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Wprowadzenie

Praca poświęcona jest problemowi postrzegania równości płci przez liderki 
i liderów ruchu związkowego, a także przekładaniu się tej percepcji na praktykę 
działania związków zawodowych i miejsce, jakie w nich zajmują kobiety. Jest to 
analiza przeprowadzona w kontekście sytuacji kobiet na rynku pracy zawodowej 
w Polsce po 1989 roku. Inspirację do niniejszych badań stanowiły analizy takich 
polskich badaczy, jak: Anna Titkow, Małgorzata Fuszara, Renata Siemieńska, 
Henryk Domański czy Irena Reszke. Wśród zachodnich badaczy poruszających 
problematykę obecności kobiet w życiu publicznym i stanowiących źródło inspi‑
racji byli: Joan Acker, Ann Oakley, a przede wszystkim Pierre Bourdieu.

Sytuacja zawodowa pracowników i ich udział w ruchu związkowym są ści‑
śle związane z rozwiązaniami makrostrukturalnymi. Wyraźne różnice występują 
więc w charakterze owego ruchu doby PRL i III RP, przy czym tutaj za przed‑
miot analiz badawczych przyjęłam już tylko sytuację współczesną. Na charakter 
ruchu związkowego wpływa też kształt rozwiązań systemowych w skali poszcze‑
gólnych państw. Z pewnością pamiętać należy zatem poglądy klasyków socjolo‑
gicznych analiz ruchu związkowego, w tym Hansa Slompa czy Hansa Moerela, 
chociaż ze względu na przedmiot niniejszych rozważań celowo skoncentrowa‑
łam się jedynie na polskim ruchu związkowym, ze szczególnym uwzględnieniem 
sytuacji kobiet. W zakresie omówień poświęconych ruchowi związkowemu 
w dobie III RP korzystałam przede wszystkim z dorobku takich badaczy, jak: 
Wiesława Kozek, Juliusz Gardawski, Witold Morawski czy Jolanta Kulpińska.

Przedmiotem niniejszych analiz badawczych jest postrzeganie problemów 
pracowniczych i związkowych kobiet przez liderki i liderów wybranych segmen‑
tów ruchu związkowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem branż naj‑
bardziej i najmniej sfeminizowanych w województwie śląskim i łódzkim. Przed‑
stawione badania mają też diagnozować reakcje samych kobiet na ich własną 
sytuację w obrębie ruchu związkowego i ich działania na rzecz poprawy kobie‑
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cej sytuacji pracowniczej i związkowej. Założeniem pracy jest więc analiza prob‑
lemu dominacji mężczyzn w wyższych strukturach organizacyjnych związków 
zawodowych oraz reakcji liderek związkowych na taki stan rzeczy. W zakresie 
egzemplifikacji badawczej koncentruję się na województwie śląskim, łódzkim 
i kobiecych strukturach związkowych. Na poziomie teoretycznym wykorzystuję 
teorię Pierre’a Bourdieu dotyczącą analizy męskiej dominacji w życiu społecz‑
nym, ze szczególnym uwzględnieniem: habitusu rodzajowego (gender), prze‑
mocy symbolicznej, kapitału społecznego i kulturowego. Nie jest jednak celem 
tej pracy badawczej krytyczne podejście do koncepcji P. Bourdieu, ale wykaza‑
nie możliwości jej zastosowania w polu związkowym, a tym samym ukazanie 
jej walorów w tym zakresie.

Praca ma charakter empiryczno ‑teoretyczny i ma udokumentować niemal 
nieporuszaną w polskiej literaturze socjologicznej kwestię odmienności funkcjo‑
nowania kobiet i mężczyzn w ruchu związkowym oraz powiązanej z tym percep‑
cji problemów pracowniczych. Dodatkowym uzasadnieniem tego empirycznego 
i jakościowego podejścia jest trudna dostępność wiarygodnych danych liczbo‑
wych dotyczących ruchu związkowego i częste stosowanie badań typu studium 
przypadku (P. Ostrowski, 2009). Całość składa się z sześciu studiów przypadku, 
a więc analiz ujmowania równości płci przez liderki Sekcji Kobiet NSZZ „Soli‑
darność” i Komisji Kobiet OPZZ oraz przez liderów branży górniczej, przemysłu 
lekkiego, handlu wielkopowierzchniowego i liderów reprezentujących regionalne 
władze dwóch reprezentatywnych central związkowych: OPZZ i NSZZ „Solidar‑
ność” w województwie śląskim i łódzkim. W wypadku branży górniczej, prze‑
mysłu lekkiego, Komisji Kobiet OPZZ i władz regionalnych central związkowych 
liczba badanych liderów z obu województw jest porównywalna, w pozostałych 
przypadkach ze względów obiektywnych zbadanie tej kwestii było bardzo trudne. 
Empiryczne studia przypadku są przedstawiane kolejno i mają zarazem względ‑
nie niezależny charakter oraz składają się na szczegółową dokumentację całości 
problemu.

