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Włodzimierz Anioł
Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych, politolog.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Instytucie Polityki Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu
Warszawskiego. Zajmuje się międzynarodowymi aspektami polityki społecznej,
w tym społecznym wymiarem globalizacji i integracji europejskiej, socjalną działalnością instytucji międzynarodowych, procesami migracyjnymi, skandynawskimi
państwami dobrobytu.
Autor kilkunastu książek i ponad dwustu innych publikacji z tego zakresu,
m.in.: Narody Zjednoczone wobec problemów społecznych (1988), Migracje międzynarodowe a bezpieczeństwo europejskie (1992), Paradoksy globalizacji (2002),
Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski (2003), Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku (2013). Kierownik i uczestnik wielu projektów badawczych, w tym międzynarodowych, stypendysta m.in. Central European University
(CEU) oraz Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and
Social Sciences (NIAS) w Wassenaar.
Od 2013 r. członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, w której jest krajowym reprezentantem dyscypliny nauki o polityce publicznej. Przez wiele lat brał
udział w kształtowaniu polityki publicznej w wymiarze praktycznym – jako ekspert
i doradca w Kancelarii Prezydenta RP oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
także jako I Radca i chargé d’affaires w Ambasadzie RP w Oslo. Współzałożyciel
i od 2011 r. prezes Fundacji Naukowej Norden Centrum.

Mirosław Karwat
Profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, politolog. Jest kierownikiem Zakładu Filozofii i Teorii Polityki w Instytucie Nauk Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą teorii polityki i socjotechniki.
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Autor kilkunastu książek, m.in.: O perfidii (2001), O demagogii (2006), O złośliwej dyskredytacji (2006), Teoria prowokacji (2007), O karykaturze polityki (2012),
Podstawy socjotechniki. Dla politologów, polityków i nie tylko (2014). Ważniejsze artykuły w jego dorobku to: Wielkość – wybitność – przeciętność – mierność. Skala jakości polityków, „Studia Politologiczne” 1996, vol. 1; Charyzma i pseudocharyzma,
„Studia Politologiczne” 2001, vol. 5; Polityka rzeczowa, stronnicza i metapolityka,
„Studia Politologiczne” 2004, vol. 8; Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy, „Studia Politologiczne” 2010, vol. 17; Rewizja obiegowych pojęć
manipulacji, w: D. Doliński, M. Gamian-Wilk (red.), Przestrzenie manipulacji społecznej (2014); Socjotechnika zagrożenia. Istota, mechanizm, odmiany, w: F. Pierzchalski, J. Golinowski (red.), Socjotechnika lęku w polityce (2016).
Członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Tadeusz Klementewicz
Profesor doktor habilitowany nauk społecznych, politolog i socjolog. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor w Zakładzie Filozofii i Teorii Polityki w Instytucie Nauk Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w metodologii
nauk społecznych i nauk o polityce, filozofii społecznej, globalistyce, ekonomii
politycznej kapitalizmu.
Autor licznych książek i artykułów naukowych. Monografie jego autorstwa to
m.in.: Geopolityka trwałego rozwoju. Ewolucja cywilizacji i państwa w trakcie dziejotwórczych kryzysów (2013), Stawka większa niż rynek. U źródeł stagnacji kapitalizmu
bez granic (2015), Understanding Politics. Theory, Procedures, Narratives (2017).
Od kilku lat rozwija projekt badawczy, którego celem jest przezwyciężenie
podziałów na dyscypliny nauk społecznych poprzez integrację rozproszonej wiedzy o człowieku i społeczeństwie. To podejście badawcze stosuje do rekonstrukcji
dziejotwórczego procesu kształtowania się nowej całości historycznej – cywilizacji
światowej.

Anna Kurowska
Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Pracuje w Zakładzie Teorii i Metodologii Polityki Społecznej Instytutu Polityki
Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół
polityki rodzinnej i rynku pracy, w szczególności instrumentów godzenia życia
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zawodowego z rodzinnym. Specjalizuje się w badaniach ilościowych i analizie polityki społecznej w perspektywie zorientowanej na realne możliwości (capability
approach).
