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Co z nami zrobiła pandemia – pejzaż psycho-socjo-

pedagogiczny z czasu zarazy 

dr hab. Jacek Kurzępa, prof. UZ, Instytut Ekonomii i Finansów, Uniwersytet 

Zielonogórski 

Autor jest liderem zielonogórskiego zespołu badawczego, który w latach 

2020-2022 realizował badania pod tytułem: „Interdyscyplinarna i kompara-

tystyczna diagnoza problemów wtórnych wyłaniających się w postawach 

i zachowaniach współczesnej młodzieży w konsekwencji pandemia korona-

wirusa COVID-19, w perspektywie indywidualnej i wspólnotowej” (Umowa 

nr MNiSW/2020/BPM/ZPM/3). 

Stan, w jakich znalazły się społeczeństwa w czasach zarazy, z pewnością 

jest intrygującym badawczo polem eksploracji i analiz o interdyscyplinarnym 

charakterze.  

Każda z dziedzin wiedzy o społeczeństwie, ekonomii, gospodarce, polityce 

czy też (głównie) zdrowiu znajduje w dokonującym się procesie oswajania 

nieznanego swój szczególny do wyjaśnienia problem, podmiot czy przedmiot 

analizy. W każdym też wyzwaniu badawczym to, że dokonuje się to in statu 

nascendi, niesie w sobie zarówno pokusy, szanse, jak i wątpliwości. W związku 

z tym, że naszą domeną badawczą są nauki społeczne i humanistyczne, to 

interesujące dla nas badawczo jest opisanie i zinterpretowanie zachowań 

i postaw ludzkich w szczególnym czasie zarazy. Jest to oczywistą potrzebą 

badaczy społecznych, dlatego ważne jest, by zdawać sobie sprawę z pokus, 

które tę oczywistość wzmacniają.  

Czas pandemii oraz statystyki wraz z informacjami o naturze „sensacji” 

uzmysławiają, że ryzyko narażenia na chorobę było (jest) egalitarne, w pełni  

demokratyczne, śmierć będąca konsekwencją tej choroby, dotyka(ła) wszyst-

kich – bogatych i biednych, znanych światu i w pełni anonimowych. Lęk jest 

stanem, który podzielają także wszyscy, skoro nawet najzamożniejsi ludzie 

tego świata, wielcy politycy mocarstw zapadają na chorobę, to i poczucie 

ochrony przed nią jest nadwątlone i słabe.  
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Badania w pierwotnym założeniu miały być realizowane niezależnie od 

instytucji zarządzających oświatą. Niemniej sam zamysł badawczy wymusił 

taką współpracę. Dlatego też najpierw wykorzystując dotychczasowe wielo-

letnie ścieżki współpracy ze szkołami, dyrektorami, podjęto pierwszą próbę 

ich zaplanowania, by z czasem nadać temu bardziej formalno-urzędowy 

charakter poprzez współpracę z Ministerstwem Nauki i Edukacji, Ośrodkiem 

Rozwoju Edukacji, Kuratorami Oświaty. Pierwszymi placówkami, które 

zostały włączone do badań i skutecznie autorowi badań i jego zespołowi 

pomogły, były szkoły: Zespół Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu 

nad Wieprzem i doskonała współpraca z Lubelskim Kuratorium Oświaty 

i jego filią w Zamościu oraz zespół szkół im.  Jana Brzechwy w Przylepie 

k. Zielonej Góry. 

Zadanie badawcze ma na celu zdiagnozowanie problemów wtórnych 

pojawiających się w zachowaniach i postawach młodych Polaków w wieku  

13-25 lat, a więc młodzieży i młodych dorosłych, będących konsekwencją 

specyficznej sytuacji czasu pandemii i wynikających z tego rygorów, w tym 

konieczności zdalnego nauczania.   

Analiza dotyczy funkcjonowania młodych ludzi w perspektywie jednostko-

wej i wspólnotowej, tj. ich relacji z innymi ludźmi, więzi, funkcjonowania 

w środowisku rodzinnym, szkolnym społecznym, środowiska lokalnego 

i wobec państwa, relacji rówieśniczych i międzypokoleniowych. Ze względu 

na to, że proces zdalnego nauczania dokonuje się w związku z obowiązkiem 

nauczania, dlatego też – niejako z rozpędu – obszar badań i ich podmiot 

zostały poszerzone o środowiska nauczycieli i rodziców uczniów.  
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Pandemia koronawirusa jako katastrofa i fenomen. 

Społeczne doświadczanie zmiany 

dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ, Instytut Socjologii, Wydział 

Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński 

Katastrofy dezorganizują istniejący porządek kulturowy i społeczny. 

Destabilizują ludzką codzienność. Czas katastrofy to czas chaosu. Wytrącenia 

ludzi z rutyny. Oddziałują na doświadczenia człowieka. Czas katastrofy – 

pandemii jest sytuacją awaryjną, niestandardową wymagającą niezwykłych 

i nieoczywistych działań. Katastrofa zakłóca  codzienność. Burzy spokój. 

Wymaga nowych definicji sytuacji. Zmusza system i funkcjonujące w nim 

jednostki do uruchomienia odmiennych zachowań i działań. Katastrofa może 

być także istotnym faktorem zmian oraz wprowadzenia modyfikacji, rozwi -

nięcia systemu lub wyeliminowania jakiś jego słabości. 

Pandemia jako zjawisko i proces społeczny spowodowała, że zostało 

postawionych wiele pytań dotyczących wielu dziedzin życia  społecznego. 

