
Zofia Kinowska: socjolog i mediator.  

 

Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (2005r.),  

doktor nauk społecznych, adiunkt w Zakładzie Przemian Społecznych i Gospodarczych Instytutu 

Studiów Politycznych PAN.  

Przedmiotem jej zainteresowań badawczych jest kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego i 

postaw prospołecznych, elity polityczne, ze szczególnym uwzględnieniem roli kobiet, oraz 

problematyka wielokulturowości. 

 

Mediator z list w sprawach cywilnych, trener mediacji,  członek Zarządu Fundacji Mediare: Dialog – 

Mediacja – Prawo, członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.  

 

 

UDZIAŁ W WYBRANYCH PROJEKTACH BADAWCZYCH: 

 

Mój udział w poniższych projektach badawczych obejmował zarówno pracę koncepcyjną, w tym w 

konstruowaniu narzędzi badawczych do badań ilościowych i jakościowych, jak i realizację 

badań terenowych (szczególnie wywiadów pogłębionych), a także uczestnictwo w analizie i 

opracowywaniu wyników badań i przygotowywaniu publikacji. 

 

 

1)  2003-2006:  Projekt badawczy KBN pod kierownictwem  prof. Jacka Wasilewskiego, pt.  

Instytucje pośredniczące między elitami a masami jako czynnik konsolidacji polskiej demokracji w 

okresie wejścia do UE. 

 

Głównym przedmiotem badań był faktyczny status powiatów, rekrutacja elit lokalnych, oraz 

reprezentacja polityczna i przywództwo polityczne na średnim szczeblu dystrybucji władzy w Polsce.   

Badania zostały przeprowadzone metodą studiów przypadku (case studies) w sześciu powiatach 

ziemskich, wybranych arbitralnie spośród  grupy o najwyższej i najniższej frekwencji w wyborach 

samorządowych  w 2002 roku. 

 

 

2)  2004- 2009: Projekt badawczy ISP PAN pt. Kobiety w elitach politycznych pod kierownictwem 

dr Ireny Pańków.  

 

W ramach projektu przeprowadzono badania jakościowe  - biograficzne wywiady pogłębione z 

posłankami na Sejm IV kadencji. Wzięło w nich udział 85 posłanek, z 97 które wówczas zasiadały w 

ławach poselskich. Przedmiotem badań były: motywacja i droga respondentek do politycznej 

aktywności,  ich doświadczenia i działalność parlamentarna oraz partyjna, a także ich przekonania i 

obserwacje dotyczące sytuacji kobiet w Polsce.  

 

3) 2006-2008:  Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod 

kierownictwem  prof. Marii Jarosz pt.:  Obszary wykluczenia w III Rzeczypospolitej. Przyczyny, 

przejawy, przeciwdziałanie. 

 

Przedmiotem badań było wskazanie i analiza enklaw wykluczenia i grup społecznych z różnych 

przyczyn zmarginalizowanych w Polsce po transformacji systemowej. Mój udział w projekcie 

obejmował część badań i analiz dotyczących lustracji i wykluczenia politycznego. 

  

 
4) 2010-2012  Projekt własny do pracy doktorskiej pt. Aktywność obywatelska kobiet w środowisku 

lokalnym  

 



W ramach badań empirycznych przeprowadziłam osiemdziesiąt wywiadów pogłębionych z kobietami 

zaangażowanymi w życie swoich społeczności lokalnych w dziesięciu wybranych gminach wiejskich, 

w dwóch różnych regionach Polski oraz pięćdziesiąt  biograficznych wywiadów swobodnych z 

posłankami VI kadencji Sejmu. Przedmiotem badań były uwarunkowania obywatelskiego 

zaangażowania kobiet w życie wspólnot lokalnych, w wybranych gminach wiejskich w dwóch 

różnych regionach Polski - w powiecie hajnowskim i żywieckim. Moim celem była próba odpowiedzi 

na pytanie o to, jaki jest wpływ czynników regionalnych, lokalnych i indywidualnych na sposób 

obywatelskiego angażowania się kobiet w życie społeczne w wybranych gminach wiejskich 

położonych w regionach różniących się od siebie politycznym dziedzictwem kulturowym. A także, 

jakie wzory zaangażowania obywatelskiego kobiet można tam zaobserwować. 

 

 

5) 2014 - obecnie: Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod 

kierownictwem dr hab. Inki Słodkowskiej, pt.: Dokumenty Przełomu. Polska 

Transformacja ustrojowa w dokumentach Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego 

Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ 

„Solidarność” oraz Komitetów Obywatelskich  „Solidarność” 

 

Celem projektu jest analiza roli, jaką odegrały w polskiej transformacji ustrojowej w latach 1989 – 

1991 solidarnościowe podmioty polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny, Komitet Obywatelski 

przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie oraz Kom itety Obywatelskie 

„Solidarność”. 

 

6) 2016 - obecnie:  Projekt badawczy NCN pod kierownictwem dr Witolda Betkiewicza, pt.: Elita 

post-transformacyjna a elita Polski należącej do Zachodu. Reprodukcja czy wymiana? 

 

Głównym celem projektu jest odpowiedź na pytanie czy obecnie, 25 lat po transformacji ustrojowej, 

rozpoczęła się w Polsce wymiana elity politycznej - stara elita „post-transformacyjna” jest 

zastępowana przez nową, którą nazywamy elitą „Polski należącej do Zachodu”.  

 

7) 2016 - obecnie:  Projekt własny pt. A study of the role and impact on sociology and social 

policy of Prof Jerzy Zubrzycki 

Projekt jest częściowo realizowany w Australii we współpracy z prof. Andrew Jakubowiczem 

(University of Technology and Science, Sydney) oraz prof. Janem Pakulskim (University of 

Tasmania) 

 

 

PUBLIKACJE: 

 
Z. Kinowska. 2015.  Można zakasać rękawy. Aktywność obywatelska kobiet w środowisku lokalnym , 

Warszawa: Oficyna Naukowa i ISP PAN, książka, 284 stron. 

 

Przedmiotem tej książki są uwarunkowania obywatelskiego angażowania się kobiet w życie 

społeczne, a szczególnie w życie ich wspólnot lokalnych. Przedstawia wyniki badań 

przeprowadzonych gminach wiejskich położonych w różnych regionach Polski i 

podlegających wpływowi dwóch odmiennych tradycji. Analizuje czynniki wpływające na 

aktywność obywatelską kobiet oddziałujące na poziomie lokalnym i indywidualnym.  
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