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Hussin Alam — ukończył studia licencjackie na kierunku Business and Management 
na Sunderland University oraz magisterskie na kierunku International Business na 
Canterbury Christ Church University. Doktorant w ramach programu Political Science 
w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze 
obejmują: biznes społeczny, ład korporacyjny, społeczną odpowiedzialność biznesu i jej 
związki z koncepcją Muhammada Yunusa, rolę sektora publicznego w rozwiązywaniu 
problemów społecznych.

Arkadiusz Domagała — doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o po-
lityce, adiunkt w Zakładzie Badań nad Konfl iktami i Przemocą Polityczną Instytutu 
Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania naukowe: poważne i masowe 
naruszenia praw człowieka, interwencja humanitarna, międzynarodowa ochrona praw 
człowieka, integracja europejska.

Piotr Frączek — doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, starszy wykładowca 
w Zakładzie Pracy Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku. Dzia-
łalność naukowo-dydaktyczną łączy z pracą w administracji samorządowej (Starostwo 
Powiatowe w Sanoku). Jego zainteresowania naukowe zogniskowane są wokół proble-
matyki polityki społecznej, ekonomii oraz integracji osób niepełnosprawnych. W swoim 
dorobku posiada ponad 50 publikacji naukowych publikowanych w Polsce i za granicą. 

Wojciech Goleński — ekonomista i socjolog, doktor nauk ekonomicznych w zakresie 
ekonomii. Pracownik Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Opolu. Współpracownik, 
a wcześniej adiunkt w Zakładzie Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicz-
nej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Jego zainteresowania nauko-
we obejmują: ekonomię społeczną, teorię polityki społecznej, transformację systemową 
i rozwój społeczno-gospodarczy.

Olga Jastrzębska — doktorantka w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Jej zainteresowania badawcze związane są z Rosją i przestrzenią postsowiecką, w szcze-
gólności dotyczą one rosyjskiej polityki zagranicznej, integracji eurazjatyckiej oraz stref 
wpływów na obszarze poradzieckim. Jest autorką wielu publikacji poświęconych wyżej 
wymienionym kwestiom oraz roli Rosji na arenie międzynarodowej.
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Wiesława Jednaka — doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, 
adiunkt w Zakładzie Systemów Politycznych i Administracyjnych Instytutu Politologii 
na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Michał Kubiak — doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. W swojej 
pracy naukowej — jako adiunkt w Zakładzie Polityki Publicznej i Społecznej w Instytucie 
Politologii Uniwersytetu Gdańskiego — koncentruje się m.in. na ekonomii społecznej, 
konsekwencjach starzenia się społeczeństw i polityce społecznej wobec osób starszych. Jest 
autorem monografi i Polityka społeczna wobec ludzi starych w Polsce na tle współczesnych 
przemian społeczno-gospodarczych (Gdańsk 2016) oraz ok. 50 artykułów naukowych i po-
pularnonaukowych, a także współredaktorem kilku książek. Będąc absolwentem studiów 
podyplomowych o specjalności kinezygerontoprofi laktyka (w Akademii Wychowania 
Fizycznego i Sportu w Gdańsku), prowadzi również zajęcia aktywności fi zycznej (trening 
zdrowotny) oraz umysłowej dla seniorów (trening umysłu).

Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz — doktor habilitowana nauk społecznych w za-
kresie nauk o polityce, adiunkt w Zakładzie Polityki Społecznej i Ekonomicznej Instytutu 
Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obszary badawcze: rozwój zrównoważony — 
paradygmat holistyczny (determinanty zrównoważonego rozwoju, nierówności społeczne 
w kontekście trwałego rozwoju, zależności polityki społecznej i rozwoju zrównoważo-
nego), ekonomia polityczna.

Piotr Obacz — politolog, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce, pra-
cownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Lilla Barbara Paszkiewicz — doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. 
Zainteresowania naukowe: myśl polityczna, biografi styka XX w., polityka społeczna, 
historia polityczna.

Agnieszka Pieróg — magister prawa i dyplomacji europejskiej ukończonej w ramach 
Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych. Obecnie doktorantka II roku studiów 
doktoranckich z zakresu Nauk o Polityce. Zainteresowania badawcze: tematyka związana 
z Unią Europejską i jej porządkiem prawnym, historia II wojny światowej oraz polityka 
w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Andrzej Rączaszek — doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny. 
Kierownik Katedry Polityki Społecznej i Gospodarczej Wydziału Ekonomii Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach. Członek Komitetu Nauk Demografi cznych oraz Komi-
tetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Jego zainteresowania 
naukowe obejmują: demografi ę, politykę społeczną oraz regionalistykę.
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Wojciech Skiba — adiunkt w Zakładzie Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu 
Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, praktyk w zarządzaniu jednostkami sektora 
fi nansów publicznych, w latach 2008–2 013 prezes zarządu Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.

Bartosz Smolik — politolog, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk 
o polityce, zatrudniony w Zakładzie Społeczeństwa Obywatelskiego Instytutu Politologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na polskiej 
myśli politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki nacjonalizmu, narodu, 
państwa i suwerenności. Ponadto w kręgu jego zainteresowań znajdują się zagadnienia 
związane z politykami kosmicznymi i przywództwem politycznym.

Monika Staniszewska — magister socjologii, studentka Studium Doktoranckiego Socjo-
logii Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert do spraw projektów szkoleniowych, doradczych 
i badawczych. Kierownik Zespołu ds. Projektów Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Łódzkiego. W swojej rozprawie doktorskiej koncentruje się na zagadnieniach 
związanych z akceptacją społeczną odnawialnych źródeł energii.

Maciej Strutyński — doktor nauk humanistycznych w zakresie religioznawstwa. Starszy 
wykładowca w Zakładzie Historii Chrześcijaństwa Instytutu Religioznawstwa Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe: politologia religii, stosunki polsko-
-ukraińskie.
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