Najbardziej podstawowe pytania dotyczyły kwestii prozaicznych, ale ważnych 

dla ludzkiej codzienności. Jakie jest źródło koronawirusa i przyczyny 

pandemii? Ile ona potrwa? Co będzie dalej? Czy świat po pandemii będzie 

taki sam jak przedtem? Czy w ogóle uda się kiedykolwiek całkowicie pokonać 

wirusa? Miały one naturalny charakter wśród osób przeżywających to 

doświadczenie subiektywnie.  

Dla badacza nauk społecznych istotne jest jednak szukanie do analizy tak 

wyjątkowego zjawiska, jakim jest pandemia poważniejszych ram teoretycz-

nych. Z tego też powodu pandemia zostanie potraktowana jako z jednej 

strony katastrofa, z drugiej zaś społeczny fenomen. W obu teoretycznych 

podejściach pandemia jest traktowana jako źródło doświadczeń pociągające 

za sobą transformacje zarówno w zakresie indywidualnych praktyk społecz-

nych, jak i funkcjonowania systemów społecznych.   
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Bezpieczeństwo zakupów internetowych w czasie pandemii 

Anna Franaszek, ajakubowska1602@gmail.com, Zakład Prawa Cywilnego, Uniwer-

sytet w Białymstoku, www.uwb.edu.pl 

Początkowy okres pandemii związanej ze wzrostem zachorowań wywo-

łanych przez COVID-19 stanowił niezwykle trudny czas dla większości ludzi. 

Nowa rzeczywistość, a wraz z nią nowe obostrzenia spowodowały koniecz-

ność wprowadzenia wielu zmian w dotychczasowym życiu każdego obywatela . 

W okresie nazwanym pierwszą falą działania rządu były bardzo zdecydowane 

i restrykcyjne, w związku z czym znacząco ograniczone zostały możliwości 

funkcjonowania wielu gałęzi gospodarki, w tym m.in. działalność sklepów 

stacjonarnych. Wpłynęło to na wzmocnienie się wzrostowego trendu 

zainteresowania zakupami w sklepach internetowych. Należy zatem zasta-

nowić się czy sklepy stacjonarne można uznać za relikt przeszłości, którego 

odejście do lamusa znacznie przyspieszyła pandemia.  

Niestety poza wieloma korzyściami wynikającymi z tego typu rozwiązań, 

niosą one za sobą również wiele coraz to nowych zagrożeń. Począwszy od 

dokonywania bardziej impulsywnych zakupów, poprzez korzystanie z rozwiązań  

umożliwiających dokonywanie opłat za zamówione towary w późniejszym 

czasie (w konsekwencji mogące doprowadzić nawet do niewypłacalności osób 

ich nadużywających), aż po niebezpieczeństwa wynikające wprost z ataków 

na bazy danych sklepów internetowych lub bezpośrednio na ich 

użytkowników. 

W przygotowanym wystąpieniu przedstawione zostały zarówno korzyści, 

jak i wady dokonywania zakupów internetowych z oceną wpływu okresu 

pandemii na zachowania konsumentów w tej kwestii. Jednocześnie przed -

stawiona analiza znajdzie swoje odniesienie w zakresie wpływu pandemii na 

budżety domowe gospodarstw domowych. 
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Charakterystyka środowiska szopenfeldziarzy 

doby pandemii w Grudziądzu 

Filip Rybiak, filip.rybiak@interia.pl, Wydział Historyczny, Uniwersytet Gdański  

Szopenfeldziarz to słowo pochodzące z języka niemieckiego (poprzez  

jidysz), przyjęte w literaturze kryminalistycznej jako określenie osoby doko-

nującej kradzieży sklepowej. Szopenfeldziarze – obok kasiarzy (kradzieże 

sejfowe), włamywaczy (włamania) oraz kieszonkowców i doliniarzy (drobne 

kradzieże np. portfeli) – są jednymi z najbardziej znanych kategorii złodziei. 

Czas natężonego rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-19 oraz wprowa-

dzone z jego powodu obostrzenia otworzyły wiele furtek ułatwiających 

kradzieże sklepowe. Najważniejsza z nich to ustawowy nakaz noszenia masek 

w przestrzeni sklepowej, który to skutecznie utrudniał identyfikację osoby 

dokonującej kradzieży. Wykonane badania zostały przeprowadzone na 

przykładzie miasta Grudziądz, a konkretniej w trzech jego punktach. Jednym 

punkcie w centrum (ul. Włodka), drugim punkcie w części miasta zwanej 

„Lotnisko” oraz trzecim punkcie na pograniczu części miasta o nazwach 

„Strzemięcin” i „Rządz”. Podstawą do badań została dokumentacja prowa-

dzona przez ochronę wspomnianych placówek handlowych. Były to protokoły 

zatrzymań, zawierające informację między innymi o: płci złodzieja, kwocie 

skradzionego towaru, sposobie kradzieży, ilości złodziei czy też rodzaju 

towaru. Zdecydowanie najczęściej kradzionymi towarami były wyroby alko-

holowe (alkohole mocne), jednakże równie często kradzione były urządzenia 

elektryczne oraz kawy. Praca przybliży również wiele metod współcześnie 

działających szopenfeldziarzy, m.in. kradzież „przez drzwi”. Przybliżone 

zostały również działania pracowników ochrony, którzy są główną przeszkodą 

w działaniach grudziądzkiego środowiska złodziei.  
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COVID-19 w perspektywie kognitywistki. 

