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01.10.2010 -  30.09.2013       starszy wykładowca na całym etacie  w Zakładzie  
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4. Dorobek naukowy i wskazanie głównego osiągnięcia 

      Na mój dorobek naukowy składa się:  

 monografia problemowa pt.  Kobiety w wybranych segmentach polskiego 

ruchu związkowego a równość płci. Studium z zastosowaniem teorii Pierre’a 

Bourdieu (2013, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 1-336, 

ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-2197-4);  

 praca zbiorowa pod moją redakcją pt. Kobiety w ruchu  związkowym – 

możliwości i ograniczenia (2008, Katowice, Śląskie Media, s. 1-112,  ISBN  

978-83-921175-7-5; jej redaktorem byłam wraz z Bożeną Gawryluk i  

Genowefą Grabowską);  

 podręcznik adresowany do studentów socjologii pt. Socjolog w zakładzie pracy 

– nowe wyzwania i perspektywy. Podręcznik dla studentów zorientowanych na 

praktykę wykonywania zawodu w aspekcie wyzwań współczesnego marketingu 

i zarządzania personelem (2002, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Śląskiego, s. 1-232,  ISSN 1644-0552,  ISBN 83-226-1189-7);   

 46 artykułów, w tym 5 w języku angielskim (wykaz w załączniku).   

   

      Jako moje główne osiągnięcie i podstawę do wszczęcia postępowania habilitacyjnego 

wskazuję monografię, której jestem jedyną autorką:  

 

Sławomira Kamińska-Berezowska: Kobiety w wybranych segmentach polskiego 

ruchu związkowego a równość płci. Studium z zastosowaniem teorii Pierre’a 

Bourdieu. 2013, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.  

 

    Wskazaną tutaj monografię Kobiety w wybranych segmentach polskiego ruchu 

związkowego a równość płci. Studium z zastosowaniem teorii Pierre’a Bourdieu 

mogłam napisać dzięki temu, że uzyskałam  i zrealizowałam grant badawczy 

MNiSW
1
.  Publikacja ta składa się z jednego rozdziału o charakterze teoretycznym, 

jednego mającego charakter metodologiczny,  trzech empirycznych, zakończenia, 

obszernego aneksu i bibliografii. Część teoretyczna stanowi syntetyczne 

ustosunkowanie się  do istniejącej literatury przedmiotu i podkreśla deficyty badań 

dotyczących kobiet w polskich ruchu związkowym. Na podstawie analizy 

dotychczasowej literatury przedmiotu sformułowana została empiryczna propozycja 

badań. Przeprowadzone badania mają z założenia charakter jakościowy, a ich 

zadaniem jest opisanie postrzeganych przez liderów wybranych segmentów polskich 

                                                           
1 Grant MNiSW  w Warszawie  pt. „Działaczki i działacze związków zawodowych wobec problemów równości 

płci i możliwości samorealizacji kobiet w sferze zawodowej i w ruchu związkowym w III RP”, którym 

kierowałam w okresie od 02.09.2010 r. do 22.09.2011 r.,  zrealizowałam w Zakładzie Socjologii Organizacji, 

Gospodarki i Metodologii Badań Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

zgodnie z umową nr 2997/B/H03/2010/38. W 2012 r. uzyskałam też akceptację merytoryczną i finansową 

projektu, którym kierowałam, o numerze rejestracyjnym NN 116 299738,  pt. „Działaczki i działacze związków 

zawodowych wobec problemów równości płci i możliwości samorealizacji kobiet w sferze zawodowej i w ruchu 

związkowym w III RP”, przez Zespół Ekspertów powołanych przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. 
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związków zawodowych problemów pracowniczych i związkowych kobiet na rynku 

pracy województwa śląskiego i łódzkiego w III RP. Badania celowo koncentrują się 

też na jego sektorach wysoko i nisko sfeminizowanych, aby porównać problemy 

pracownicze i związkowe kobiet, jakie w nich występują. Wykonane analizy 

empiryczne były inspirowane projektem Gender Index, który z założenia dotyczył 

firm pretendujących do stawania się liderami w dziedzinie dobrych praktyk 

zarządzania, ale celowo nie uwzględniał opinii działaczy związkowych ani najbardziej 

drastycznych przykładów naruszania praw pracowniczych. Dotychczasowe wyniki 

analiz socjologicznych (omawiane w części teoretycznej mojej pracy) wyraźnie 

wskazują z jednej strony na trudniejszą sytuację pracowniczą kobiet, a z drugiej -

paradoksalnie - na brak dostatecznie mocnej reakcji na taki stan rzeczy działaczy 

polskich związków zawodowych. Spowodowało to postawianie pytania 

problemowego o przyczyny tej niskiej aktywności związkowców w tym zakresie, a 

także próbę odpowiedzi na to przez badania własne.  Jako przedmiot przedstawionych 

w książce badań własnych przyjęłam zatem postrzeganie przez liderów wybranych 

segmentów  ruchu związkowego takich kwestii, jak:  1) możliwości  udziału kobiet w 

ruchu związkowym  (w tym: typy motywacji liderek i liderów, wykorzystywane 

umiejętności i charakter posiadanego kapitału, postrzegane priorytety dla działań 

organizacji związkowych); 2) charakter postrzeganych problemów pracowniczych, ze 

szczególnym uwzględnieniem tych dotyczących kobiet (z uwzględnieniem różnych 

składników procesu kadrowego); 3) problemy zaangażowania związkowego kobiet i 

mężczyzn oraz postrzegania równości płci (bariery aktywności własnej, bariery 

zaangażowania związkowego kobiet, bilans aktywności związkowej i in.). Uważam, 

że przeprowadzone analizy wpisują się w problematykę równości płci na rynku pracy 

III RP, co powoduje, że monografia ta jest przyczynkiem do zmiany spojrzenia na 

problematykę związków zawodowych i zakwestionowania braku znaczenia płci 

członków organizacji związkowych, a także pozwala wyraźniej zobaczyć ruch 

związkowy jako element społeczeństwa obywatelskiego. 

    Empirycznie analizowane obszary badawcze ujęłam z perspektywy teorii Pierre’a 

Bourdieu. Nie było przy tym moim celem krytyczne ustosunkowywanie się do całości 

dorobku francuskiego socjologa, ale zastosowanie jego koncepcji teoretycznej do 

analiz współczesnego miejsca kobiet w ruchu związkowym w Polsce. Szczególne 

znaczenie P. Bourdieu przypisuje habitusom jednostek, w tym habitusowi 

rodzajowemu utożsamianemu przez niego z gender. Dla potrzeb empirycznych 

przyjęłam możliwie w pełni tę koncepcję teoretyczną, a dotyczy to też innych 

używanych przez autora pojęć, w tym: podstawowych form kapitałów przez niego 

wyróżnianych, czyli ekonomicznego, kulturowego i społecznego, które uzupełnia 

kapitał symboliczny i związana z nim kwestia przemocy symbolicznej. Kapitały te do 

pewnego stopnia podlegają konwersji, ale można także mówić o priorytetowym 

znaczeniu jednego z nich w zależności od analizowanego pola aktywności jednostki. 

Pole aktywności związkowej ma szczególnie złożony charakter, bo łączy się 

bezpośrednio nie tylko z polem gospodarki, lecz również z polem polityki. 