Jest autorką monografii: Źródła sukcesu i porażki w rozwoju gospodarczym.
Porównanie Hiszpanii i Meksyku w latach 1961–2001 (2008), Wskaźniki społeczne
w polityce społecznej. Historia, teoria i zastosowanie w praktyce (2011), Perspektywa gender w polityce społecznej (wspólnie z B. Pielińskim, R. Szarfenbergiem,
A. Wójtewicz) (2016). Najważniejsze artykuły naukowe jej autorstwa to : Making
work pay: increasing labour supply of secondary earners in low income families with
children (wspólnie z M. Myck, K. Wrohlich), „Contemporary Economics” 2017,
vol. 11 (2); Capability Approach jako perspektywa badawcza w polityce społecznej,
„Polityka Społeczna” 2017, nr 5–6; Work and Care Opportunities under Different
Parental Leave Systems: Gender and Class Inequalities in Northern Europe (wspólnie z J. Javornik), „Social Policy & Administration” 2017, vol. 51 (4); The impact
of an unconditional parental benefit on employment of mothers: A comparative
study of Estonia and Lithuania, „International Journal of Sociology and Social
Policy” 2017, vol. 37 (1/2); (De)familialization and (De)genderization – Competing
or Complementary Perspectives in Comparative Policy Analysis?, „Social Policy &
Administration” 2016 (DOI: 10.1111/spol.12272).
Jest laureatką konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Pomost) i Narodowego Centrum Nauki (Sonata 7 i Beethoven 2). Kieruje zespołami badawczymi i realizuje liczne projekty międzynarodowe i krajowe, w tym finansowane z 7.
Programu Ramowego UE (LIVEWHAT) oraz Horizon 2020 (TransSOL). Jest
członkinią m.in. International Network on Leave Policies & Research, Network
for Social Policy Analysis (ESPAnet Europe) oraz Polskiego Towarzystwa Polityki
Społecznej.

Tomasz Mering
Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, polityk społeczny.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Zakładzie Teorii i Metodologii Polityki Społecznej Instytutu Polityki Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują: politykę społeczną Unii Europejskiej, governance,
implementację polityk publicznych, aktywizującą politykę społeczną.
Główne publikacje jego autorstwa to: Strategia Unii Europejskiej wobec starzenia się ludności, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 2012,
nr 18; Spółdzielczość a polityka Unii Europejskiej w okresie kryzysu finansowego
i gospodarczego, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 2013, nr 20;
Rządzenie aktywizacją – ujęcie metodologiczne, „Problemy Polityki Społecznej.
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Studia i Dyskusje” 2013, nr 22; Równość i solidarność w niespokojnych czasach.
Reformy państwa dobrobytu w okresie światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie” 2016, t. 10; Selected Aspects of Social
Cooperatives in Poland (wspólnie z A. Izdebskim, M. Ołdak, R. Szarfenbergiem),
„Euricse Working Papers” 2017, nr 93 (17).
Brał udział w następujących projektach badawczych: „Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu
obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy” (2009), „Kształcenie ustawiczne jako kształcenie
powszechne” (POKL, 2011), „System wzmacniania potencjału i kompetencji
sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami
rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” (2013–2015).

Bartosz Pieliński
Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, polityk społeczny,
socjolog. Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje
w Instytucie Polityki Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego). Jego zainteresowania badawcze dotyczą nowego instytucjonalizmu, gramatyki instytucjonalnej, trzeciego sektora, ekonomii społecznej.