Wpływ pandemii na zmiany w wykorzystaniu procesów 

poznawczych oraz ich społeczne konsekwencje 

Mikołaj Lelito, mikolaj.lelito@student.up.krakow.pl, Uniwersytet Pedagogiczny 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii 

Przygotowany referat przedstawia rzetelny przegląd aktualnych badań 

statystycznych przeprowadzonych przed i podczas pandemii dotyczących 

zmian w wykorzystaniu procesów poznawczych, stwierdzenia jaki wpływ 

wywarły one na zdrowiu psychicznym, konsekwencje społeczne ich efektów 

oraz zaproponowaniu w jaki sposób możemy wykorzystać wyciągnięte 

wnioski w celu ograniczenia negatywnych skutków podobnych sytuacji 

w przyszłości. Wykorzystana metodologia polegała na porównaniu wyników 

badań, wykonaniu analizy informacji, wyciągnięciu wniosków oraz przepro -

wadzaniu logicznych obserwacji pozwalających zobrazować korelacje między 

dostosowaniem procesów poznawczych do życia w warunkach pandemii oraz 

odniesienie ich do znanych teorii nauk poznawczych. W wyniku tego procesu 

badawczego wykazane zostało istnienie korelacji między ograniczeniem 

codziennych interakcji z otoczeniem, zwiększeniem komunikacji za pośred-

nictwem portali społecznościowych i zwiększonym korzystaniem z platform 

internetowych, a zwiększeniem częstotliwości występowania zaburzeń psy-

chicznych związanych ze stresem m.in. depresją i lękami u dużej części 

populacji oraz odniesienie ich w stosunku do mechanizmu kontroli poznawczej 

i form poznania zmysłowego. Odnotowany wzrost problemów zdrowia psy-

chicznego miał znaczący i negatywny wpływ na funkcjonowanie wielu ludzi, 

w szczególności osób młodych. Wykazane efekty braku naturalnych interakcji 

z otoczeniem wskazują na to, że w celu prawidłowego funkcjonowania 

istotne jest ich zapewnienie. 
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E-commerce w czasie pandemii COVID-19 

Angelika Ostrowska, angelikaostrowska@interia.eu, Studenckie Koło Naukowe SKN 

Lider, Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego 

w Kielcach, https://wpins.ujk.edu.pl/ 

E-commerce na świecie towarzyszy nam od lat 80. XX wieku. Jego rozwój 

natomiast datuje się na lata 90. Jest to zjawisko, które stale przybiera na sile, 

stąd wiele firm przeniosło bądź uzupełniło swoją działalność o sprzedaż 

w sieci. Pandemia, z którą zmagał się cały świat od końca 2019 roku 

przyniosła kryzys w wielu branżach, między innymi w turystyce, transporcie 

czy gastronomii. Istnieje jednak poczucie, że są branże, które przeżyły swój 

rozkwit w czasie trwania pandemii COVID-19. Przebywanie dłuższy czas 

w domu spowodowało, a niekiedy zmusiło do robienia częstszych zakupów za 

pomocą Internetu. Głównym celem w pracy było porównanie handlu elektro-

nicznego w Polsce przed i w trakcie trwania pandemii. Autor także prowadził 

rozważania na temat, co determinowało do tego konsumentów i czy zmieniło 

to ich nawyki zakupowe na stałe. Analizy problemu dokonano poprzez 

przegląd literatury, informacji podanych przez przedsiębiorstwa oraz badania 

ankietowe przeprowadzone na reprezentatywnej grupie konsumentów.  

Pojawienie się wirusa SARS-CoV-2 w szczególny sposób przyczyniło się do 

wzrostu trendu, który utrzymywał się od lat.  Początki pandemii były jedno-

cześnie gwałtownym przyrostem znaczenia sklepów internetowych. Spowo -

dowane to było zarówno zmianą oraz poszerzeniem kanałów dystrybucji 

sklepów, jak i zmianą sposobu życia człowieka, a także troską o jego bez-

pieczeństwo. Skutkiem pandemii okazało się zapoznanie z handlem elektro -

nicznym tej części konsumentów, którzy do tej pory woleli korzystać 

z tradycyjnej formy zakupów. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla osób 

w różnym wieku, z którego jak pokazują badania zamierzają korzystać na 

stałe. Dotyczy to zarówno produktów spożywczych, chemicznych, jak i leków. 

Kategorie produktów kupowanych online w koszykach stale ulegają zwiększeniu. 

Przeprowadzona analiza pozwala wysunąć wnioski, iż handel elektroniczny 

pozostanie trendem na dłużej, ze względu na przyzwyczajenia konsumentów 

oraz dopasowanie modeli biznesowych przez firmy do nowej sytuacji.  
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HERoS – odpowiedź na wieloaspektowe wyzwania 

pandemii COVID-19 

Anna Foks-Ryznar, afoks@cbk.waw.pl, Centrum Informacji Kryzysowej, Centrum 

Badań Kosmicznych (CBK PAN), https://cbkpan.pl/ 

Projekt HERoS (Health Emergency Response in Interconnected Systems) ma 

na celu zwiększenie świadomości sytuacyjnej o epidemii i zagrożeniach 

epidemicznych oraz zwiększenie efektywności walki z pandemią poprzez 

m.in. analizę źródeł danych i informacji, możliwości i przeszkód ich łączenia 

we wspólnym środowisku informacyjnym, modelowanie wpływu lokalnych 

polityk walki z epidemią dla optymalizacji podejmowanych decyzji, jak 

również opracowanie nowej metody wczesnego wykrywania i analizowania 

dezinformacji rozprzestrzenianych w mediach społecznościowych.  