Dodatkowo, w wypadku analiz sytuacji kobiet jego złożoność jest większa ze względu 

na uwarunkowania dotyczące habitusu rodzajowego i historycznie odmiennej sytuacji 
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kobiet na rynku pracy i w aktywności publicznej.  Czynnik czasu ma tutaj też 

szczególne znaczenie z uwagi na kwestie reprodukcji różnych typów kapitałów oraz 

pewnej trwałości raz nabytych habitusów rodzajowych. W monografii akcentuję tę 

historyczną odmienność kapitału zakumulowanego przez ogół kobiet  we wszystkich 

jego formach podstawowych oraz funkcjonowanie przemocy symbolicznej, którą w 

Polsce po 1989 roku istotnie zakwestionowały pierwsze związkowe struktury kobiece 

NSZZ „Solidarność”, a następnie, ze znacznie większym powodzeniem, nowe 

organizacje i inicjatywy kobiece związane ze środowiskami feministycznymi. 

Zasadniczo jednak sam francuski badacz reprezentuje podejście do analiz kapitału 

społecznego, finansowego i kulturowego jako własności jednostki. Ta indywidualna 

aktywność jednostek w trosce o własny kapitał jest szczególnie wyraźna w wypadku 

jego formy kulturowej, która występuje w postaci ucieleśnionej, uprzedmiotowionej 

czy zinstytucjonalizowanej. Takie podejście do kapitałów jako własności, którymi 

dysponują same jednostki, stosuję także w moich badaniach, choć podkreślam, że jeśli 

chodzi o kapitał symboliczny, to służy on w zasadzie naturalizowaniu nierówności 

pozostałych kapitałów. Moje studium jest też pierwszym zastosowaniem teorii 

Pierre’a Bourdieu do analiz ruchu związkowego w Polsce. 

     Z założenia monografia koncentruje się na miejscu kobiet w wybranych 

segmentach ruchu związkowego i postrzeganiu równości płci. Problem analiz jest o  

tyle skomplikowany, że sama kwestia równości płci obejmuje całokształt życia 

społecznego, ma charakter procesualny i interdyscyplinarny, a stąd można jej 

poświęcić niejedno opracowanie pisane z różnych perspektyw. Z tych powodów ja 

sama zdecydowałam się przedstawić możliwie syntetycznie i zwięźle kwestie 

dotyczące analizy sytuacji pracowniczej i związkowej kobiet. Ze względu na podjęty 

przedmiot analiz podkreśliłam ekonomiczne i prawne aspekty składające się na 

socjologiczną perspektywę równości. W ramach ekonomicznych teorii analiz 

nierówności płci skorzystałam z analiz w zakresie teoretycznych perspektyw 

nierówności płci autorstwa Ireny Reszke oraz zwróciłam uwagę na neoklasyczne 

teorie rynku pracy i teorie segmentacji. Wykorzystałam wnioski z dociekań tej autorki, 

które jasno wskazywały ekonomiczne teorie segmentacji rynku jako mocniej 

współgrające z socjologicznym podejściem niż teorie neoklasyczne. Wśród wielu 

typów segmentacji rynku moją uwagę zwróciła koncepcja dualistycznego podziału na 

sektor rdzenia i peryferia, bo nakłada się ona na podziały aktywności i związane z 

nimi rynkowe szanse kobiet i mężczyzn. Większość pracowników rdzenia stanowią w 

tym ujęciu mężczyźni, a segmentów peryferyjnych - kobiety, przy czym 

uprzywilejowani nie są, oczywiście, zainteresowani zmianą tego stanu rzeczy. 

Zwróciłam też uwagę na pewne korespondowanie z sobą teorii Joan Acker i 

Pierre’a Bourdieu, którzy są podobnie krytyczni wobec teorii Talcotta Parsonsa, 

podkreślają przenikanie relacji płci przez stosunki klasowe oraz dostrzegają 

niebezpieczeństwo androcentryzmu. P. Bourdieu sygnalizował potrzebę analiz 

historycznych, które ukazują systemowo stosunki między podstawowymi instytucjami 

społecznymi, które to z kolei składają się w ten sposób na całokształt 

podporządkowanej pozycji kobiet, ale pokazywał także wagę analiz współczesnych w 

ramach wybranych pól nowoczesnego, złożonego społeczeństwa. 
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    Społeczny charakter funkcjonowania płci jest istotnie wyznaczony przez ramy 

prawa. W wyniku prawnych zmian dotyczących funkcjonowania kobiet i mężczyzn po 

1989 roku w Polsce wprowadzono szereg regulacji antydyskryminacyjnych. 

Podkreślam za Barbarą Kalinowską-Nawrotek, że aż do 1996 roku kodeks pracy nie 

posiadał wzmianek na temat równouprawnienia płci, czyli faktycznie brakowało 

narzędzi kodeksowych do jego egzekwowania. W tym sensie podkreślam 

odmienność deklaracji konstytucyjnych i rozwiązań kodeksowych, czyli 

faktyczne występowanie dyskryminującej sytuacji rynkowej kobiet. Wielokrotne 

nowelizacje kodeksu pracy w III RP zwiększyły istotnie szanse na równe traktowanie 

płci na rynku, bo dotyczyły one  między innymi: wprowadzenia sankcji dotyczących 

naruszeń zasady równego traktowania płci, wprowadzenia i podkreślenia uprawnień 

do korzystania z urlopu wychowawczego przez kobietę i mężczyznę, wprowadzenia 

definicji dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej, a także rozszerzenia dyskryminacji 

ze względu na płeć przez objęcie tym pojęciem także  molestowania seksualnego. 

Zwiększaniu szans kobiet na rynku pracy  służyło też zbliżenie, a następnie wejście 

Polski do Unii Europejskiej ze względu na stosowną w niej politykę Gender 

Mainstreaming. 

    W pracy analizuję makroekonomiczne aspekty sytuacji kobiet w dobie 

przechodzenia Polski do gospodarki postfordyzmu. Podkreślam szereg zmian 

transformacji społeczno-gospodarczej, dotyczących stopniowej eliminacji funkcji 

socjalno-opiekuńczych przedsiębiorstw i demontażu socjalistycznego welfare state, co 

szczególnie niekorzystnie odbiło się na sytuacji kobiet.  Wskazuję, że w nowym ładzie 

państwowym bardziej troszczono się o pracownika jako jednostkę niż jako osobę 

posiadającą rodzinę.  Opierając się na szeregu opracowań socjologicznych (m.in. R. 

Drozdowski, B. Gąciarz, W. Pańków, I. Desperak), pokazuję też tworzenie się nowych 

podziałów społecznych. Podkreślam, że nawet jeśli przyjąć bardziej zróżnicowane 

kategoryzacje orientacji pracujących Polaków (jak to proponuje m.in. J. Gardawski), 

to  można wyraźnie zauważyć, że kobiety każdorazowo znajdują się wśród nich w 

sytuacji trudniejszej.  Analiza współczynników aktywności zawodowej, zatrudnienia 

czy stopy bezrobocia także pokazuje większe trudności rynkowe kobiet. Podobny 

obraz ukazuje analiza rynkowej segregacji płci w aspekcie poziomym i pionowym. Na 

poziomą segregację kobiet  wskazuje problem feminizacji i maskulinizacji niektórych 

branż i zawodów oraz typowe dla nich wysokości wynagrodzeń. Pokazuję 

statystyczne dane świadczące o dyskryminacji kobiet również ze względu na swoisty 

backlash, który można zauważyć w  polityce  III RP. Wskazuję, że ten backlash w 

polskiej polityce przyjął postać:  niedopuszczenia do referendum w sprawie wejścia w 

życie restrykcyjnej  tzw. ustawy antyaborcyjnej (ostatecznie uchwalonej w 1993 

roku), negowania dyskryminacji płacowej przez polityków prawicy w debatach 

parlamentarnych (np. w 1998 roku), a także postać dyskursu politycznego, w którym 

równość płci miała stanowić zagrożenie dla wartości rodzinnych. W tym sensie w 

życiu społecznym III RP odnotowuję dwie sprzeczne tendencje: z jednej strony 

odwołanie się do patriarchalnych wzorów gospodarki wczesnokapitalistycznej, a z 

drugiej  - do oficjalnej polityki równości płci promowanej przez Unię Europejską, 

która wyrażała się też  projektami typu Gender Index. 
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     W ramach przeglądu literatury dotyczącej  kobiet w polskim ruchu związkowym  

podkreślam przede wszystkim brak analiz historycznych i socjologicznych tego 

problemu.  Na androcentryzm funkcjonującej literatury przedmiotu składa się szereg 

kwestii, które wiążę z rodzajem przemocy symbolicznej, a więc przyjmowaniem 

męskiego wzorca jako podstawy do analiz problemów pracowniczych i związkowych.  