Współautor (z A. Kurowską, R. Szarfenbergiem, A. Wójtewicz) monografii
pt. Perspektywa gender w polityce społecznej (2016). Najważniejsze artykuły naukowe jego autorstwa to: Instytucjonalizmy a polityka społeczna, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 2013, nr 22 (3); Poland: A New Model of
Government–Nonprofit Relations for the East? (wspólnie z S. Nałęczem, E. Leś),
„Voluntas” [online] 2015, vol. 26, nr 6; Working under pressure: economic recession
and third sector development in Europe (współautorzy: U. Pape, R. Chaves-Ávila,
J.B. Pahl, F. Petrella, T. Savall-Morera), „International Journal of Sociology and
Social Policy” 2016, vol. 36, nr 7–8; Sankcje socjalne w świetle gramatyki instytucjonalnej – nowe spojrzenie na aktywną politykę społeczną (wspólnie z R. Szarfenbergiem), „Polityka Społeczna” 2017, nr 5–6.
Realizator projektów badawczych, m.in.: International Comparative Social
Enterprise Models – ICSEM – Project (2014–2016); Mapping Study on social
enterprise eco-systems (II) (Euricse – European Research Institute on Cooperative and Social Enterprise; 2016); Third Sector Impact. The Contribution of the
Third Sector to Europe’s Socio-economic Development (7. Program Ramowy
UE; 2013–2017); Empowering the Next Generation of Social Enterprise Scholars
(COST – European Cooperation in Science & Technology; od 2017).
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Ryszard Szarfenberg
Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, polityk społeczny. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Zakładzie
Teorii i Metodologii Polityki Społecznej Instytutu Polityki Społecznej na Wydziale
Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
Ponadto kieruje Pracownią Pomocy i Integracji Społecznej w IPS. Jego zainteresowania badawcze obejmują teorię polityki społecznej, teorię polityki publicznej,
ubóstwo i pomoc społeczną, europejską politykę społeczną.
Jest autorem monografii pt. Krytyka i afirmacja polityki społecznej (2008) oraz
licznych artykułów naukowych, m.in.: Polityka społeczna a nierówności społeczne,
w: B. Kłos, J. Szymańczak (red.), Nierówności społeczne w Polsce (2014); Rosnąca rola warunkowości pomocy społecznej a dochód powszechny, „Praktyka Teoretyczna” 2014, nr 2 (12); Minimalny dochód gwarantowany, bezwarunkowy dochód
podstawowy, płaca minimalna, w: B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska (red.),
W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej (2016); Teoria i praktyka polityki społecznej, „Studia BAS” 2017, nr 2 (50); Wpływ świadczenia wychowawczego (500+) na ubóstwo na podstawie mikrosymulacji, „Polityka Społeczna”
2017, nr 4.
Brał udział w projektach badawczych, m.in.: European Minimum Income Network (2014), „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej
w Polsce” (NCBiR; 2015–2017).

Barbara Szatur-Jaworska
Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, polityk społeczny, gerontolog społeczny. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.
Jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Polityki
Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Pełni funkcję kierownika Zakładu Teorii i Metodologii
Polityki Społecznej. Jej zainteresowania badawcze obejmują teorię i metodologię
polityki społecznej, gerontologię społeczną, badanie kwestii społecznych oraz
służby społeczne i pracę socjalną.
Jest autorką siedmiu książek, w tym: Ludzie starzy i starość w polityce społecznej (2000), Podstawy gerontologii społecznej (wspólnie z P. Błędowskim,
M. Dzięgielewską) (2006), Diagnozowanie w polityce społecznej – metody i problemy
(2014), Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971–2013
(2016). Pod jej redakcją ukazały się m.in. następujące prace zbiorowe: Ewaluacja
w służbach społecznych (2010), Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie.
Tezy i rekomendacje (2012), W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej
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(wspólnie z B. Rysz-Kowalczyk) (2016), Perspektywy rozwoju polskiej polityki społecznej – doświadczenia i wyzwania (2017).
Była realizatorką licznych projektów badawczych, w tym: „Aspekty medyczne,
psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce” (PolSenior) (PBZ, 2006–2011); „Les politiques publiques sociales locales à l’égard des
personnes âgées” (PROGRAMME PHC-POLONIUM 2012–2013). W latach
2014–2016 kierowała projektem „Polityka społeczna wobec starzenia się ludności
Polski – analiza dla lat 1971–2013” (NCN).
