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Informacja o przyznaniu Nagrody im. Aleksandra Matejki 

(III. Edycja 2020) 

W dniu 5 września 2020 roku zebrało się w trybie zdalnym Jury Nagrody im. 

Aleksandra Matejki przyznawanej za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu socjologii 

pracy. W spotkaniu uczestniczyli: prof. dr hab. Jolanta Kulpińska (przewodnicząca Jury), 

członkowie Jury: dr hab. Ewa Giermanowska,  dr hab. Sławomira Kamińska-Berezowska, dr 

hab. prof. UWr Adam Mrozowicki, prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj, sekretarz Jury dr 

Olga Czeranowska oraz dr hab. Julia Kubisa, przewodnicząca Sekcji Socjologii Pracy PTS, z 

głosem doradczym.  W edycji 2020 na konkurs, w wyznaczonym terminie do 31 grudnia 2019 

r., zgłoszonych zostało pięć rozpraw doktorskich.  

W wyniku merytorycznej dyskusji nad zgłoszonymi pracami członkowie Jury 

zdecydowali jednogłośnie o przyznaniu nagrody dr Michałowi Lesiakowi za pracę pt. Brudna 

praca w zawodach medycznych. Analiza kontekstów interakcji pacjentów i personelu 

medycznego (praca obroniona we wrześniu 2018 r., Uniwersytet Łódzki, Wydział 

Ekonomiczno-Socjologiczny, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Konecki, prof. zw. UŁ, 

promotor pomocniczy dr Łukasz Marciniak). 

 W uzasadnieniu przyznania nagrody w III edycji konkursu im. Aleksandra Matejki, 

członkowie Jury wymienili:  

- trafne i merytorycznie uzasadnione wykorzystanie metod badań jakościowych oraz 

metodologii teorii ugruntowanej do analizy materiałów empirycznych (uzyskanych w wyniku 

innowacyjnych i realizowanych z dużym zaangażowaniem badań terenowych z 

wykorzystaniem wywiadów, dostarczonych fotografii i obserwacji uczestniczącej); 

- rozwinięcie koncepcji brudnej pracy i ukazanie jej funkcjonowania w środowisku 

medycznym z perspektywy nie tylko brudu fizycznego, ale i symbolicznego (interakcyjnego, 

społecznego, moralnego); 

- wnikliwą analizę praktyk pracowniczych w zawodach medycznych w kontakcie z 

brudem i odsłonięcie wielu ważnych aspektów związanych z brudną pracą, m.in. odczuć i 
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emocji, ideologii zawodowych, widzialności i niewidzialności pracy, budowania tożsamości 

zawodowej, kultur i subkultur pracowniczych;   

- możliwości aplikacyjne wykorzystania koncepcji „brudnej pracy” do analizy innych 

zawodów/profesji czy sytuacji zawodowych wybranych grup pracowniczych, np. osób 

niepełnosprawnych. 

Werdykt Jury Nagrody im. Aleksandra Matejki został ogłoszony podczas Walnego 

Zgromadzenia PTS w dniu 26 września 2020 roku przez wiceprzewodniczącego Sekcji 

Socjologii Pracy PTS, dr hab. prof. UWr Adama Mrozowickiego, który złożył dr Michałowi 

Lesiakowi gratulacje i życzył dalszych sukcesów naukowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


