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1. Zajęcia organizacyjne - zdroworozsądkowe defi nicje współczesnego społeczeństwa polskiego i jego 
problemów;

2. Współczesne społeczeństwo polskie przed rokiem 1989: 
• Lutyński J., (1990), Nauka i polskie problemy. Komentarz socjologa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, ss. 269-278 

Kilka uwag na temat społeczeństwa polskiego w latach osiemdziesiątych;
• Raport Instytutu Pamięci Narodowej: ’Oczy i uszy bezpieki. Metody inwigilacji społeczeństwa przez Służbę 

Bezpieczeństwa...’, https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/13715,Oczy-i-uszy-bezpieki-Metody-inwigilacji-spoleczenstwa-
przez-Sluzbe-Bezpieczenstw.html 

• Róża, 2012, reż. Smarzowski W.,
• Kret, 2011, reż. Lewandowski R.
• Popiełuszko.  Wolność jest w was, 2009, reż. Wieczyński R., 
• Ida, 2013, reż. Pawlikowski P.

3. Zmiany struktury społecznej, dynamika uwarstwienia społecznego, dynamika demograficzna polskiego 
społeczeństwa, ruchliwość społeczna i przestrzenna: 
• Domański H. (2009), Stratyfikacja a system społeczny w Polsce, w: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2/2009, 

Dwudziestolecie transformacji w Polsce. Społeczeństwo-Gospodarka-Państwo, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań,
• Podręcznik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dla funkcjonariuszy publicznych ’Cudzoziemcy w Polsce’, http://

programy.hfhr.pl/prawacudzoziemcow/wp-content/uploads/2014/09/CUDZOZIEMCY-W-POLSCE_ebook.pdf 
• Alternatywy 4, reż. Bareja S., 1983
• 300 mil do nieba, 1989, reż. Dejczer M.

4. Zróżnicowanie przestrzenne zmian współczesnego społeczeństwa polskiego,
• Gorlach K., (2004), Socjologia obszarów wiejskich. Problemy i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 

Warszawa, ss. 121-160, Rozwój obszarów wiejskich
• Raport Głównego Urzędu Statystycznego, ’Polska w liczbach 2017’, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-

opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/polska-w-liczbach-2017,14,10.html 
• Miś, reż. Bareja S., 1980

5. Przemiany interesów i wartości w społeczeństwie polskim, kapitał społeczny i konwersja kapitałów,
• Ziółkowski M., (2000), Przemiany i wartości społeczeństwa polskiego, rozdział V, Kapitały i konwersja kapitałów,
• Raport Centrum im. Adama Smitha ’Koszty wychowania dzieci w Polsce 2017’, http://smith.pl/sites/default/files/

zalaczniki_201706/r-17-dzieci-1-06-1f.pdf 
• 80 milionów, 2011, reż. Krzystek W.,
• Cicha noc, 2017, reż. Domalewski P.,
• Szczęśliwego Nowego Jorku, 1997, reż. Zaorski J.

6. Polska w UE – wyzwania i szanse, Wielkopolska – przykład oceny skutków integracji europejskiej w 
percepcji społecznej,
• 5 zadań dla Polski. Raport 2015, wyd. McKinsey&Company, http://mckinsey.pl/documents/5-zadan-dla-Polski-McKinsey-

Forbes.pdf 
• Obce niebo, 2015, reż. Gajewski D.,
• Londyńczycy (serial, wybrany odcinek), 2008-2009, reż. Migas M., Piwowarski K., Smarzowski W., Zglinski G.

7. Społeczeństwo obywatelskie i III sektor w Polsce – historia i współczesne problemy, charakterystyka na tle 
innych krajów europejskich,
• Społeczeństwo obywatelskie i jego instytucje, Raport Kancelarii Senatu RP, 2014, https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/

senatopracowania/58/plik/ot-_627_internet.pdf 
• Raciborski J. (2009), Obywatel czasu transformacji - niespełnione nadzieje, w: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 

2/2009, Dwudziestolecie transformacji w Polsce. Społeczeństwo-Gospodarka-Państwo, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań,
• U Pana Boga za piecem, 1998, reż. Bromski J., 

8. Gospodarka – czynniki wzrostu gospodarczego, globalne przemiany ekonomiczne, kulturowe i społeczne w 
Polsce,
• Nowak M., 2014, Polska migracja: motywy mobilności, jej dynamika i propozycja socjologicznej rekonceptualizacji, „Ruch 

Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 3. 
• Polska 2025 - nowy motor wzrostu gospodarczego w Europie, 2014, raport McKinsey&Company, http://mckinsey.pl/wp-

content/uploads/2015/10/Polska-2025_cały-raport.pdf 
• Raport ’Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski’, http://www.fise.org.pl/files/1bezrobocie.org.pl/public/

migracje/migracje_raport_mgip.pdf 
• Ewa, 2011, reż. Villqist I., Sikora A., 
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• Dług, 1999, reż. Krauze K.
• Komornik, 2005, reż. Falk F.