Jest członkiem Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Od 2007 r. współpracuje jako ekspert z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Maria Theiss
Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, polityk społeczny.
Jest zatrudniona w Instytucie Polityki Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Teorii i Metodologii Polityki Społecznej). Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Jej
zainteresowania badawcze obejmują lokalną politykę społeczną, związki polityki
społecznej z procesem politycznym, problematykę obywatelstwa społecznego,
partycypacji politycznej, kapitału społecznego, metodologię nauki o polityce społecznej.
Jest autorką monografii pt. Krewni, znajomi, obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna (2012) i współautorką kilku monografii, w tym: Obywatel
na zielonej wyspie. Polityka społeczna i obywatelstwo społeczne w Polsce w dobie
europejskiego kryzysu ekonomicznego (wspólnie z A. Kurowską, J. Petelczyc, B. Lewenstein) (2017). Wybrane artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych jej autorstwa to: Discursive construction of local social citizenship — between claims of universal provision and demands of more civic duties, „Problemy Polityki Społecznej.
Studia i Dyskusje” 2016, nr 1 (32); Obywatelstwo społeczne, w: B. Rysz-Kowalczyk,
B. Szatur-Jaworska (red.), W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej (2016); Unfinished Transformation or Neoliberal Economy? Exploring the Legitimisation Divide in Poland (wspólnie z A. Kurowską), w: M. Giugni, M.T. Grasso
(red.), Citizens and the Crisis (2017); Wyjaśnienia lokalnej polityki społecznej. Podejścia i tradycje badawcze, „Polityka Społeczna” 2017, nr 5–6.
Jest kierowniczką polskich zespołów badawczych w projektach: LIVEWHAT
– Living with Hard Times – Citizens’ Resilience in Times of Crisis (7. Program
Ramowy) i TransSOL – European Paths to Transnational Solidarity (Horizon
2020).
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Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka
Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, polityk społeczny.
Jest zatrudniona w Instytucie Polityki Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Polityki Społecznej w Środowisku Lokalnym). Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Jej
zainteresowania badawcze to polityka miejska i mieszkaniowa, francuska polityka
społeczna, konstruktywizm społeczny w polityce publicznej.
Jest autorką monografii pt. Polityka mieszkaniowa we Francji na przełomie
XX i XXI wieku (2011). Wybrane artykuły i rozdziały jej autorstwa to: Społeczne
agencje najmu (AIS/SVK) w Belgii – innowacja służąca przeciwdziałaniu „prekaryzacji mieszkaniowej”, w: R. Szarfenberg, C. Żołędowski, M. Ołdak (red.), Społeczne agencje najmu jako instrument polityki mieszkaniowej. Przykłady europejskie
i implementacja (2015); Polskie mieszkalnictwo w erze integracji europejskiej – punkt
wyjścia, ścieżki rozwoju (wspólnie z J. Supińską), w: C. Żołędowski, B. Rysz-Kowalczyk, M. Duszczyk (red.), Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej (2015); Democracy of housing policy as exemplified
by Poland. Political and Linguistic Analysis, „Housing Studies” 2016, nr 31 (8);
Konwencje jako kategoria teoretyczna, w: B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska
(red.), W kręgu pojęć i zagadnień polityki społecznej (2016); Humanistyczna analiza
polityki mieszkaniowej jako podejście do badania mieszkalnictwa rozwijane w Instytucie Polityki Społecznej UW, „Polityka Społeczna” 2017, nr 5–6.
Kieruje projektem badawczym „D-Housing. Demokratyczność polityki
mieszkaniowej” (NCN, 2017–2020). Była członkiem zespołów badawczych, m.in.
w następujących projektach: „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki
mieszkaniowej w Polsce” (NCBiR; 2015–2016); „Problemy i kwestie społeczne
w lokalnej polityce społecznej” (polsko-francuski program POLONIUM, 2012–
2013).
Odbyła staże naukowe w Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2005)
i w Instytucie Nauk Politycznych w Lille (2017).