Podkreślam, że jest to powiązane z historycznymi uwarunkowaniami odmiennego 

wejścia na rynek pracy i w ramy ruchu związkowego kobiet oraz z dyskusją nad 

różnymi modelami unionizmu, w tym politycznego i ekonomicznego.  Najstarsza i 

podstawowa funkcja związków zawodowych ma charakter rewindykacyjno-ochronny, 

ale wraz z rozwojem demokracji przemysłowej rośnie znaczenie pozostałych funkcji, 

w tym partycypacyjnych, politycznych czy wychowawczych, dotyczących 

kształtowania postaw moralnych. Z  tych względów zwracam uwagę na związki 

zawodowe jako ważny element składowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, 

a także  na marginalizowanie problemów płci przy statystycznych analizach 

składu związków zawodowych, ich władz związkowych i ich reprezentantów w 

parlamencie. Niski udział  kobiet  w sejmie po 1989 roku, w tym też tych 

reprezentujących koalicje na bazie związków zawodowych, był impulsem do 

powstania Parlamentarnej Grupy Kobiet. Podkreślam więc, że w III RP można mówić 

o pewnym renesansie struktur kobiecych w życiu publicznym, w tym w dwóch 

pierwszych reprezentatywnych centralach związkowych – NSZZ „Solidarność” i 

OPZZ.  W okresie powstania i kształtowania się rynkowych reguł gospodarczych 

doszło jednak w Polsce do znacznego spadku poziomu uzwiązkowienia. W analizach 

tego procesu deunionizacji polskie dane statystyczne w zasadzie pomijały kwestie 

uczestnictwa kobiet w  ruchu związkowym, stąd wiedza w tym zakresie jest niewielka. 

     Uważam, że najważniejsze osiągnięte wyniki przeprowadzonych analiz to: 

 opis kobiecych struktur związkowych dwóch pierwszych reprezentatywnych 

central związkowych, czyli Sekcji Kobiet NSZZ „Solidarność” i Komisji 

Kobiet OPZZ; 

 przedstawienie specyfiki kobiecych  problemów pracowniczych w ujęciu 

liderów wybranych segmentów ruchu związkowego; 

 opisanie zjawiska „szklanego sufitu” w aktywności związkowej, co 

zilustrowane zostało dodatkowo danymi ilościowymi; 

 zobrazowanie znaczenia płci liderów jako czynnika różnicującego  percepcje 

kobiecych problemów pracowniczych i związkowych; 

 wskazanie ograniczeń uniwersalistycznego podejścia do problemów 

pracowniczych jako rodzaju przemocy symbolicznej wyrażającej się 

„wyrównywaniem do męskiego wzorca” i marginalizacją kwestii 

dyskryminacji kobiet; 

  wskazanie znaczenia habitusu rodzajowego i przemocy symbolicznej dla 

określania „właściwego” miejsca kobiet w analizowanych organizacjach 

związkowych. 

   W polskiej literaturze przedmiotu brakuje opisu kobiecych struktur związkowych 

takich jak Sekcja Kobiet NSZZ „Solidarność” czy Komisja Kobiet OPZZ. Za kobiece 
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struktury związkowe można uznać te zdominowane przez kobiety i zajmujące się 

rozwiązywaniem przede wszystkim ich problemów pracowniczych. W tym sensie 

można w ich zakres włączyć też działania Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 

Pielęgniarek i Położnych (opisywanego w polskiej literaturze głównie przez J. Kubisę) 

czy Związek Zawodowy Kobiet, którego znaczenie i aktywność podkreślam w jednym 

z rozdziałów. W wypadku Sekcji Kobiet NSZZ „Solidarność” wyraźnie widać 

problem jej dyscyplinowania oraz podporządkowywania się woli męskiej większości 

związkowej. Wyrazem tego stanu rzeczy był już w 1990 roku konflikt między  II 

Krajowym Zjazdem NSZZ „Solidarność” (zdominowanym w 90% przez mężczyzn) a 

Sekcją Kobiet NSZZ „Solidarność” w kwestii regulacji prawnych dotyczących 

możliwości dokonywania aborcji. Konflikt był tak ostry, że  zdominowane przez 

mężczyzn władze związkowe zagroziły wówczas likwidacją sekcji i faktycznie doszło 

do jej zawieszenia.  Przeprowadzone badania wskazują więc na niedemokratyczne 

procedury stosowane wobec działań sekcji, a także na limitowanie dostępu do 

członkostwa w niej i manipulowanie jej składem. Współczesne liderki Sekcji Kobiet 

NSZZ „Solidarność”, które wzięły udział w badaniach, dostrzegały nierówne 

traktowanie płci na rynku pracy, a często też w aktywności związkowej, i deklarowały 

wolę zmiany tego stanu rzeczy. Starały się rozwiązywać problemy pracownicze 

głównie przez wsparcie adresowane do członkiń w aspekcie godzenia aktywności 

prywatnej, zawodowej i związkowej. Liderki Komisji Kobiet OPZZ, które wzięły 

udział w badaniach, były dużo bardziej zatomizowane w swoim funkcjonowaniu w 

ramach związku zawodowego ze względu na doradczy charakter swojej struktury. 

Często więc liderki tej komisji nie znały się osobiście i charakteryzowało je  

zróżnicowanie wnikliwości analizowania problemów pracowniczych kobiet. Z reguły 

nie posługiwały się językiem genderowym, ale wykazywały wrażliwość na 

dyskryminację rynkową kobiet, a  niektóre z nich brały udział w akcjach ruchu 

kobiecego, w tym w spotkaniach Kongresu Kobiet.  