W ramach projektu opracowano i udostępniono w Internecie interaktywne 

wizualizacje wyników modelowania agentowego epidemii z uwzględnieniem 

różnych polityk walki z rozprzestrzenianiem się choroby i różnych dat ich 

wprowadzenia. Dostępne online mapy przedstawiają na przykładzie Hagi 

potencjalne tempo rozprzestrzeniania się zakażeń oraz inne ważne dla decy-

dentów wskaźniki, takie jak liczba osób chorych, liczba osób wymagających 

hospitalizacji oraz zajętych łóżek na oddziałach intensywnej terapii.  

Ponadto opracowano i opublikowano on-line mapy przedstawiające 

z tygodniową rozdzielczością czasową liczbę oraz dominującą tematykę 

pojawiających się w mediach społecznościowych dezinformacji w poszczegól -

nych państwach oraz informacji korygujących umieszczanych w Internecie 

przez społeczności weryfikujące fakty. Analiza tych danych pozwala na 

skuteczniejszą walkę z dezinformacjami osłabiającymi efekty działań skiero-

wanych przeciwko rozprzestrzenieniu się epidemii.  

Projekt HERoS otrzymał finansowanie w konkursie H2020-SC1-PHE-

CORONAVIRUS-2020 programu Horyzont 2020. Jest realizowany przez 

11 podmiotów z sześciu krajów Europy w okresie 01.04.2020 – 31.03.2023. 
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Internet jako przestrzeń działania grup samopomocowych 

Anonimowych Alkoholików w czasie pandemii COVID-19 

Beata Hoffmann, hoffmann.beata@gmail.com, Instytut Stosowanych Nauk Społecz-

nych, Uniwersytet Warszawski 

Sytuacja pandemiczna w Polsce, jak i na świecie, spowodowana przez 

SARS-CoV-2 (COVID-19), miała poważny wpływ na większość procesów 

społecznych, demograficznych i gospodarczych. Brak aktywności społecznej, 

w tym komunikacji interpersonalnej, uczestnictwa w życiu publicznym 

i zawodowym stał się jedną z głównych przyczyn pogorszenia się stanu 

psychicznego i emocjonalnego ludzi w krajach dotkniętych zakażeniami. 

Zaistniała sytuacja była szczególnie dotkliwa dla osób zmagających się 

z uzależnieniami. W procesie powrotu do zdrowia niepijących alkoholików, 

kluczowe znaczenie ma regularny kontakt z grupą i możliwość zwrócenia się 

o pomoc do każdego jej członka. Z powodu pandemii w całym kraju 

zawieszone do odwołania zostały spotkania Anonimowych Alkoholików, jak 

i innych grup terapeutycznych. Komunikacja wirtualna (za pośrednictwem 

technologii) w czasie pandemii była alternatywą dla tradycyjnej komunikacji 

„twarzą w twarz”, a internetowe grupy samopomocy stanowiły jedyny wariant 

uczestniczenia. Powstały pytania: czy i w jakim stopniu grupa działająca 

w przestrzeni internetowej jest w stanie zrekompensować spotkania grup 

działających w realnej rzeczywistości. Badanie dotyczące funkcjonowania 

grup AA w czasie pandemii COVID-19 (a ściślej biorąc – w pierwszych 

miesiącach pandemii) zostało zrealizowane metodą ilościową.  

Mimo, że grupy internetowe stanowią rozpowszechnioną formę udzielania 

pomocy, a takie elementy cyberprzestrzeni, jak anonimowość, dostępność  

czy brak wskaźników społecznych, powodują większą otwartość jej uczestni-

ków niż ma to miejsce w przypadku korzystania z tradycyjnych form komuni-

kacji, badania pokazały, że pomimo nielicznych zalet grup „onlineowych”, 

badani będą woleli po ustaniu pandemii powrócić do tradycyjnych mityngów 

AA, organizowanych w formule znanej sprzed pandemii, a spotkania online 

mogą stać się ich użytecznym uzupełnieniem. Nie należy jednak oczekiwać, 

że grupy internetowe zastąpią klasyczne mityngi AA w skali powszechnej.   
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Ocena poziomu lęku przed COVID-19 wśród ciężarnych – 

badanie pilotażowe 

Kinga Joanna Janik, kinga.janik@umb.edu.pl, Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Polska 

Pandemia COVID-19 wywołała ogólny niepokój na całym świecie. W związku 

z licznymi zmianami zachodzącymi w organizmie ciężarnej kobiety w tym 

okresie ryzyko rozwoju infekcji jest znacznie większe. Skutki zachorowania 

mogą być drastyczne nie tylko dla przyszłej matki, ale też dla jej nienaro-

dzonego dziecka. Z założenia infekcja SARS-CoV-2 wywołuje strach o dalsze 

zdrowie i życie. Nie ma wystarczających danych pozwalających określić 

poziom nasilenia lęku ciężarnych w związku z pandemią COVID-19. Celem 

przeprowadzonego badania była analiza oceny poziomu lęku przed COVID-19 

wśród kobiet ciężarnych w Polsce.  