Przeprowadzenie prezentowanych tu badań było możliwe dzięki uzyska‑
nemu i zrealizowanemu grantowi badawczemu, którym kierowałam1 w latach 
2010–2011. W niniejszej pracy starałam się możliwie kompleksowo i szczegó‑
łowo przedstawić poglądy związkowców w analizowanych kwestiach w wybra‑
nych segmentach ruchu związkowego. Pewna nowość przeprowadzonych i pre‑
zentowanych tutaj badań wiąże się, moim zdaniem, z dostrzeżeniem znaczenia 
i konsekwencji płci dla funkcjonowania w ruchu związkowym oraz z zastoso‑
waniem do analiz badawczych teorii P. Bourdieu. Analiza percepcji problemów 
pracowniczych i związkowych reprezentantów poszczególnych struktur związ‑

1 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010–2011 jako pro‑
jekt badawczy nr 2997/B/H/H03/2010/38 pt. „Działaczki i działacze związków zawo‑
dowych wobec problemów równości płci i możliwości samorealizacji kobiet w sferze 
zawodowej i w ruchu związkowym w III RP”.
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kowych stanowi więc zarówno każdorazowo pewien odrębny przypadek, jak 
i pokazuje logikę całości związkowego funkcjonowania i dominacji androcen‑
trycznej perspektywy. Całość analiz empirycznych wieńczy rozdział, który ma 
charakter podsumowania i wskazuje wnioski nasuwające się w wyniku przepro‑
wadzonych badań.

Mam nadzieję, że tak zaprezentowane analizy empiryczne i wynikające 
z nich wnioski wpiszą się w wypełnienie luki badawczej związanej z analizą spe‑
cyfiki funkcjonowania kobiet na rynku pracy i w ruchu związkowym, a także 
będą wyrazem wagi przywiązywanej do przedstawionej kwestii.



Sławomira Kamińska ‑Berezowska

Women in selected segments of the Polish union movement 
and gender equality 

A study with the use of Pierre Bourdieu’s theory

Summary

The studies described in this book concern a socially ‑important problem of an 
unequal situation of women and men in the job market as well as the union movement, 
namely how the very issue is perceived by female and male representatives of selected 
segments of the union movement. The analyses were based on Pierre Bourdieu’s theory, 
and consist of six case studies, that is the analyses of how inequality is perceived by 
the representatives of the Female Section of NSZZ “Solidarność” and OPZZ Women 
Committee, as well as by leaders of mining, light industry, big surface trade and those 
representing regional authorities of two representative union centres, that is OPZZ and 
NSZZ “Solidarność” in the Łódź and Silesia voivodship. In the case of mining, light 
industry, and big surface trade, as well as regional authorities of union centres, the 
number of the representatives coming from both voivodships was comparable whereas 
in other cases it was impossible for objective reasons. The aim of the analyses was 
to show subjective ways of perceiving inequality consisting in how women and men 
function in the job market and union movement, as well as “react” to this state of affairs 
perceived within one’s own union actions and related individual successes, failures or 
functioning difficulties. According to Pierre Bourdieu’s theory, individual actions are 
influenced by the situation of objective gender inequalities being observed (in Poland 
it is above all promotion barriers, salary amounts or possibilities of maintaining a job), 
as well as its subjective perception. The subject of analyses was subjective definitions 
of the main employment and union problems experienced by women, and perception 
of gender equality, special attention being paid to the issues of the gender habitus and 
susceptibility to symbolic violence. In order to act against violence, as P. Bourdieu 
claims, one should notice it first, which is not easy because of being raised in the 
certainty of the world of social practices.