     W świetle badań można powiedzieć, że przedstawianie specyfiki kobiecych 

problemów pracowniczych  różnicuje przede wszystkim płeć liderów, czyli działaczki 

związkowe  mają w tym zakresie większą wiedzę w każdej z analizowanych branż i 

regionów. Wśród typowych dla kobiet problemów pracowniczych podkreślano: niższe 

zarobki, trudności ze znalezieniem pracy, większą łatwość utraty pracy, trudności 

awansowania, podatność na mobbing i molestowanie seksualne. Biorące udział w 

badaniach liderki same czasem doświadczały mobbingu czy molestowania 

seksualnego, co powodowało, że szczegółowo opisywały szereg doświadczanych 

uczuć, w tym: bycie lekceważonym, poniżanym  czy zastraszanym. Liderzy, którzy 

wzięli udział w badaniach, nie wskazali na tego typu doświadczenia  w toku własnej 

aktywności pracowniczej czy związkowej, mniej akcentowali też kwestie 

konieczności przezwyciężania strachu przed zaangażowaniem w aktywność  

związkową. Badani obu płci podkreślali pewną swoją bezradność wobec niektórych 

problemów pracowniczych wskazywanych jako  charakterystyczne dla kobiet, w tym 

wymieniali trudności radzenia sobie z: molestowaniem seksualnym, mobbingiem,  

niższymi wynagrodzeniami czy barierami awansu.  
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     Na podstawie przeprowadzonych badań jakościowych w postaci wywiadów, ale 

także dzięki analizie dokumentów i dostępnych danych związkowych dotyczących 

udziału we władzach stwierdziłam występowanie w dwóch pierwszych 

największych centralach związkowych, czyli NSZZ „Solidarność” i OPZZ, 

zjawiska „szklanego sufitu”. Dokumentuję to również szczegółowymi danymi 

ilościowymi w zakresie składu władz związkowych kadencji 2010-2014, które 

przytaczam w aneksie. Zjawisko to w wypowiedziach badanych wyraża się głównie w 

postrzeganiu barier własnej aktywności związkowej oraz wyjaśnianiu przyczyn braku 

proporcjonalnej obecności kobiet w wyższych władzach związkowych. W zakresie 

barier własnej aktywności związkowej można zobaczyć zróżnicowanie wypowiedzi 

liderów w zależności od ich płci. Liderki w przeciwieństwie do liderów-mężczyzn 

wskazywały: trudności z uzyskaniem pełnej akceptacji najbliższych dla 

zaangażowania w działalność związkową, stres pogłębiany podejściem 

samokrytycznym do własnej działalności, brak akceptacji niektórych kręgów 

społecznych wyrażający się negatywnie wartościowanym stygmatem  „feministki”,  

deficyty kobiecej solidarności, odczuwanie niechęci części liderów-mężczyzn do 

kobiet na najwyższych stanowiskach związkowych, podwójne standardy ocen 

działalności i możliwości obejmowania stanowisk związkowych ze względu na płeć 

oraz odczuwanie negatywnych stereotypów płci. Problemy opisywanych barier 

własnej aktywności są szeroko dokumentowane  wypowiedziami badanych, podobnie 

jak wskazywane przyczyny braku równych proporcji płci na najwyższych 

stanowiskach związkowych. Wśród wyjaśnień zjawiska „szklanego sufitu”  liderki w 

przeciwieństwie do liderów-mężczyzn wymieniały również takie przyczyny, jak: 

niechęć mężczyzn do dzielenia się władzą lub/i jej delegowania, brak promocji 

osiągnięć liderek związkowych (wiążący się czasem z przejmowaniem ich osiągnięć i 

firmowaniem ich jako własnych przez liderów-mężczyzn). Pewną odpowiedzią na to 

zjawisko i powiązane z nim marginalizowanie kobiecych problemów pracowniczych 

jest powstawanie kobiecych struktur związkowych, także w postaci Związku 

Zawodowego Kobiet. 

     Przedstawione analizy pokazują, że płeć liderów wpływa na różnicowanie 

postrzegania nie tylko problemów pracowniczych, ale także tych dotyczących 

związkowego zaangażowania kobiet. Uczestniczące w badaniach działaczki 

związkowe były ogółem bardziej niż działacze-mężczyźni wrażliwe na problemy 

funkcjonowania kobiet w zakładzie pracy i w organizacjach związkowych, a także 

potrafiły wnikliwiej obserwować i opisywać te kwestie. Biorące udział w badaniach 

liderki wskazywały również próby ograniczania swobody działania i znaczenia 

kobiecych struktur związkowych przez zdominowane przez mężczyzn władze 

związkowe, a dodatkowo opisywały też fakty występowania deficytów kobiecego 

solidaryzmu. Brak systemowej współpracy związkowych struktur kobiecych ze 

środowiskami kobiecymi i feministycznymi stanowił też jedną z przyczyn braku 

wzrostu znaczenia tych struktur. 
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       Przemoc symboliczna wyrażająca się „wyrównywaniem do męskiego wzorca” i 

marginalizacją kwestii dyskryminacji kobiet na rynku pracy i w ruchu związkowym 

jest w świetle przeprowadzonych badań zauważalna i wiąże się z uniwersalistycznym 

podejściem do pracownika jako osoby niejako pozbawionej płci. Jak wskazują liczne 

analizy i badania socjologiczne (chociażby te autorstwa A. Titkow, M. Fuszary, E. 

Lisowskiej), w rzeczywistości płeć pracownika ma znaczenie, bo łączy się z  takimi 

kwestiami, jak: segmentacja pozioma i pionowa, osiągane poziomy wynagrodzeń czy 

bezrobocie. Płeć pracownika wiąże się też bezpośrednio z jego rolą w procesie 

reprodukcji biologicznej, a posiadanie licznego potomstwa mocniej wpływa na 

sytuację pracowniczą kobiet. W badaniach zauważono przejawianie się przemocy 

symbolicznej w szeregu nierówności kulturowych składających się na codzienne  

życie związkowe, w tym: w preferowaniu męskich końcówek językowych przy 

wskazywaniu wyższych funkcji czy stanowisk związkowych; w 

niedemokratycznym rozwiązaniu pierwszej sekcji kobiet przez zdominowane 

przez mężczyzn władze NSZZ „Solidarność”; w wypowiedziach liderów 

związkowych, które wskazywały na dewaluowanie problemów pracowniczych 

kobiet czy osiągnięć działaczek związkowych; w deklaratywnym opowiadaniu się 

za równością płci, a faktycznej niechęci do niej części liderów związkowych. 

Problem ten jest związany z traktowaniem równości płci jako pewnego rodzaju 

pustego sloganu, za którym nie kryją się faktyczne przekonania o jej potrzebie, a także 

ze złożoną kwestią, co równość ta oznaczać powinna w praktyce.  W świetle 

przeprowadzonych badań można zatem zobaczyć zróżnicowane interpretacje równości 

płci przez liderów związkowych, które zasadniczo wskazują, że problemem pozostaje 

jej faktyczne praktykowanie, a więc obszar oddziaływania uwarunkowań 

kulturowych.  

     Opierając się na przeprowadzonych badaniach, można zauważyć, że habitus 

rodzajowy i przemoc symboliczna służą do określania „właściwego” miejsca 

kobiet w analizowanych organizacjach związkowych. Liderki związkowe zarówno 

ulegają społeczno-kulturowemu umiejscowianiu, jak i same aktywnie wpływają na 

określanie swojej pozycji. Przemoc symboliczna  i habitus rodzajowy oddziałują w 

sposób, który z reguły umyka refleksji działających. Przeprowadzone analizy 

badawcze zdają się jednak pokazywać pewną analogiczność kobiecych struktur 

związkowych do oddziaływania środowisk feministycznych, bo podobnie wpływają 

na pewne podważenie oczywistości męskiej dominacji. Kobiece struktury związkowe 

można zatem potraktować jako obszar heterodoksji i zauważać ich wpływ na 

modyfikacje związkowej ortodoksji. Należy jednak przy tym pamiętać, że związkowe 

struktury kobiece są zróżnicowane charakterem, miejscem i kontekstem działania, a 

stąd ich znaczenie  i funkcjonowanie nie jest jednolite.   