Badaniem objęto 173 kobiety ciężarne, które dobrowolnie zgłosiły się do 

udziału. Badanie przeprowadzono za pomocą sondażu diagnostycznego 

z użyciem ankiety internetowej. Wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety 

oraz standaryzowane skale: HAS, STAI, SHAI oraz GAD–7.  

Uzyskane wyniki wskazują, że kobiety ciężarne obawiają się zachorowania 

na COVID-19 oraz skutków infekcji zarówno u siebie, jak i u swoich 

nienarodzonych dzieci. Badanie wykazało poziom lęku o różnym nasileniu, 

oceniane w różnych skalach standaryzowanych. Może być on  powiązany 

z czynnikami socjodemograficznymi. Istnieje potrzeba wykonania dalszych 

badań dotyczących oceny poziomu lęku przed COVID-19 wśród ciężarnych 

w celu określenia bardziej szczegółowego rozpowszechnienia tego zjawiska 

w skali kraju. Należy zapobiegać negatywnym skutkom oraz dążyć do 

poprawy zdrowia populacji.  

Kolejnym etapem badania jest określenie postaw kobiet ciężarnych wobec 

szczepień przeciwko COVID-19. Badanie zostało zrealizowane, trwa analiza 

statystyczna wyników.  
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Organizacyjno-gospodarcze wyzwania powrotu organizacji 

do hybrydowego systemu pracy po pandemii COVID-19 

Mariusz Skonieczny, skonieczny87@gmail.com, Wydział Zarządzania, Uniewrsytet 

Łódzki 

Celem wystąpienia było omówienie problematyki związanej z powrotem 

pracowników w organizacjach do hybrydowego systemu pracy po pandemii 

COVID-19. 

Przemawiający posiada 7 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami 

w dużych organizacjach/korporacjach mających siedzibę w Łodzi. Szczególnej 

analizie poddane zostały typy wyzwań stojących przed organizacjami, zaob-

serwowane negatywne skutki zmiany trybu pracy ze zdalnego na hybrydowy 

oraz negatywne opinie pracowników przedstawione w kwartalnej ankiecie 

satysfakcji (główna metoda użyta w opracowaniu).  

Analiza pokazuje wyraźnie, że większość pracowników badanej organizacji 

nie jest nie tyle niezadowolonych z samego powrotu do modelu pracy 

hybrydowej co ze sposobu jego komunikacji i wprowadzenia. Podstawowe 

pytanie, jakie przyświeca opracowaniu brzmi: jak zminimalizować opór 

pracowników przed powrotem a zarazem nie narazić organizacji na szybki 

odpływ pracowników i związane z tym negatywne konsekwencje? Dane 

przedstawione w opracowaniu będą odnosić się do jednej organizacji 

natomiast jej skala pozwoli na ogólną dyskusję.  

Główne wnioski: 

• Odpowiednia komunikacja jest jednym z głównych czynników sukcesu 

lub porażki implementowanych rozwiązań w organizacji. 

• Organizacje powinny rozważyć dodatkowe koszty powrotu pracowników 

do modelu hybrydowego jako inwestycję.  

• 2 lata pandemii pokazały, że praca stacjonarna nie wpływa negatywnie 

na wyniki finansowe i jakość świadczonych usług przez organizacje.  
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Pandemia COVID-19 a kryzys demograficzny 

Agata Surówka, Zakład Metod Ilościowych, Wydział Zarządzania, Politechnika 

Rzeszowska 

Wśród wielu badaczy panuje przekonanie, że obecny poziom płodności 

w krajach Europy nie zapewnia prostej zastępowalności pokoleń. Utrzymująca 

się niska dzietność poszczególnych państw jest zróżnicowana we wszystkich 

krajach przechodzących transformację. Także i w okresie ostatniego ćwierć-

wiecza w Polsce obserwujemy spowolnienie rozwoju demograficznego oraz 

znaczące zmiany w strukturze wieku jej mieszkańców. Wiele krajów, w tym 

Polska, podejmuje różne działania zapobiegające tej tendencji. Niemniej jednak  

analiza danych pozwala twierdzić, że pandemia COVID-19 zdecydowanie 

wpłynęła na przebieg zjawisk demograficznych w 2020 r., pogłębiając nieko -

rzystne trendy obserwowane na przestrzeni minionych 7 lat. Niekorzystne 

wskaźniki umieralności wraz z bardzo niskim poziomem urodzeń w 2020 r. 

przyczyniły się do rekordowo niskiego poziomu przyrostu naturalnego. Jego 

ujemna wartość była ponad trzykrotnie wyższa niż w 2019 r., kiedy to odno -

towywano ubytek na poziomie 9 osób na 10 tysięcy ludności. Odnotowany 

w 2020 r. spadek liczby urodzeń potwierdza, że Polska wkroczyła w kolejny 

etap kryzysu demograficznego (który miał już przejściowo miejsce w latach 

1997-2007). W opinii GUS może mieć on charakter trwalszej tendencji. Mając 

powyższe na uwadze, celem wystąpienia jest analiza tych zagadnień. Zapre-

zentowane zostaną między innymi wyniki analizy porównawczej struktury 

kobiet i mężczyzn wybranych krajów Europy w oparciu o wyniki badań 

własnych. Dokonana w postępowaniu badawczym predykcja liczby ludności 

dla wybranych krajów Unii Europejskiej pozwoliła na porównanie ich z Polską 

i wyciągnięcie szczegółowych wniosków dotyczących kształtowania się tego 

zjawiska w przyszłości. 
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Pandemia COVID-19 a szkoła i środowisko rodzinne 

oraz problemy zauważane po powrocie ze zdalnej edukacji. 

