnieje rozdźwięk pomiędzy kompetencjami pozyskiwanymi 

w czasie i trybie nauki szkolnej a kompetencjami oczekiwanymi w nowej 

gospodarce.  

Celem przeprowadzonych badań było zrewidowanie poziomu kreatyw-

ności młodzieży. W badaniu z uczniami szkół ponadpodstawowych (licea, 

technika, branżowe szkoły, n = 497) posłużono się serią zadań odzwiercie-

dlających sytuację rozmowy o pracę z wykorzystaniem języka angielskiego. 

Badania zrealizowano online, na reprezentatywnej próbie uczniów szkół 

z terenu Wielkopolski. Respondentów zapytano między innymi o mocne 

i słabe strony, sprawdzono ich umiejętność komunikowania oraz rozeznanie 

w nowych technologiach. 

Przeprowadzone badania ukazały, że uczniowie dobrze radzą sobie ze 

wskazywaniem własnych mocnych stron na dużym poziomie ogólności; 

większą trudność sprawia im nazwanie słabych stron (w kontekście 

oczekiwań pracodawcy) oraz dyskusja na ich temat. Wykazano także 

znaczące różnice w posiadanych kompetencjach językowych i strategiach 

komunikacyjnych wynikających z poziomu znajomości języka angielskiego.  

W projekcie, oprócz kreatywności, zbadany został także poziom kompe-

tencji takich jak: kompetencja alfabetyzacji matematycznej (kompetencja 

analityczna), kompetencje etyczne i obywatelskie, komunikowanie, praca 

zespołowa, samoorganizacja pracy, tworzenie treści cyfrowych i zdolność do 

szukania informacji z wykorzystaniem IT oraz uczenie się nowych zagadnień.   

Projekt Nowe Pokolenie w Nowej Gospodarce jest realizowany 

w Uniwersytecie Ekonomicznym w latach 2019-2022 w ramach Regionalnej 

Inicjatywy Doskonałości. 
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Potencjał budownictwa uprzemysłowionego  

w celu dostarczenia w Polsce mieszkań dostępnych 

finansowo na tle doświadczeń niemieckich 

Karina Kucharska, kaczorowska.kk90@gmail.com, Politechnika Warszawska, 

www.arch.pw.edu.pl 

Mieszkanie jako miejsce do życia oraz schronienia to podstawowa ludzka 

potrzeba. Urbanizacja oraz migracje z biedniejszych oraz zagrożonych 

regionów świata to główne czynniki zwiększające popyt na mieszkania 

w największych polskich miastach. Tym samym są to też główne czynniki 

kształtujące ceny nieruchomości oraz eliminujące z rynku lokale dostępne 

finansowo. Celem tej pracy jest zbadanie oczekiwań i możliwości finan-

sowych Polaków oraz sprawdzenie czy stosowane w Niemczech budownictwo 

uprzemysłowione może rozwiązać problem braku mieszkań dostępnych 

finansowo w Polsce. 

Badawcza część pracy oparta jest na analizie porównawczej mieszkal-

nictwa w Polsce oraz Niemczech, a także rozpoznaniu potencjału budow-

nictwa uprzemysłowionego na rynku rodzimym. Za pomocą kwestionariuszy 

zbadano potrzeby i oczekiwania Polaków w zakresie przestrzeni życiowej 

oraz możliwości jej sfinansowania, co stanowi podstawę do zaproponowania 

rozwiązań dostosowanych do dostępnego budżetu. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że niemiecka polityka mieszkaniowa 

dysponuje wieloma metodami pozyskania mieszkań dostępnych finansowo. 

Część z nich, tak jak prefabrykację można wykorzystać w Polsce. Technologia 

ta była w Polsce bardzo popularna w II połowie XX wieku. Mimo złej sławy 

badani wyrażają pozytywny stosunek do jej zastosowania pod warunkiem 

obniżenia kosztów eksploatacyjnych. 