     Problemy uczestnictwa kobiet w ruchu związkowym i na rynku pracy zawodowej 

są też  przedmiotem moich wieloletnich badań, na co zwracałam uwagę w  wielu 

artykułach (wykaz w załączniku). 
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5. Charakterystyka pozostałych osiągnięć naukowych po 1997 roku 

 

    Moje zainteresowania naukowe ewoluowały, ponieważ moja praca magisterska 

(1988) była poświęcona więzi narodowej, dysertacja doktorska (1997) - rozpadowi 

więzi rodzinnej, a zdecydowana większość późniejszego dorobku wpisuje się w 

socjologię pracy. Na całość mojego dorobku naukowego składa się 46 artykułów 

(wykaz w załączniku), ale 7 z nich było opublikowanych przed doktoratem, przy czym  

tylko 3 artykuły podejmowały problematykę socjologii pracy, 3 mocniej dotyczyły 

więzi narodowej, a 1 - rozpadu małżeństwa przez rozwód. Problemy dezintegracji 

więzi małżeńskiej poruszałam również w 2 artykułach po obronie dysertacji 

doktorskiej, w tym jeden z nich dotyczył problemów teoretycznych związanych z 

analizą tego zjawiska
2
, a drugi mocniej akcentował znaczenie życia małżeńskiego dla 

funkcjonowania społecznego jednostki
3
, także w obszarze jej pracy zawodowej. W 

sumie po obronie dysertacji doktorskiej na mój dorobek składa się zatem 37 

artykułów, a także praca zbiorowa pod moją redakcją
4
 oraz samodzielnie 

napisana monografia problemowa
5
 dotycząca problemów pracowniczych i 

aspektów genderowych funkcjonowania kobiet i mężczyzn w życiu społecznym. 

Myślę, że publikacje te świadczą o wykrystalizowaniu się spójnego zakresu moich 

zainteresowań w obszarze socjologii pracy ze szczególną uwagą poświęconą 

kwestiom rynkowego funkcjonowania kobiet.  

     Po 1989 roku rynkowe  reguły rynku pracy, jakie zaczęły obowiązywać w Polsce, 

były dla mnie mocnym impulsem do zajęcia się socjologią pracy i związanymi z nią 

wyzwaniami w nowej sytuacji gospodarczej. W 2002 roku napisałam skrypt pt. 

Socjolog w zakładzie pracy – nowe wyzwania i perspektywy. Podręcznik dla studentów 

zorientowanych na praktykę wykonywania zawodu w aspekcie wyzwań współczesnego 

marketingu i zarządzania personelem (2002, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Śląskiego, s. 1-232, ISSN 1644-0552,  ISBN 83-226-1189-7.). Praca ta miała z 

założenia cel dydaktyczny, ale wskazałam w niej też nowe możliwości zatrudniania i 

specjalizacji absolwentów socjologii, w tym jako specjalistów w zakresie: zarządzania 

zasobami ludzkimi, prowadzenia badań marketingowych, specjalistów działów 

prywatyzacji i restrukturyzacji, czy w zakresie zapewniania polityki jakości (TQM). 

Szczegółowo omówiłam role socjologa w zakresie zarządzania personelem oraz w 

prowadzeniu badań marketingowych. Myślę, że w tym sensie podręcznik nie tylko 

pozwolił odnaleźć wielu absolwentom bardzo atrakcyjne miejsca zatrudnienia, 

                                                           
2 S. Kamińska-Berezowska, 2001, „Konflikt małżeński zakończony rozwodem w badaniach empirycznych - 

trudności i nowe perspektywy badawcze” w: „Eseje socjologiczne”, red. W. Jachera, Katowice, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Śląskiego, s.146-162, ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-1055-6. 
3
 S. Kamińska-Berezowska, 1999, „Dezintegracja rodziny miejskiej - obawy i nadzieje”  w:  „Tychy. Integracja 

- społeczność lokalna - rodzina miejska”, red., M. S. Szczepański, Tychy, Śląskie Wydawnictwo Naukowe, 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, s. 265-279,  ISBN 90 95 32- 3.  
4
 S. Kamińska-Berezowska, B. Gawryluk, G. Grabowska, red. 2008, „Kobiety w ruchu  związkowym – 

możliwości i ograniczenia”, Katowice, Śląskie Media, s.1-112,  ISBN  978-83-921175-7-5.  
5
 S. Kamińska-Berezowska, 2013, „Kobiety w wybranych segmentach polskiego ruchu związkowego a 

równość płci. Studium z zastosowaniem teorii Pierre’a Bourdieu”, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Śląskiego, s.1-336,  ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-2197-4.  
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ale też wpisał się w ogólną dyskusję nad znaczeniem tej dyscypliny w dobie 

gospodarki rynkowej.  

     Wyrazem moich zainteresowań praktyką wykonywania zawodu i losami 

absolwentów socjologii był również udział w dyskusji naukowej dotyczącej 

przyszłości tej dyscypliny. Dyskusja ta została zorganizowana z okazji 35-lecia 

„Humanizacji Pracy” pod patronatem Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica i Wyższej 

Szkoły Działalności Gospodarczej oraz Fundacji „Humanizacja Pracy” w 2002 roku w 

Warszawie, a moim wkładem do niej była też publikacja z nią związana
6
. Problem roli 

socjologa w dobie gospodarki rynkowej wiąże się z jego udziałem w zarządzaniu oraz 

z możliwymi sposobami wspierania zarządzających w motywowaniu pracowników 

czy ograniczaniu ich absencji w pracy. Skutkiem tych zainteresowań była również 

moja kolejna publikacja
7
. W dobie rozwoju globalizacji znaczenia nabiera także 

możliwość spoglądania na ewolucję zarządzania personelem i wykorzystywanie 

osiągnięć  związanych z zarządzaniem w ramach innych kultur, a zwrócenie uwagi na 

tę kwestię zaowocowało kolejnym artykułem
8
. 

    Jednym z ważnych momentów w rozwoju moich zainteresowań naukowych było 

połączenie wysiłków badawczych z dr Małgorzatą Suchacką, bo dało mi to poczucie 

wsparcia i synergii w rozwiązywaniu problemów, które dotyczą kobiet. Pierwszym 

tego wyrazem był udział w międzynarodowej konferencji  “Labor market in the era of 

globalization” w  2003 roku w Gdańsku, zorganizowanej przez Polish-American 

Center for Resolution of Labor Management Disputes, Uniwersytet Gdański, czego 

efektem była pierwsza wspólna publikacja
9
. Kolejna wspólna publikacja wynikała z 

mojego uczestnictwa w Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN - 

Oddział w Katowicach oraz ze zwrócenia uwagi na problemy występujące w 

województwie śląskim
10

.  Dodatkowym jej atutem jest ujęcie tych problemów w tym 

samym okresie, gdy pionierskie prace nad zjawiskiem „szklanego sufitu” w Polsce 

prowadził zespół pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Anny Titkow.   

