
  Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu seminariów 
  Sekcji Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności PTS 

Cykl seminariów 

Temat   Rodzicielstwo i praca w społeczeństwie polskim. Perspektywa nierówności płciowych 
Termin   12 stycznia 2023 (czwartek), godz. 17.00 
Link   https://uw-edu-pl.zoom.us/j/98010964539 
 
  Meeting ID: 980 1096 4539 
  
Panelistki dr Kataryna Suwada – socjolożka, adiuntka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
  w Toruniu; badawczo interesuje się rodzicielstwem, polityką rodzinną, nierównościami płciowymi.   
   
 
Prowadzenie  dr hab. Małgorzata Sikorska – prof. ucz. (Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski) 
 
Doświadczenie łączenia obowiązków wynikających z rodzicielstwa oraz z pracy zarobkowej jest wspólne dla znacznej 
części społeczeństwa. Żyjemy w czasach o silnym imperatywie pracy zawodowej, a jednocześnie posiadamy (lub planujemy 
posiadać) dzieci. Łączenie tych dwóch sfer życia nie jest łatwe. Celem wystąpienia jest analiza doświadczeń rodzicielstwa w 
perspektywie szeroko rozumianej pracy. Przede wszystkim skupiam się na tym, jak rodzicielstwo wpływa na organizacje 
pracy zarobkowej, pracy opiekuńczej oraz pracy domowej w polskich rodzinach. 
Ważnymi kontekstami, które wpływają na te organizacje, są polityka rodzinna oraz ugenderowione normy społeczno-
kulturowe. Polityka rodzinna wyznacza struktury w ramach, których rodzice mogą podejmować decyzje związane z ich 
aktywnością na rynku pracy, organizacją pracy opiekuńczej oraz domowej. Przekonania dotyczące płci natomiast określają, 
jak w takich warunkach „powinny” zachowywać się kobiety i mężczyźni. W konsekwencji doświadczenia kobiet i mężczyzn 
związane z łączeniem rodzicielstwa z pracą zarobkową są bardzo odmienne. 
Przedstawione analizy pochodzą z badań własnych nad rodzicami dzieci w wieku od 1 do 8 lat. Badania były finansowane 
ze źródeł Narodowego Centrum Nauki (Sonata 10), a wnioski zostały przedstawione w książce „Parenting and work in 
Poland. A gender studies perspective” (Springer 2021). [Publikacja jest w wolnym dostępnie].  

Ideą seminariów jest stworzenie przestrzeni do dyskusji dla osób zainteresowanych tematyką życia rodzinnego i 
intymności.  
Spotkania mają służyć wymianie myśli, ścieraniu się poglądów, ale także wzajemnemu poznawaniu się, nawiązywaniu 
kontaktów i współpracy, tworzeniu zespołów badawczych. Seminaria mają stanowić przestrzeń do dyskutowania pomysłów 
na projekty badawcze oraz teksty; do dzielenia się refleksjami na temat istotnych i aktualnych publikacji z obszaru socjologii 
życia rodzinnego i intymności; do przestawienia wyników badań oraz do dzielenia się wątpliwościami i niepokojami 
towarzyszącymi procesowi tworzenia nauki. Spotkania mają być także szansą dla młodych badaczek i badaczy do 
prezentacji – przed „pierwszą publicznością” – swoich pomysłów na badania oraz inspirujących perspektyw teoretycznych.  
Seminarium ma formułę otwartą. Każdy osoba należąca do PTS (w przeszłości, obecnie lub w przyszłości) może w nim 
uczestniczyć. Zapraszamy! 
Zgłoszenia tematów, osób (również własnych kandydatur) prosimy przesyłać na adresy przewodniczącej Sekcji - Iwony 
Taranowicz (iwona.taranowicz@uwr.edu.pl) lub sekretarz Sekcji - Małgorzaty Szyszki (mszyszka@kul.pl). 
Strona Sekcji na FB: https://www.facebook.com/Sekcja-Socjologii-%C5%BBycia-Rodzinnego-i-Intymno%C5%9Bci-
PTS-103026391756349/?notif_id=1610628806541710&notif_t=page_fan&ref=notif 
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