Według przeprowadzonych badań większa część mieszkańców nie korzysta  

ze wsparcia państwa w kwestii mieszkaniowej. Przeznaczają oni na potrzeby 

mieszkaniowe mniej niż 30% dochodów gospodarstwa domowego. Mimo to 

czują się przeciążeni tymi wydatkami. Zastosowanie prefabrykacji w budow-

nictwie pozwala z uwzględnieniem określonych warunków zredukować 

koszty produkcji, pracy oraz skrócić czas budowy obiektu, a tym samym 

obniżyć ceny mieszkań w Polsce. 
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Skuteczność kompleksowej regulacji prawnej 

w przedmiocie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Ireneusz Wolwiak, ireneusz.wolwiak@us.edu.gov.pl, Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

Z istotnych problemów społecznych, jakie stanowią przedmiot ciągłej 

dyskusji na płaszczyźnie rozwiązań prawnych, jest przemoc przeciwko 

członkom rodziny. Na różnych obszarach aktywności prawodawczej 

podejmowane są czynności zamierzające do przeciwdziałania temu zjawisku. 

Jednym ze środków zmierzających do powstrzymania takich aktów jest 

ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Normodawca starał się więc 

ograniczyć takie zachowania poprzez wprowadzenie odrębnego postępo-

wania sądowego z upoważnieniem sądu do wydania określonego rozstrzy-

gnięcia. Wobec stwierdzenia niedostateczności tych rozwiązań, uchwalono 

zmianę tej ustawy w dniu 30.4.2020 r. Powstaje więc pytanie o istnienie 

właściwych uregulowań prawnych dających podstawy do sprawnego 

zrealizowania postanowienia sądu, które jest wykonalne z chwilą ogłoszenia 

(art. 5607 § 2 k.p.c.). Nie przewidział bowiem ustawodawca żadnych 

szczególnych uregulowań na etapie przymusowego wykonania orzeczenia. 

Egzekucja odnosząca się do opuszczenia lokalu mieszkalnego odbywa się 

zgodnie z art. 1046 k.p.c. Komornik dokona czynności potrzebnych do 

wprowadzenia wierzyciela w posiadanie, usuwając ostatecznie dłużnika  do 

noclegowni wskazanej przez gminę (art. 1046 § 51 k.p.c.). Z kolei w razie 

wydania przez nakazu egzekucję, na wniosek wierzyciela, wszczyna sąd 

(art. 1051 § 1 k.p.c.). W ramach przymusu zastosuje grzywnę z zamianą na 

areszt lub nakaże zapłatę na rzecz wierzyciela. Na żadnym etapie tych 

działań nie ma zakreślonego terminu ich realizacji dla szybkiego 

przeprowadzenia czynności egzekucyjnych. Powyższa analiza pozwala na 

postawienie tezy o wprowadzeniu przez ustawodawcę licznych regulacji 

mających chronić przed przemocą członków rodziny w ramach tymczasowej 

ochrony. Jednak gdy zostaje już wydane orzeczenie sądu, będące najważ-

niejszych elementem takiej ochrony, nie ma szczególnych postanowień 
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pozwalających na szybkie i sprawne wyegzekwowanie nakazu zachowania 

skonkretyzowanego w treści tego orzeczenia. Bynajmniej nie jest rozwią-

zaniem tej sytuacji przepis o popełnieniu wykroczenia przeciwko orzeczeniu 

sądu (art. 66b pkt 3 k.w). 
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Warianty zastosowania analizy strategicznej w procesie 

strategicznego zarządzania bezpieczeństwem państwa 

Paweł Łubiński, pawel.lubinski@up.krakow.pl, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, 