    Moje prace naukowe miały też charakter w pełni samodzielnie realizowanych 

projektów, w tym tych opierających się na danych ilościowych oraz bardziej 

                                                           
6
 S. Kamińska-Berezowska, 2003, „Zmierzch czy wzrost znaczenia socjologa pracy w dobie gospodarki 

rynkowej we współczesnej Polsce?” w: „Czy zmierzch pracy?: praca zbiorowa”, red. D. Walczak-Duraj, T. 3, 

„Zmienne rynki pracy a nowe strategie zarządzania zasobami ludzkimi”,  red. tomu  A. Witek, Płock - 

Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Novum, s. 87-99,  ISBN 83-89416-09-3.     
7
 S. Kamińska-Berezowska, J. Korski, 2003, „Czynniki wpływające na poziom absencji chorobowej 

pracowników na przykładzie wybranej kopalni” w: „Wiadomości Górnicze” nr 10/2003, Katowice, 

Wydawnictwo Górnicze w Katowicach, s. 459-465,  ISSN 0043-5120.  
8
 S. Kamińska-Berezowska, J. Korski, 2003, ”Is Japanese human resources management model going to the 

past just now? w: “Labor Market in the Era of Globalization” edited by Jacek Grodzicki, Chicago-Gdańsk, 

Polish-American Center for Resolution of Labor Management Disputes, s. 46-61, ISBN 83-915508-0-X. 
9
 S. Kamińska-Berezowska, M. Suchacka, 2003, “Barriers of professional women’s promotions in the different 

type organizations. Conclusions from qualitative research in the area of Silesian province” w: “Labor Market in 

the Era of Globalization”, Chicago-Gdańsk,  Polish-American Center for Resolution of Labor Management 

Disputes, s.212-227, ISBN 83-915508-0-X. 
10

 S. Kamińska-Berezowska, M. Suchacka, 2005, „Kobiety województwa śląskiego w świecie elit 

gospodarczych, politycznych i naukowych a problem ‘szklanego sufitu’. Perspektywa socjologiczna” w: 

„Region w procesie przemian. Aspekt socjologiczny i ekonomiczny”, red., W. Jacher i A. Klasik, Katowice, 

Wydawnictwo Gnome, PAN, Oddział w Katowicach Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska, s. 63-

74, ISBN 83-87819-29-8. 
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krytycznym podejściu do relacji habitusu rodzajowego P. Bourdieu i gender
11

. Ten 

projekt badawczy dotyczący nieodpłatnej pracy domowej żon górników kopalń węgla 

kamiennego w województwie śląskim oparłam na rezultatach praktyk studenckich, 

którymi kierowałam, a jego efektem jest także kolejna publikacja dotycząca 

mentalnych barier aktywności zawodowej kobiet
12

. Stopniowo zaczęłam też mocniej 

interesować się feministyczną krytyką społecznego usytuowania kobiet, ich pozycji i 

szans życiowych, co zaowocowało między innymi kolejnym artykułem
13

. Dodatkowo, 

moje zainteresowania w tym zakresie utwierdził staż, który odbyłam w Katedrze 

Socjologii Obyczajów i Prawa Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Warszawskiego pod opieką prof. zw. dr hab. Małgorzaty Fuszary  w 

okresie od 1 października 2004 roku do 30 czerwca 2005 roku.  

     Problemom kształtowania się genderowej tożsamości poświęciłam kilka artykułów, 

które składają się także w pewną całość i dotyczą głównie problemów socjalizowania 

do przyszłych „właściwych” ról.  Badanie tych kwestii łączy się z koniecznością 

rozważania problemów metodologicznych związanych z paradygmatem 

interpretatywnym, czemu dałam wyraz w jednej z publikacji
14

.  

     W społeczeństwie postindustrialnym proces socjalizacji ma charakter złożony, bo 

wzrasta w jego ramach rola konsumpcji, oddziaływania mediów i marketingowych 

narzędzi promocji, na co wskazuję w odrębnym artykule
15

. Uważam, że zabawki 

oferowane przez przemysł i ich marketingowe promocje można ujmować jako rodzaj 

przemocy symbolicznej wskazującej „odpowiednie” światy dla każdej z płci i istotnie 

wpływającej na kształtowanie habitusu rodzajowego, który raz nabyty charakteryzuje 

się pewnym rodzajem trwałości - problem ten opisałam w jednym z artykułów
16

. 

Pewnego rodzaju podsumowaniem i kumulacją moich obserwacji w zakresie 

                                                           
11

 S. Kamińska-Berezowska, 2005, „Habitusowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet. Refleksje w 

oparciu o badania stylu życia kobiet w śląskiej rodzinie górniczej”  w: „Humanizacja pracy” nr 4-5/2005, s. 69-

82, ISSN 1643-7446. (oraz S. Kamińska-Berezowska, 2005, „Habitusowe uwarunkowania kobiecej 

aktywności. Refleksje w oparciu o badania stylu życia kobiet w śląskiej rodzinie górniczej”; w wersji ang. 

”Habitus dereminants of women’s activity. Reflections based on a study concerning  lifestyle of the women in 

the Silesian coal miner’s family” w : “Kobieta i Biznes. Women & Business” red. E. Lisowska, nr 1-4/2005, 

Warszawa, Szkoła Główna Handlowa,  s. 1-9,  w wersji  ang. s. 22-31, ISSN 1230-94-27). 
12

 S. Kamińska-Berezowska, 2006, „Mentalne bariery aktywności zawodowej kobiet w województwie śląskim” 

w: „Problemy społeczne w grze politycznej”, red.  J. Królikowska, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu 

Warszawskiego,  s.321-328, ISBN 83-235-0218-8. 
13

 S.Kamińska-Berezowska, 2006, „Feministyczne koncepcje kobiety wyzwolonej a styl życia żon górników w 

III RP” w: „Zeszyt naukowy 4. Socjologia”, Kraków, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, s. 

42-59, ISBN 83-88934-90-2.  
14

 S. Kamińska-Berezowska, J. Klimczak-Ziółek, 2007, „Procedury metodologii teorii ugruntowanej w 

badaniach społecznego świata zabaw i zabawek dzieci” w: „Teoretyczne podstawy badań nad edukacja 

rodzajową”, red. M. Chomczyńska-Rubacha, Łódź, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-

Ekonomicznej w Łodzi, , s.167-178, ISBN 978-83-7405-238-2.  
15

 S. Kamińska-Berezowska, 2006, „Kulturowe uwarunkowania konsumpcji na współczesnym rynku zabawek 

Polsce - analiza w oparciu o badania jakościowe zachowań konsumenckich dziewczynek wieku przedszkolnym” 

w: „Nowa ekonomia a społeczeństwo”, red. S. Partycki, Lublin, Wydawnictwo KUL, s. 228-235, ISBN 83 -7363 

-366-9.  
16

 S. Kamińska-Berezowska, 2006,  „Habitus rodzajowy w świetle badań konsumenckich preferencji dzieci w 

wieku przedszkolnym” w: „Między tradycją a nowoczesnością. Współczesna kobieta polska z perspektywy 

socjologicznej”, red. E. Jurczyńska-McCluskey i K. Piątek, Bielsko-Biała, Akademia Techniczno-

Humanistyczna w Bielsku-Białej, Drukarnia „WiG”, s. 38-46, ISBN-10: 83-924718-0-6, ISBN-13: 978-83-

924718-0-6.   
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przemocy symbolicznej w kształtowaniu tożsamości genderowej jest kolejna 

publikacja
17

, oparta przede wszystkim na technice obserwacji jawnej i szeroko 

dokumentowana z wykorzystaniem fotografii. Uważam, że bardzo wyraźnie 

oddziaływanie współczesnej kultury i  jej  presję oddają też dwie kolejne moje 

publikacje: jedna poświęcona wpływowi mediów i marketingowych promocji
18

, a 

druga skoncentrowana na wysiłkach  nauczycieli wychowania przedszkolnego i 

przemocy symbolicznej, jakiej sami ulegają
19

.  Ilościowy obraz powyższych zjawisk 

dopełniają także dwie inne publikacje: jedna poświęcona zagrożeniom konsumpcji
20

, 

druga zaś głównie jej oddziaływaniu genderowemu
21

.  Opisane przeze mnie w tym 

cyklu problemy starają się pokazywać kształtowanie się habitusu rodzajowego, który 

istotnie rzutuje na charakter działalności zawodowej i odgrywane role społeczne, ale z 

reguły umyka świadomej refleksji samych działających jednostek.   