Wyniki badań własnych 

Magdalena Słowik, slowik.magdalena@tlen.pl, Katedra Dydaktyki i Wczesnej 

Edukacji, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Obecna sytuacja wymusiła na wszystkich nie tylko zmianę sposobu funk-

cjonowania czy modelu działania, ale często także zmianę postaw i przekonań . 

Jakże inaczej w obecnych czasach odczytamy fragment wypowiedzi P. Aftab 

dotyczący Internetu, bowiem jego zdaniem Internet jest niezwykłym miejscem – 

to medium, które pozwala jednocześnie porozumiewać się, uczyć i bawić. 

Obecnie stał się on często jedynym dostępnym i możliwym medium w  kon-

taktach międzyludzkich. Manuel Castells pisze: Internet jest globalną siecią 

komunikacyjną, lecz sposób jego wykorzystania i jego ewolucyjna natura są 

produktem ludzkiego działania w określonych warunkach historycznych.  

 W okresie pandemii edukacja i pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

w szkołach organizowana i udzielana była w głównej mierze na odległość. 

Prowadzone były zazwyczaj wszystkie zajęcia z zakresu pomocy psycholo-

giczno-pedagogicznej, którymi objęci byli uczniowie przed zawieszeniem 

zajęć w szkole. Realizowane w zmienionej formie – on-line – były także 

zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne. W zdalnie realizowanym procesie 

terapeutycznym wykorzystywane były przede wszystkim aplikację Microsoft 

Teams, poczta elektroniczna oraz dziennik elektroniczny, jak również komu -

nikacja odbywała się przez stronę internetową szkół oraz formy komunikacji 

uzgodnione z rodzicami podczas wcześniejszych kontaktów  i w wyniku 

zarządzeń dyrektora placówki.  

 Niniejsze wystąpienie stanowić będzie pewnego rodzaju próbę ukazania 

zmian – nie tylko w edukacji ale także w funkcjonowaniu uczniów oraz 

całych rodzin w okresie pandemii COVID-19. Ukazane także zostaną sugestie 

i wnioski dotyczące wykorzystania zdobytego doświadczenia z edukacji online 

w tradycyjnej edukacji i pomocy PP. 

 W badaniach o charakterze ilościowym i jakościowym posłużono się wy-

wiadami wśród rodziców, nauczycieli i uczniów, badaniami etnograficznymi 

a także obserwacją. 
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Poziom satysfakcji w reżimie zdalnego nauczania 

w pandemii COVID-19 na przykładzie uczniów 

polskich szkół średnich 

Michał Makowski, m.makowski@psw.kwidzyn.edu.pl, Wydział Nauk Ekonomiczno-

Społecznych, Powiślańska Szkoła Wyższa, https://psw.kwidzyn.edu.pl 

Z pewnością nadszedł czas, kiedy organizacje w sposób bardziej przemy-

ślany wdrażają zasady i mechanizmy motywacji nie tylko w odniesieniu do 

pracowników, lecz także klientów – będących odbiorcami realizowanych 

procesów. W niektórych kręgach pokutować może jeszcze przekonanie, że 

uczestników nieangażujących się w realizowane procesy można zastąpić 

innymi. Z czasem okazuje się jednak, iż owych „innych” coraz trudniej 

znaleźć i ukształtować dla potrzeb konkretnej organizacji. Znacznie bardziej 

efektywnym i skutecznym działaniem zarządzających staje się tworzenie 

odpowiedniego klimatu, pobudzającego ludzkie zaangażowanie i kreatywność. 

Może to stanowić o obopólnej satysfakcji z realizowanych celów, w ustalaniu 

których strony świadomie partycypują. Wzmacnia się w ten sposób zaufanie 

i lojalność wynikające z satysfakcjonujących warunków realizacji powierzanych 

zadań. Sytuacja pandemii COVID-19 obnażyła wiele obszarów deficytowych 

rozwiązań. Konieczne było radzenie sobie z wieloma kryzysowymi wyzwaniami 

przez podejmowanie decyzji i o zróżnicowanej skuteczności oraz efektywności.   

Wystąpienie prezentuje zależności pomiędzy czynnikami motywującymi 

do aktywności a satysfakcją z realizacji zadań na przykładzie uczniów 

polskich szkół z tzw. Pokolenia Z (Post Millenials). Celem studium przypadku 

było ukazanie możliwości implementacji metody testowania satysfakcji 

GallupQ12 wśród uczniów szkół średnich. W efekcie wskazano czynniki 

determinujące satysfakcję uczniów z nauki zdalnej oraz kluczowe obszary, 

mogące wpływać na poprawę motywacji do nauki na odległość. Opierając się 

na metodzie testu GallupQ12 przeprowadzono ogólnopolską ankietę 

internetową, by określić determinanty satysfakcji z e-learningu. W rezultacie 

możliwe stało się wskazanie obszarów, w których upatrywać należy w przyszłości 

trudności i niepowodzeń systemów motywacyjnych, dedykowanych dla młodego 

pokolenia wchodzącego na rynek pracy.  
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Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw z branży fotografii ślubnej w Polsce 

w latach 2020-2021 – studium przypadku 

Krzysztof Rutkiewicz, krzysztof.rutkiewicz@upwr.edu.pl, Katedra Ekonomii Stosowanej, 

