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Sławomir Kalinowski  

Pewni niepewności 

Wprowadzenie 

Społeczeństwo bez problemów wydaje się niczym książkowa Utopia 

Morusa, jedynie fikcją literacką. XXI wiek niesie za sobą nowe wyzwania, a 

niemożliwość sprostania wymaganiom współczesności prowadzi do wy-

kluczenia i pozbawiania szans możliwości realizacji potrzeb. Sytuacja na 

świecie, związana zarówno z geopolityką państw, zmniejszającym się za-

potrzebowaniem na pracę, wyzwaniami ekonomicznymi prowadzi do co-

raz większej niepewności jednostek. Coraz szybsze tempo życia, rosnący 

deficyt miejsc pracy oraz niebezpieczeństwo wykluczenia zmusza jednost-

ki do ciągłego angażowania się w poprawę, a niekiedy w utrzymanie do-

tychczasowej sytuacji ekonomicznej i społecznej. Pogoń za marzeniami o 

dostatnim życiu wzmaga poczucie niepewności i staje się jedynym pew-

nym elementem życia. Przesłanki te wpłynęły na podjęcie problemu nie-

pewnej sytuacji ubogich mieszkańców Poznania. Cel ten w szczególe 

sprowadza się do przedstawienia zjawiska niepewności dochodów, pracy i 

przyszłości beneficjentów MOPR, a także ich zachowań zmierzających do 

poprawy sytuacji. 

Niepewność 

Niepewność jest podstawowym atrybutem współczesności. Jej ro-

snące znaczenie powoduje, że staje się zjawiskiem endemicznym niemal w 

każdym miejscu na świecie, wśród wszystkich grup społeczno-

ekonomicznych. Dotyczy każdego wymiaru życia człowieka – zarówno 

sytuacji ekonomicznej, jak i pozaekonomicznej – konsumpcji, pracy, wa-

runków społecznych, gospodarki, szeroko rozumianego środowiska, czy 

też wyzwań cywilizacyjno-kulturowych. W dzisiejszych czasach szczegól-

nego znaczenia nabierają niepewność pracy, jej niepełny wymiar lub wy-

konywanie jej na nietypowych warunkach, a w konsekwencji również nie-

pewność dochodów. Są one istotnym czynnikiem warunkującym poczucie 

bezpieczeństwa (lub jego braku), w wymiarze socjo-ekonomicznym. Czyn-

niki te w istotny sposób wpływają na aktualną i przyszłą sytuację życiową i 

jej subiektywne postrzeganie przez poszczególne jednostki, a w efekcie 

odczuwany poziom i jakość życia. W koncepcji ekonomii psychologicznej 