    Badania jakościowe z dużym powodzeniem udało mi się zastosować też w analizie  

szpitala jako organizacji uczącej się, ale ważne było w tym wypadku pokazanie także 

ogromnego uprzedmiotowienia kobiet w szpitalach położniczych i podjętych 

sposobów wyjścia z tej sytuacji
22

. Na podstawie obserwacji i znaczenia symboli oraz 

rytuałów zobrazowałam również znaczenie kultury organizacyjnej przy zmianach w 

kopalniach węgla kamiennego w województwie śląskim
23

. Problemy uwarunkowań 

kobiecego przywództwa poruszyłam w aspekcie funkcjonowania kobiet w opartym na 

patriarchalnej tradycji środowisku śląskim
24

.  

     Stopniowo zaczęłam się też interesować relatywizmem moralnym zarządzania 

zasobami ludzkimi, co skłoniło mnie do zajęcia się problemami stosunków pracy
25

.  

                                                           
17

 S. Kamińska-Berezowska, 2009, „Ukryty program przedszkola a płeć” w: “Społeczeństwo i codzienność. W 

stronę nowej socjologii?”, red. S. Rudnicki, J. Stypińska, K. Wojnicka, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i 

Profesjonalne, s. 305-328, ISBN 978-83-7644-045-3.    
18

 S. Kamińska-Berezowska, 2007, „Dziecięca konsumpcja a problemy społeczno-kulturowego kreowania 

tożsamości płci - analiza współczesnych pism dla przedszkolaków” w: „Kultura i gospodarka. Ku antropologii 

życia gospodarczego we współczesnej Polsce” , red. J. Muchy, M. Nawojczyk i G. Woroniecka, Tychy, Śląskie 

Wydawnictwa Naukowe, s. 277 -286, ISBN 978-83-89055-46-0. 
19

 S. Kamińska-Berezowska, 2009, „Równość płci w opinii nauczycielek wychowania przedszkolnego w 

województwie śląskim. Refleksje w oparciu o badania jakościowe” w: „Praca czy rodzina? Dylematy śląskich 

kobiet” , red. U. Swadźba, Katowice, Wydawnictwo Gnome, Uniwersytet Śląski, s. 39-50, ISBN 978-83-87819-

22-4.    
20

 S. Kamińska-Berezowska, 2009, „Problemy zagrożeń i wyzwań ze strony współczesnej konsumpcji w ocenie 

studentów Uniwersytetu Śląskiego na kierunkach posiadających specjalność nauczycielską” w: „Humanizacja 

pracy” nr1/2009, s. 47-62,  PL ISSN 1643-7446.  
21

 S. Kamińska-Berezowska, 2009, „Problemy genderowych aspektów konsumpcji dziecięcej w opinii 

studentów Uniwersytetu Śląskiego na kierunkach posiadających specjalność nauczycielską” w: ”Humanizacja 

pracy” nr9/2009, s. 125-138, PL ISSN 1643-7446.        
22

 S. Kamińska-Berezowska, 2007, „Szpital jako organizacja ucząca się. Studium przypadku” w: „Zarządzanie 

organizacjami. Organizacja jako proces”, red. K. T. Konecki i P. Chomczyński, Łódź, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, s. 115-128, ISBN 978-83-7525-053-4. 
23

 S. Kamińska-Berezowska, J. Korski, 2007, „Znaczenie symboli i rytuałów organizacyjnych w procesie 

zmian” w:  „Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania”,  red. S. Banaszak i K. Doktór, 

Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji Zarządzania, s. 75-85, ISBN 978-83-88018-53-4.  
24 S. Kamińska-Berezowska, M. Suchacka, 2006, „Kulturowe uwarunkowania kobiecego przywództwa w 

świetle badań jakościowych śląskich elit” w: „Model przywództwa wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy”, 

red. A. K. Piasecki, Kraków, Wydawnictwo „Profesja”, s. 546-556, ISBN 83-923884-0-2.   
25

 S. Kamińska-Berezowska, 2008, „Problemy tożsamości organizacji związkowych w branży  górniczej” w: 

„Kultura a rynek”, red. S. Partycki, Lublin, Wydawnictwo KUL, 108-113, ISBN 978-83-7363-694-1;  S. 
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Zasadniczo było to możliwe dzięki wsparciu i zainteresowaniu, jakie otrzymałam ze 

strony związków zawodowych, w tym zwłaszcza Związku Zawodowego Górników w 

Polsce, a później także NSZZ „Solidarność”. Dzięki współpracy z ZZG w Polsce 

powstały publikacje zbiorowe, których byłam redaktorem, w tym przede wszystkim 

praca zbiorowa Kobiety w ruchu związkowym – możliwości i ograniczenia (red. 

Bożena Gawryluk, Genowefa Grabowska, Sławomira Kamińska-Berezowska, 2008,  

Katowice, Śląskie Media, s. 1-112,  ISBN  978-83-921175-7-5) oraz mająca charakter 

popularnonaukowy książka pt. Miejsce kobiet w kształtowaniu i umacnianiu ruchu 

związkowego w Europie  (red. Bożena Gawryluk, Sławomira Kamińska-Berezowska, 

2010, Katowice, Śląskie Media, s. 1-66, ISBN 978-83-929871-2-3)
26

.  W późniejszym 

okresie udało mi się nawiązać współpracę z drugą reprezentatywną centralą 

związkową - NSZZ „Solidarność”, czego efektem był  udział w projekcie „Etyka 

Biznesu” związanym z opracowaniem materiałów szkoleniowych i zrealizowanym w 

2009 roku. Wynikiem tych działań były też artykuły poświęcone relacjom wizerunku 

przedsiębiorstwa i zadowolenia z pracy
27

 oraz znaczeniu etyki biznesu
28

. 

     Gospodarka rynkowa na początku XXI wieku w Polsce łączyła się z coraz 

większym zróżnicowaniem pracowników oraz wyraźnym ujawnieniem się 

nierówności dotyczących funkcjonowania kobiet, co stanowiło dla mnie impuls do 

analiz dotyczących zarządzania różnorodnością. Zastanawia mnie problem tego, na ile 

w zarządzanie różnorodnością powinny być włączone związki zawodowe i/lub ich 

przedstawiciele, co poruszyłam w następnej publikacji
29

. Rynkowe reguły gry istotnie 

wpływają też na tworzenie się nierówności społecznych i wagę związków 

zawodowych, które powinny stać na straży praw pracowniczych. W zakresie 

tworzenia związków zawodowych w III RP pojawiło się wiele barier, które w 

szczególnym stopniu dotknęły kobiet, także ze względu na fakt, że musiały się one 

zmagać z podwójnie negatywnymi stereotypami, czyli tymi łączącymi się z płcią i 

                                                                                                                                                                                     
Kamińska-Berezowska, 2008, „Problem dysfunkcji zarządzania personelem w wybranych hipermarketach w 

województwie śląskim. Badania sondażowe” w: „Kobiety w ruchu związkowym – możliwości i ograniczenia”,  

red. B. Gawryluk, G. Grabowska, S. Kamińska-Berezowska, Katowice, Śląskie Media, s. 93-106,  ISBN  978-

83-921175-7-5. 
26

 W publikacji tej znajdują się głosy w dyskusji takich osób, jak: Inge Hoger- posłanka do Budnestagu , Joanna 

Strzelec-Łobodzińska -  podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Evgenia Esenini - przewodnicząca 

Komisji Kobiet Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Chemii, Energetyki i 

Górnictwa, Genowefa Grabowska - profesor i kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa 

Europejskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz posłanka do Parlamentu Europejskiego i członkini jego prezydium 

w latach 2004-2009, Izabela Jaruga-Nowacka - wicepremier w rządzie Marka Belki, Małgorzata Tkacz-Janik  - 

działaczka organizacji kobiecych i przewodnicząca partii Zieloni 2004, Sławomira Kamińska-Berezowska. 
27

 S. Kamińska-Berezowska, M. Suchacka, M. S. Szczepański, 2010, „Wizerunek przedsiębiorstwa a 

satysfakcja pracownicza - wspólny wkład w rozwój przedsiębiorstwa i wzajemne korzyści” w: „Etyka a biznes. 