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 

https://upwr.edu.pl/ 

Celem badań jest ocena wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży fotografii 

ślubnej w Polsce. W pierwszej części pracy dokonano ogólnej charakterystyki 

segmentów branży ślubnej. Opisano historię fotografii tradycyjnej oraz ewolucję 

rynku fotografii ślubnej. Przedstawiono style i rodzaje fotografii ślubnej oraz 

informacje o zawodzie fotografa. Następnie omówiono najważniejsze 

implikacje wpływu pandemii COVID-19 na liczbę zawieranych małżeństw 

w Polsce z uwzględnieniem struktury udzielanych ślubów w poszczególnych 

miesiącach i województwach kraju. Informacje te powiązano z danymi 

statystycznymi w zakresie aktywnych i zawieszonych podmiotów zarejestro -

wanych w branży fotografii w Polsce.  

W trzeciej części zaprezentowano funkcjonowanie branży ślubnej w okresie 

kryzysu COVID-19 w opinii zawodowych fotografów. Ostatnią część badań 

stanowi analiza lokalnego rynku fotografii ślubnej wraz z charakterystyką 

wybranego przedsiębiorstwa i wynikami badań ekonometrycznych realizowa-

nych usług fotografii ślubnej w latach 2006-2021. Zastosowano metody: 

krytycznej analizy literatury przedmiotu, dedukcji, statystyki opisowej i wywiadu 

indywidualnego. Posłużono się także analizą SWOT i modelem ekonometrycz-

nym. Dane empiryczne zaczerpnięto z bazy Centralnej Ewidencji i Informac ji 

o Działalności Gospodarczej, krajowego rejestru REGON, roczników Głównego  

Urzędu Statystycznego oraz dokumentów wewnętrznych z badanego przed -

siębiorstwa. 

Zweryfikowano hipotezę, że na spadek przychodów w branży fotografii 

ślubnej miała wpływ rosnąca konkurencja na rynku usług fotograficznych 

oraz mniejsza liczba małżeństw zawartych w Polsce w okresie pandemii 

COVID-19 w latach 2020-2021. 
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Wzrost zaburzeń depresyjnych i lękowych  

u dzieci i młodzieży podczas pandemii COVID-19 

w Polsce i na świecie 

Justyna Śniadach, sniadach.justyna@gmail.com, Szpital Ogólny w Kolnie 

Sylwia Szymkowiak, szymkowiaksylwia@gmail.com, Centrum Medyczne HCP w Poznaniu 

Przemysław Osip, osip1976@gmail.com, Centrum Medyczne HCP w Poznaniu 

Napoleon Waszkiewicz, napwas@wp.pl, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

Zaburzenia depresyjne i lękowe są obecnie poważnym i coraz częściej 

diagnozowanym problemem. Zagadnienie te dotyczy nie tylko dorosłych, ale 

coraz częściej także dzieci i młodzieży. Wybuch pandemii COVID-19 jeszcze 

bardziej pogłębił problem. 

Wciąż stosunkowo niewiele jest publikacji, które pokazują, że kwarantanna 

i izolacja społeczna mają negatywny wpływ na dobrostan psychiczny dzieci 

i młodzieży. Przede wszystkim dotyczy to dzieci i młodzieży z wcześniej 

istniejącymi predyspozycjami oraz osób cierpiących na zaburzenia psychiczne . 

Kluczowym czynnikiem w tej sytuacji wydaje się stawianie na pierwszym 

miejscu potrzeb młodych ludz. Ważne jest również zapewnienie im skutecz-

nych strategii leczenia i metod radzenia sobie z tą stresującą i potencjalnie 

traumatyczną sytuacją. 

Większość badań nad zdrowiem psychicznym podczas pandemii COVID-19 

została przeprowadzona w Azji i Europie, gdzie choroba rozprzestrzeniła się 

najwcześniej. Przed wybuchem pandemii koronawirusa  ogólnoświatowa 

częstotliwość występowania zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży szaco-

wana była na 13,4%.  

 Wszystkie badania przeprowadzone w Polsce pokazują na wzrost tych 

zaburzeń. W zależności od przeprowadzonych badań wzrost waha się  od 4% 

aż do 17%. Jeszcze poważniej sytuacja wygląda w Niemczech. Dostępne  dane 

z 2020 roku dotyczące całych Niemiec mówią o wzroście o  ponad 20 procent 

wszystkich chorób psychicznych u dzieci  i młodzieży w wieku 6-18 lat. 

Badana przeprowadzone we Włoszech i Hiszpanii w 2020  r. również dostar-
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czają dowodów na negatywny wpływ pandemii na zdrowie psychiczne  dzieci 

i młodzieży w tych państwach, brak jednak konkretnych danych liczbowych. 

Dane płynące z Chin mówią o wzroście objawów depresyjnych zgłaszanych 

przez dzieci i młodzież w graniach 9,2%. Badanie przeprowadzone w USA 

wykazało z kolei, że aż 40,1% rodziców zgłosiło obserwowanie oznak 

cierpienia psychicznego u swoich dzieci, co daje wzrost o 26,7%. 