9. Konsumpcja i współczesne style życia,
• Domański H.(red.), Ostrowska A., Rychard A., Jak żyją Polacy, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, ss. 121-150 Sikorska J., 

Materialne warunki życia Polaków w latach 90., ss. 335-359 Palska H., Czy nowe style życia Polaków? Wybrane wymiary 
stylu życia 'ludzi sukcesu', F/819, 

• raport PwC o rozwoju polskich metropolii: https://www.pwc.pl/pl/pdf-nf/2020/raport-o-metropoliach-poznan-2020-
pwc.pdf 

• Galerianki, 2009, reż. Rosłaniec K.,
• Sponsoring, 2012, Szumowska M., 

10. Nierówności społeczne – przykłady wykluczenia i ‘ucieczki do przodu’, patologie społeczne,
• Giza Anna, Sikorska Małgorzata (red.), (2012), Współczesne społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa, R 14. Ubóstwo i zamożność 
• Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza Społeczna 2013, Kotowska E. (red.), http://

www.diagnoza.com/pliki/raporty_tematyczne/Niska_dzietnosc_w_Polsce.pdf 
• Plac Zbawiciela, 2006, reż. Krauze K., Krauze J.

11. System zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej, polityka społeczna, 
• Woźniak Z., (2008), Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej. Społeczny kontekst medycznego problemu, 

Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa, ss. 11-35 Komponenty definicyjne współczesnej polityki społecznej, 36-110 
Holistyczna koncepcja niepełnosprawności jako przesłanka polityki społecznej adresowanej do osób z ograniczeniem 
sprawności;

• Ulgi i świadczenia rodzinne w krajach UE, raport PwC, https://www.pwc.pl/pl/media/2017/2017-11-23-pwc-ulgi-
swiadczenia-prorodzinne.html 

• chce się żyć

12. Rodzina i życie rodzinne
• Giza Anna, Sikorska Małgorzata (red.), (2012), Współczesne społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa, R 5. Życie rodzinne 
• Czernecka Julita, (2011), Wielkomiejscy single, wyd. Poltext, Warszawa, R. 1. Życie w pojedynkę jako zjawisko społeczne na 
świecie i w Polsce; R. 3. Wybór życia a pojedynkę jako wynik tendencji ponowoczesnych.

• CBOS: ’Pełnoletnie dzieci mieszkające z rodzicami’, 2017, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_098_17.PDF 
• Rodzinka.pl (serial, wybrany odcinek), 2011, reż. Yoka P. 
• Historia małżeńska, 2019, reż. Baumbach N.

13. Turystyka zagraniczna Polaków jako przykład przemian w drugiej połowie XX wieku, 
• Turystyka zagraniczna Polaków - raport Ministerstwa Sportu i Turystyki, https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/aktualnosci/

7403,Charakterystyka-podrozy-mieszkancow-Polski-w-2016-r.html 
• Darling ajlawju, 2010, reż. Błaszczyk A. 

14. Religia i religijność Polaków
• Baniak Józef, (2008), Między buntem a potrzebą akceptacji i zrozumienia. Świadomość religijna i moralna a kryzys tożsamości 

osobowej młodzieży gimnazjalnej. Studium socjologiczne, wyd. Homini, Kraków,
• Raport Centrum Badania Opinii Społecznej i Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego: ’Kościół katolicki w Polsce 

1991-2011’, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/12/1/2/
rs_kosciol_katolicki_1991-2011.pdf

• CBOS: ’Lokalna Parafia i jej społeczne znaczenie i funkcje’, 2014, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_158_14.PDF    
• Boże ciało, 2019, reż. Komasa J.

Zaliczenie: prezentacja na jeden z tematów zajęć, 
tytuł prezentacji powinien składać się z dwóch części - ogólnej i szczegółowej (np. Turystyka zagraniczna Polaków. 
Młodzieżowe wyjazdy trampingowe.);
skład: prezentacja powinna zawierać 15 slajdów (w tym slajd tytułowy z imieniem i nazwiskiem oraz tytułem prezentacji; oraz 
slajd ostatni ze spisem wykorzystanej literatury przedmiotu);
struktura: prezentacja powinna mieć czytelną strukturę - cz. I. Teoretyczny wstęp (napisany w oparciu o literaturę 
przedmiotu), cz. II. Przykład (dowolnie wybrany przez studenta), cz. III. Podsumowanie, wnioski, rekomendacje;
forma i inne elementy graficzne: sugeruję czcionki ’bezszeryfowe’, rozmiar czcionki w treści slajdu: 20, w tytule: 32; 
ewentualne dodatkowe tabele, wykresy, fotografie, rysunki - proszę o przygotowywanie ich samodzielnie a nie korzystanie z 
gotowych fotografii czy tabel z internetu, elementy graficzne nie powinny zajmować więcej niż 1/3 powierzchni danego 
slajdu;
Prezentacja powinna być zapisana w formacie .pdf, podczas semestru proszę o przedstawienie 2-3 slajdów na II zajęciach (z 
uzasadnieniem wyboru tematu), 5-6 slajdów na X zajęciach (z informacją o wybranym do omówienia przykładzie), oraz 
finalną wersję 15-slajdową na ostatnich zajęciach lub na moim dyżurze.
W sprawie literatury przedmiotu proszę o pytania na zajęciach lub na moim dyżurze: s. 132 WS UAM, pon. 9.00-10.00, wt. 
11.30-13.00.
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