Społeczne aspekty podnoszenia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz pracowników”, red. J. Czarzasty, 

M. Warchał, Katowice, „Śląsk”,  Wydawnictwo Naukowe, s. 91-110, ISBN 978-83-7164-666-9.  
28

 S. Kamińska-Berezowska, M. Suchacka, M. S. Szczepański, 2010, „Znaczenie etyki biznesu dla 

pracowników i pracobiorców” w: „Etyka a biznes. Społeczne aspekty podnoszenia potencjału adaptacyjnego 

przedsiębiorstw oraz pracowników”, red. J. Czarzasty, M. Warchał, Katowice, „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, 

s. 111-129, ISBN 978-83-7164-666-9.      
29

 S. Kamińska-Berezowska, 2013, „Zarządzanie różnorodnością a współczesna rola związków zawodowych w 

Polsce” w: „Humanizacja Pracy” nr 4/2013,  s. 57-74, ISSN 1643-7446.  
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aktywnością związkową, co opisałam w jednym z artykułów
30

. Bariery aktywności 

związkowej kobiet dotyczą przy tym zarówno tych funkcjonujących w państwowym 

sektorze zmaskulinizowanym,
31

 jak i są obecne w sektorze prywatnym o wysokim 

stopniu feminizacji
32

. Fakt specyfiki aktywności pracowniczej i związkowej był przez 

badaczy stosunków pracy w Polsce co najmniej marginalizowany, a stąd brakowało 

refleksji poświęconych kobiecym strukturom związkowym. Udało mi się pewne 

zdominowane przez kobiety związkowe struktury opisać, w tym tę pierwszą, czyli 

Sekcję Kobiet NSZZ „Solidarność”
33

, oraz stosunkowo nową – Związek Zawodowy 

Kobiet przy KWK „Rydułtowy-Anna”
34

. W wypadku obu tych struktur widoczne jest 

znaczenie powiązania życia pracowniczego, związkowego i rodzinnego badanych. Ta 

specyfika problemów pracowniczych kobiet  budzi też zainteresowanie organizacji 

kobiecych i feministycznych, a kwestię tę udało mi się poddać badaniom dzięki 

kierowaniu praktykami studenckimi w 2010 roku - efekty tych badań zawarłam w 

publikacjach im poświęconych
35

. Ze względu na odmienność sytuacji kobiet na rynku, 

a zarazem zmaganie się związków zawodowych z problemem rewitalizacji własnego 

ruchu, pojawia się możliwość połączenia wysiłków  organizacji i inicjatyw kobiecych 

(jako tzw. nowego ruchu społecznego) oraz tego dotyczącego odbudowy charakteru i 

bazy działania związków zawodowych. Problematykę starych i nowych ruchów 

społecznych oraz ich możliwości współdziałania ujęłam szerzej w jednym z 

artykułów
36

. Moje badania dotyczące aktywizacji  ruchów społecznych doprowadziły 

mnie również do zdefiniowania aktywności związkowej jako  pracy emocjonalnej w 

                                                           
30

 S. Kamińska-Berezowska, 2010, „Zakładanie organizacji związkowej jako forma aktywizacji kapitału 

społecznego. Studium przypadku” w: „Aktywizacja kapitału ludzkiego - dylematy teorii a praktyka małych i 

średnich miast”,  red. A. Bartoszek, K. Czekaj, Katowice, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha 

Korfantego, s. 208-222, ISBN 978-83-60953-38-9.  
31

 S. Kamińska-Berezowska, 2011, „Bariery kobiecej i męskiej aktywności w ruchu związkowym na 

przykładzie branży górniczej” w: „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”, t. 2, s.177-191, ISSN 0208-

6336 oraz ISSN 0072-5013.  
32
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33
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34
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35

 S.Kamińska-Berezowska 2012, „Kobiety na rynku pracy w oczach liderek ruchu kobiecego w województwie 
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rozumieniu Arlie R. Hochschild, a także wskazania wagi uczuć jako olbrzymiej siły 

mobilizującej do działania. Kwestie te przedstawiłam na konferencji  „Praca - Więź - 

Integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa”. Wskazuję dodatkowo, że w 

tym przypadku też praca emocjonalna ma charakter genderowy, a więc protesty 

zdominowane przez kobiety lub mężczyzn różnią się swoim charakterem czy 

ekspresją emocjonalną.  

     W zakresie pozostałej działalności o charakterze organizacyjnym chcę zwrócić 

uwagę na: 1) swoją aktywność na naukowych konferencjach krajowych i 

międzynarodowych, na którą składa się w sumie 29 wystąpień z referatami 

(szczegółowy spis podaję w załączniku); 2) pomoc w przygotowaniu konferencji 

zorganizowanej przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut 

Socjologii i Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego w dniach 9-10 kwietnia 

2014 roku; 3) wykorzystywanie własnej pracy naukowej w działalności dydaktycznej 

(w tym w zakresie: opracowywania projektu programu i siatki zajęć dla  ścieżki 

Socjologia Pracy i Badań Rynkowych, prowadzenia seminarium dyplomowego i 

recenzji prac magisterskich czy w zakresie przygotowywania studentów do udziału w 

konkursie „Grasz o staż”, organizowanym przez PricewaterhouseCoopers i „Gazetę 

Wyborczą”); 4) organizację i kierowanie praktykami studenckimi w 2004 oraz 2010 

roku; 5) piastowanie stanowiska sekretarza w czasie rekrutacji studentów na kierunek 

socjologia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2009 i 2013 roku oraz 

wielokrotny udział w Komisjach Rekrutacyjnych zajmujących się naborem 

kandydatów na socjologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu  Śląskiego; 

6) współpracę z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną z siedzibą w Łodzi (w 

postaci   ćwiczeń i wykładów w jej oddziałach   zamiejscowych w latach 2002- 2004; 

7) przygotowanie materiałów szkoleniowych i/lub informacyjnych dla ZZG w Polsce 

oraz NSZZ „Solidarność” (w tym: dla Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i 

Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” oraz Krajowej Sekcji Kobiet NSZZ „Solidarność”); 

8) wypowiedzi dla mediów (w tym:  „Dziennika Zachodniego”, „Trybuny Górniczej”, 

„Gazety Wyborczej” czy Radia Katowice); 9) dwukrotne zdobycie Nagrody 

Indywidualnej JM Rektora UŚ za działalność naukowo-badawczą (w 1990 roku – III 

stopnia, oraz w 2003 – II stopnia); 10) udział w zjazdach Polskiego Towarzystwa 

Socjologicznego oraz Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Polskiej 

Akademii Nauk - Oddział w Katowicach.   