Niniejsza prezentacja przedstawia przegląd wyników najnowszych badań 

polskich i międzynarodowych dotyczących nasilenia oraz wzrostu zaburzeń 

depresyjnych i lękowych wśród dzieci i młodzieży podczas pandemii COVID-19 

na świecie. Kończy się zaleceniami dotyczącymi wsparcia zdrowia psychicz-

nego młodych ludzi i wskazaniem dalszych kierunków postępowania.  
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Zmiana sposobu przekazu informacji w dobie pandemii 

Ireneusz Wolwiak, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ORCID: 0000-0002-6894-058X 

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii 

pociągnęło za sobą ograniczenia w tradycyjnym sposobie przekazywania 

wiadomości. Obostrzenia w sferze kontaktu osobistego spowodowały  również 

zmiany w sposobie postępowania z przesyłkami pocztowymi wymagającymi 

potwierdzenia odbioru. Ustawą z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowa-

dzono w art. 37 ust. 4a Prawa pocztowego dopuszczalność doręczenia listowej 

przesyłki rejestrowanej do oddawczej skrzynki pocztowej adresata bez ko -

nieczności uzyskania od niego zgody na taki sposób doręczenia. Uzależniono 

jednak tę możliwość od zaistnienia stanu nadzwyczajnego, epidemii,  czy 

zagrożenia epidemicznego. Wyłączono tylko spod tej możliwości przesyłki 

wysyłane przez sądy, trybunały, prokuraturę, organy ścigania czy komornika. 

Jednocześnie podjęto działania dla szerszego wykorzystania elektronicznego 

sposobu przekazu informacji. Już w tej ustawie przewidziano świadczenie 

usługi pocztowej odnoszącej się do doręczenia przesyłki poleconej z wyko-

rzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W momencie doręczenia 

wiadomość uzyskiwała postać dokumentu elektronicznego bez konieczności  

potwierdzenia własnoręcznym podpisem adresata. Warunkiem takiego dorę-

czenia było oświadczenie adresata o wyrażeniu zgody na doręczenie 

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, co objęło także zgodę 

na przetworzenie przesyłki przez operatora pocztowego. Obowiązywanie tych 

przepisów ograniczono początkowo do dnia 30.09.2020 r., a następnie do 

03.09.2021 r. wobec wprowadzenia odpowiednich przepisów do ustawy 

z 02.03.2020 r. o COVID-19.  

Kolejnym bowiem krokiem w kierunku zmiany sposobu przekazu informacji, 

i to już bez ograniczenia czasowego, było uchwalenie ustawy z 18.11.2020 r. 

o doręczeniach elektronicznych. Postanowienia tej ustawy wprowadzają 

odmienną zasadę doręczeń, która zastąpi obowiązujące doręczenie przesyłki 
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poleconej jako dokumentu pisemnego. Podmiot publiczny doręcza korespon-

dencję wymagającą uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru 

z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicz-

nego – świadczonej przez operatora wyznaczonego – na adres do doręczeń 

elektronicznych. Minister do spraw informatyzacji prowadzi bazę adresów 

elektronicznych jako rejestr publiczny. Jeśli podmiot niepubliczny nie ma 

takiego adresu, to doręczenie nastąpi na adres do doręczeń elektronicznych, 

z którego nadał korespondencję. Zaś  przy braku takiej możliwości doręczenie 

korespondencji zostanie dokonane z wykorzystaniem publicznej usługi 

hybrydowej. 
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Konrad Dyda 

Prawo i Polityka Wyznaniowa PRL:  

Przykład Parafii Bożego Ciała w Bieczu 

 

 

 

Zamówienia: 

• www.wydawnictwo-tygiel.pl 

• kontakt@wydawnictwo-tygiel.pl 

• tel. 733 933 178 (Alicja Danielewska) 

• ul. Głowackiego 35/348, Lublin 

• https://allegro.pl/oferta/prawo-i-polityka-wyznaniowa-prl-dyda-

8860052024 
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Grzegorz Gawlik, Barbara Pucelik, Adam Kłóś, Ewelina Madej, 

Janusz M. Dąbrowski, Przemysław M. Płonka 

 

Rozwój nowoczesnych metod terapeutycznych w leczeniu czerniaka. 

Mechanizmy molekularne i zastosowanie kliniczne 
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11912304840 



 

36 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą  

Wydawnictwa Naukowego TYGIEL 
 

 

 

kontakt@wydawnictwo-tygiel.pl 

 

www.wydawnictwo-tygiel.pl 

 

 

 

 



II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wieloaspektowa rzeczywistość pandemii 
COVID-19 – wyzwania społeczne, gospodarcze i prawne” odbyła się w formie online 
19 maja 2022 roku. Wydarzenie to było doskonałą okazją do wymiany myśli i poglądów 
pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne ośrodki akademickie i badawcze oraz do 
nawiązania cennych i wartościowych relacji.

Gośćmi Honorowymi Konferencji byli: dr hab. Jacek Kurzępa, prof. UZ (Uniwersytet 
Zielonogórski), który przedstawił pracę pt.: „Co z nami zrobiła pandemia – pejzaż psycho-
-socjo-pedagogiczny z czasu zarazy” oraz dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ 
(Uniwersytet Jagielloński), która wygłosiła wykład pt.: „Pandemia koronawirusa jako 
katastrofa i fenomen. Społeczne doświadczanie zmiany”. Podczas Wydarzenia uczestnicy 
mieli okazję zaprezentowania swoich badań naukowych uzyskanych m.in. w ramach reali-
zacji prac dyplomowych i doktorskich.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wieloaspektowa rzeczywistość pandemii 
COVID-19 – wyzwania społeczne, gospodarcze i prawne” została zrealizowana z inicja-
tywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.
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