The research analyses conducted show that noticing the specificity of women’s 
professional work, and their oppression in the job market is characteristic of female 
union structures. The research shows that female union structures notice this 
oppressive situation at least to some extent and try to oppose it. The analyses also 
prove that the female representatives of all union structures partially agree with 
a universalist approach typical of the whole of male representatives while this state of 
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affairs causes reproduction of the inequality of a union gender functioning. The union 
activism can be treated as one of voluntary and lower level engagement in a socio‑
 ‑political life in the public sphere and at this very level one can discern the problem 
of “a glass ceiling”. What is being observed, however, is a disproportionate number 
of women in relation to men at higher levels of union organizational structures. The 
research analyses point to many reasons of the very status quo, particularly including 
the private sphere influencing the public one, the influence of the symbolic violence, 
and the gender habitus of female and male representatives. Thus, the studies managed 
to arrive at an interpretation of what gender equality means in the union practice. 
In addition, these are the first research analyses devoted to such a great extent to 
the issues of gender equality within the union movement in the Third Republic of 
Poland.



Славомира Каминска ‑Березовска

Женщины в избранных сегментах польского профсоюзного движения 
в аспекте равенства полов 

Исследование с позиций теории Пьера Бурдьё

Резюме

Вопросы, описанные в этой книге, касаются общественно важной проблемы 
неравноправной ситуации мужчин и женщин на трудовом рынке и в деятельности 
профсоюзов. Уточняя, в работе обсуждается восприятие данной проблемы лидерами 
избранных сегментов профсоюзного движения. В исследовании, в основе которого лежит 
теория Пьера Бурдьё, рассматривается шесть случаев. К ним относятся: анализ трактовки 
гендерного неравенства лидерами Секции женщин Независимого самоуправляемого 
профессионального союза «Солидарность» и Комиссии женщин Общепольского соглашения 
профсоюзов, лидерами горной отрасли, легкой промышленности, торговли в магазинах 
большой площади, а также лидерами, представляющими региональные власти двух 
сильных профсоюзных центров – Общепольского соглашения профсоюзов и Независимого 
самоуправляемого профессионального союза «Солидарность» в Силезском и Лодзинском 
воеводствах. Если речь идет о горной отрасли, легкой промышленности, Комиссии женщин 
Общепольского соглашения профсоюзов и региональных властях число лидеров из обоих 
воеводств было сопоставимо. В остальных случаях по объективным причинам такой 
возможности не было. Цель анализа заключалась в том, чтобы показать субъективные 
способы восприятия неравенства функционирования женщин и мужчин на трудовом рынке 
и в деятельности профсоюзов, а также «ответить» на это обозримое положение вещей 
в рамках собственных профсоюзных действий и связанных с этим индивидуальных успехов, 
поражений или трудностей. Согласно теории Пьера Бурдьё, на действия индивидуумов 
оказывает влияние имеющаяся ситуация объективного неравенства полов (в польских 
условиях касающаяся прежде всего барьеров продвижения по карьерной лестнице, размера 
получаемого вознаграждения или возможности удержания работы), а кроме того, ее 
субъективное восприятие. Предметом анализа были субъективные дефиниции основных 
отмечаемых трудовых и профсоюзных проблем женщин, а также видение равноправия 
полов. При этом особое внимание уделено вопросам социального габитуса и поддатливости 
на символическую власть. Для того, чтобы сопротивляться символической власти, как 
отмечает П. Бурдьё, она должна быть вначале замечена, что не так легко при ее погружении 
в очевидность мира общественных практик.

Проведенное исследование показывает, что учет специфики профессиональной 
деятельности женщин и их затруднительного положения на трудовом рынке характерно 
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особенно для женских профсоюзных структур. Из анализа вытекает, что женские 
профсоюзные структуры, по крайней мере в определенной степени, эти затруднительные 
ситуации выявляют и стараются им противодействовать. Кроме того, частично женщины‑
 ‑лидеры всех профсоюзных структур согласны с универсальным подходом, типичным для 
большинства лидеров ‑мужчин. Такое положение вещей приводит к репродуцированию 
неравенства профсоюзного функционирования полов. Профсоюзную активность можно 
признать одной из добровольных и низших ступеней ангажированности в общественно‑
 ‑политическую жизнь, на котором уже можно увидеть проблему «стеклянного потолка». 
Это связано с тем, что отмечается непропорциональное число женщин по отношению 
к числу мужчин на высоких уровнях профсоюзных организационных структур. Предпринятое 
исследование указывает на многие причины этого явления, особенно на частную сферу, 
влияющую на общественнную, на воздействие символической власти и на социальный 
габитус лидеров обоих полов. Благодаря этому в работе удалось установить, что обозначает 
гендерное равенство в профсоюзной практике. Дополнительно можно отметить, что это 
первое исследование, посвященное в такой большей степени проблемам равенства полов 
в рамках профсоюзного движения в III Республике Польша.
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