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ZARZĄD SEKCJI W LATACH 2019-2022

Julia Kubisa – przewodnicząca,

Adam Mrozowicki – wiceprzewodniczący,

Olga Czeranowska – członkini zarządu i skarbnik,

Ewa Giermanowska – członkini zarządu, odpowiedzialna 
za przygotowanie protokołów z pracy Sekcji i Zarządu oraz opiekę nad 
nagrodą im. Aleksandra Matejki,

Sławomira Kamińska-Berezowska – członkini zarządu, odpowiedzialna 
za gromadzenie dokumentacji Sekcji i nadzór nad sprawozdaniami,

Bartosz Mika – członek zarządu, odpowiedzialny za listę mailingową i 
stronę konferencji „Społeczne granice pracy/ Social boudaries of work”,

Dominika Polkowska – członkini zarządu, odpowiedzialna za fanpage 
Sekcji na Facebooku https://www.facebook.com/SSPPTS/. 

➤
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https://www.facebook.com/SSPPTS/


KONFERENCJE  
I SEMINARIA
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SOCIAL BOUNDARIES OF WORK 2020 WARSZAWA

Politics and Ideologies of Work  

czym jest polityczność i ideologie pracy.  

miejsce pracy we współczesnych 
debatach publicznych  

sposoby definiowania pracy – tego co 
pracą jest, i działań nieuznawanych 
formalnie za pracę, które jednak 
przyczyniają się do rozwoju gospodarki 

debata z udziałem dziennikarek i 
dziennikarzy piszących o pracy
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SOCIAL BOUNDARIES OF WORK 2022 LUBLIN

Social Inequalities and New Meanings of Work 
in the Digital Age 

cyfryzacja, która dotyka praktycznie wszystkich sfer naszego życia 
(po)pandemicznego 
problem pogłębiania nierówności społecznych, zwłaszcza w czasie 
pandemii 
w jaki sposób cyfryzacja wpływa na istniejące i nowe instytucje 
naszego życia społecznego 
w jaki sposób aktorzy społeczni wykorzystują cyfrowe narzędzia i 
platformy do tworzenia własnych strategii adaptacji i oporu?  
czy i w jaki sposób platformy cyfrowe i narzędzia cyfrowe 
legitymizują społeczne, polityczne i ekonomiczne nierówności i 
ideologie w sferze pracy i mobilności?  

Debata partnerów społecznych   
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KOLEJNA EDYCJA: WROCŁAW 2024

➤ Critical labour studies 

➤ Krytyczne badania nad pracą w XXI w.
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SEMINARIA
Praca a socjologia w socjalistycznej Polsce. Korzenie socjologii 
pracy (2019) 

Gig economy w Polsce [w czasach COVID-19]. (2020) 

 “Digital realities: work, mobilities, and new opportunities and 
risks in Central and Eastern Europe in the (post)pandemic 
period” (2021) 

“Exit, Voice, and Solidarity: the lecture and seminar of Professor 
Virginia Doellgast, ILR School at Cornell University” (wykład 
otwarty prof. V. Doellgast) (2021) 
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PUBLIKACJE
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„Kobiety – praca – podmiotowość: refleksje socjologiczne” red. Sławomira Kamińska-Berezowska – 
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. – 147 s. – ISBN 978-83-226-3893-4.

W związku z badaniami “Nestorzy socjologii pracy” ukazała się monografia:

„Nestorki i nestorzy polskiej socjologii pracy: wybrane problemy” Olga Czeranowska, Sławomira 
Kamińska-Berezowska, Bartosz Mika. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2022. – 178 s. 
– ISBN 978-83-226-4178-1.

Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” 2020, T11.: transkrypcja debaty pt. „Praca i dialog 
społeczny w Polsce”, która jest skrótową relacją z dyskusji, jaka odbyła się w ramach   
Międzynarodowej Konferencji Naukowej -„Społeczne granice pracy” Metodologiczne i praktyczne 
problemy badań pracy oraz zatrudnienia we współczesnych społeczeństwach / Social Boundaries of 
Work Methodological and Practical Problems of Research on Work and Employment in Modern 
Societies (27-28. 10. 2017) w  Katowicach.
➤

9



PROJEKT 
NESTORZY 

SOCJOLOGII 
PRACY 
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W marcu 2022 r. w Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN opublikowany został 
zbiór pt. „Nestorzy socjologii pracy w Polsce”, opracowany przez dr Olgę 
Czeranowską.  

➤ Zbiór zawiera 19 wywiadów z osobami kluczowymi dla rozwoju socjologii pracy, do 
których należą zarówno socjologowie i socjolożki ze sfery akademickiej, jak i osoby 
pełniące w przeszłości funkcje socjologa zakładowego.

➤
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NAGRODA PTS 
IM . ALEKSANDRA  

MATEJKI 
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LAUREACI I JURY

2019 nagrodę otrzymał dr Michał Lesiak, “Brudna praca w zawodach medycznych. Analiza 
kontekstów interakcji pacjentów i personelu medycznego”

2020 wyróżnienie otrzymał dr Piotr Czakon za pracę pt. „Praca prekarna w świadomości i 
doświadczeniu młodzieży studiującej z perspektywy kapitału społeczno-kulturowego. Studium 
porównawcze młodego pokolenia Polaków, Czechów i Słowaków z wybranych ośrodków 
akademickich” 

w 2021 zgłoszono tylko jedną pracę - przeniesiona na kolejny rok 

Skład Jury: 
Prof. Jolanta Kulpińska (nominowana przez ZG PTS), prof. Danuta Walczak-Duraj, dr hab. prof. UWr Adam 
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STANOWISKA 
SEKCJI
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W sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego; 

Solidarnie przeciwko homofobii, transfobii i queerfobii;

Solidarnie ze studentkami i studentami UŚ;

Petycja w sprawie punktacji czasopism naukowych (nasz głos musiał być skuteczny, 
ponieważ ostatecznie przypisano do nauk socjologicznych szereg zagranicznych 
czasopism z zakresu zbiorowych sttosunków pracy - np. European Journal of 
Industrial Relations, Transfer i in.);

Apel o wsparcie dla rodziny Arkadiusza Peiserta.
➤
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SEKCJA 
SOCJOLOGII PRACY  

NA ZJEŹDZIE 
SOCJOLOGICZNYM
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SESJA PÓŁPLENARNA, GRUPY TEMATYCZNE
➤ Grupy tematyczne: 

G08 pt. The Future of Work in the (Post-)Pandemic Reality (Adam 
Mrozowicki, Bartosz Mika)(piątek g.16:00-17:30) 

G25 Perspektywa intersekcjonalna w badaniach pracy (Julia Kubisa, Ewa 
Giermanowska oraz Sławomira Kamińska-Berezowska) (sobota 11:00 - 
12:30) 

➤ Sesja półplenarna 

Praca, reprodukcja społeczna i mobilizacja w warunkach 
(post)pandemicznej rzeczywistości (sobota 09:00- 10:30) 

Jednym z panelistów sesji jest Adam Mrozowicki z referatem „Innowacja, 
kontrola, opór: trzy reakcje na (post-)pandemiczne kryzysy w świecie pracy” 

Prowadzenie: Julia Kubisa
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SEKCJA SOCJOLOGII PRACY W INTERNECIE

➤ Strona internetowa 

https://socialboundariesofwork.pts.org.pl/   

➤ Facebook 

https://www.facebook.com/SSPPTS  

➤ Lista mailingowa
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