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 

www.inob.up.krakow.pl 

Celem wystąpienia jest zwrócenie uwagi na istotę, znaczenie i rolę metod 

analizy strategicznej w procesie strategicznego zarządzania bezpieczeń-

stwem państwa oraz wskazanie wariantów jej zastosowania na rzecz 

konstruowania priorytetów bezpieczeństwa państwa polskiego. Zapożyczanie , 

czy też wykorzystywanie, metodologii analizy strategicznej w badaniach 

z zakresu nauk o bezpieczeństwie (szerzej: nauk społecznych) może skutkować  

ciekawymi konstatacjami natury teoretycznej, ale i mającymi praktyczny 

wymiar, tym bardziej, że słowa „strategia” czy „strategiczny” są immanentną 

częścią procesu długofalowego zarządzania bezpieczeństwem. Jednym 

z fundamentalnych celów analizy strategicznej jest właśnie formułowanie 

strategii na podstawie dookreślenia i analizy czynników oddziałujących na 

otoczenie danego podmiotu. W polskiej przestrzeni badawczej, adaptując 

metody analizy strategicznej charakterystyczne dla nauk o zarządzaniu do 

nauk o bezpieczeństwie, można stwierdzić, że będą one określały stan 

środowiska bezpieczeństwa (państwa, społeczeństwa, organizacji między-

narodowej itp.), a wyniki analizy będą niezbędne do ustalania celów 

strategicznych, leżących (obok interesów narodowych) u podstaw Strategii 

Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej i wyznaczających 

kierunki ewolucji polskiej polityki bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno 

koncepcji całościowej, jak i poszczególnych strategii sektorowych (m.in. 

bezpieczeństwa politycznego, ekonomicznego, militarnego, społeczno-

kulturowego, demograficznego czy międzynarodowego). Prawidłowa 

diagnoza środowiska bezpieczeństwa (państwa) oraz prognoza zmian w nim 

zachodzących są kluczowymi aspektami strategicznego zarządzania 

bezpieczeństwem państwa. 
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Zmiany na rynku pracy w Polsce w okresie pandemii 

Renata Wojciechowska, rwojcie@sgh.waw.pl, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Rynek pracy jest szczególnym miejscem, gdzie podmioty dokonują 

transakcji kupna-sprzedaży pracy. W procesie tym uczestniczą pracodawcy 

i pracobiorcy, instytucje formalne i nieformalne, którzy kształtują wielkość 

popytu i podaży pracy. Ale rynek pracy, to nie tylko ilość osób zatrudnionych 

i bezrobotnych, ale też biernych zawodowo. Dodatkowo istotne jest jakie 

warunki pracy oferuje się na rynku pracy, co wpływa na negocjacje płacowe, 

czy jest to rynek pracodawcy, czy też pracownika. Nie mniej ważne  jest 

otoczenie makroekonomiczne, które zakreśla możliwości procesu decy-

zyjnego podmiotów rynku pracy. Niewątpliwie pandemia była specyficznym 

sprawdzianem dotychczasowych uwarunkowań rynkowych. Pytanie jak 

wrażliwy na te zmiany był rynek pracy. 

Analiza danych ilościowych i jakościowych pozwoliła uchwycić zmiany 

w zachowaniach osób bezrobotnych, zatrudnionych i biernych zawodowo 

w tym specyficznym roku 2020.  

Przede wszystkim zmieniło się miejsce pracy, forma wykonywania pracy, 

organizacja i sposób wykonywania pracy. To dało nowe możliwości 

rozwojowe, ale też pojawiło się szereg zagrożeń. Na rynku pracy pojawiły się 

nowe oczekiwania dotyczące umiejętności cyfrowych jak i organizacyjnych, 

wymagające dużej elastyczności, dyspozycyjności.  

Jednak doświadczenie zdobyte w 2020 roku były w dużej mierze 

negatywne. Coraz częściej zwraca się uwagę na symptomy zespołu stresu 

pourazowego i lęku antycypacyjnego w społeczeństwie, ale też o szczególnie 

dotkliwych skutkach pandemii dla dzieci (określanych przez New York Times 

(NYT) jako „lost generation”).  

W trudnej sytuacji są również młodzi dorośli ludzie, często absolwenci 

bardzo dobrych uczelni, którzy w 2020 roku wyszli na rynek pracy (wg NYT są 

„pokoleniem COVID-19”). Dlatego kolejne lata pokażą dopiero skutki 

w obszarze społecznym, gospodarczych jak i edukacyjnych wywołanych 

pandemią, a widoczne w wymiarze indywidualnym jak i globalnym.  
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