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1. BIOGRAM
Prof. dr hab. Magdalena Środa
polska etyk, filozof, publicystka, feministka, doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Warszawskiego
Profesor UW. dr hab. Magdalena Środa, pracuje
w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się historią idei etycznych, etyką
stosowaną, filozofią polityczną i feministyczną oraz
problematyką kobiecą.
Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. S. Batorego.
Studia magisterskie (1976–1981) i doktoranckie
(1981–1982) odbyła w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Na II roku studiowała grekę w Instytucie Filozofii Klasycznej UW. Interesowała się filozofią starożytną, współczesną filozofią francuską,
etyką i estetyką. W 1981 r. obroniła pracę magisterską poświęconą filozofii moralnej Henryka Bergsona,
zatytułowaną: Dwa źródła moralności w filozofii Henryka Bergsona. Jej promotorem był prof. dr hab. Henryk Jankowski, recenzentem dr Zbigniew
Zwoliński. Dwa rozdziały z tej pracy zostały opublikowane jako artykuły (w „Studiach Filozoficznych” oraz „Etyce”). Studia skończyła z wynikiem bardzo dobrym. W 1981 r. rozpoczęła studia
doktoranckie w Instytucie Filozofii UW. W latach 1982–1991 pracowała jako asystent, następnie zaś jako adiunkt w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii UW. Od 1982 r. zaczęła pracować
w tymże Instytucie jako asystent w Zakładzie Etyki, a jednocześnie rozpoczęłam wieloletnią
pracę poświęconą problematyce godności (zainspirowały ją wydarzenie polityczne sierpnia
1980 r.).
Po skończeniu studiów i rozpoczęciu pracy pełniła różne funkcje o charakterze organizacyjnym, naukowym, politycznym, związkowym oraz wydawniczym.
W 1991 r. obroniła pracę doktorską zatytułowaną Idea godności w kulturze i etyce
(promotor, prof. dr hab. Henryk Jankowski).
W 2004 r. otrzymała stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego oraz książki Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci.
Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracuje również z Uniwersytetem Trzech Pokoleń (UTP). Jej wykład na temat
Moralność publiczna w czasach transformacji zapoczątkował akademicki rok 2014/2015. Inauguracja roku akademickiego UTP 2014/2015 połączona z uroczystym otwarciem UTP odbyła
się w październiku 2014 r.

Pełnione funkcje:
1. W latach 1982–1991 — Członek Związku Zawodowego „Solidarność” (była skarbnikiem
w okresie stanu wojennego i przewodniczącą w IF, w latach 1989–1991).
2. W latach 1993–1999 — Dyrektor Instytutu Filozofii (ds. studenckich) UW.
3. Od 1994 r. — Dyrektor Podyplomowego Studium Filozofii i Etyki, Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW.
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4. W latach 2003–2005 — Członek Europejskiego Centrum Monitoringu Rasizmu i Ksenofobii w Wiedniu.
5. W latach 2004–2005 — Podsekretarz stanu w rządzie Marka Belki, Pełnomocnik Rządu
RP ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.
6. Od 2005 r. — Członek Zespołu Redakcyjnego Krytyki Politycznej, wyd. Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych.
7. W latach 1994–2006 — Sekretarz, a następnie Redaktor rocznika Etyka, wyd. Polska
Akademia Nauk.
8. W latach 1993–2006 — Redaktor kwartalnika Przegląd Filozoficzny, wyd. Polska Akademia Nauk oraz Komitet Badań Filozoficznych.
9. Od 2006 r. — Członek Rady Redakcji Przeglądu Filozoficznego, wyd. Polska Akademia
Nauk oraz Komitet Badań Filozoficznych.
10. Od 2007 r. — Członek Rady Programowej, Societas Communitas, wyd. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
11. Od 2007 r. — Członek Rady Programowej, Zarządzania Publicznego, wyd. Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
12. Od 2007 r. — Członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN.
13. Od 2007 r. — Członek Komitetu Etyki w Nauce PAN.
14. Członek Rady Instytutu Spraw Publicznych.
15. Członek Europejskiego Instytutu Równości Mężczyzn i Kobiet w Wilnie.
16. Członek Rady Programowej Kongresu Kobiet i organizatorka I, II i III Kongresu.







W 2005 r. Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja” przyznała jej tytuł Zasłużony dla tolerancji.
Wyróżniona została tytułem Polki Roku 2009 w plebiscycie tygodnika „Wysokie Obcasy” (dodatek do „Gazety Wyborczej”).
W 2010 r. została laureatką Kowadła przyznawanego przez stowarzyszenie „Kuźnica”.
Została uhonorowana tytułem Europejczyk Roku 2010 miesięcznika „Monitor Unii Europejskiej” w kategorii Uczony.
Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Udział w programach naukowych:





1996–2000 — Les attitudes envers taboo, Association de Reflexion, de Communication
Hospitaliers & Educatives pour la Sante (ARCHE), Paris.
1998–1999 — On Gender and Culture, Central European University, Budapest.
1999–2000 — Moralność życia publicznego, Fundacja Batorego.
2003–2004 — prace nad Krajowym Programem Przeciwdziałania Dyskryminacji Raso-




wej, Ksenofobii i Związanej z nimi Nietolerancji 2004–2009.
2004–2005 — Asia-Europe Dialog, Economic Empowerment for Gender Equality.
2005– 2007 — Dobre rządzenie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
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Działalność dydaktyczna:
Zajęcia kursowe prowadzone w Instytucie Filozofii:
 1986 – 2008 ćwiczenia z etyki;
 1999 – 2002 ćwiczenia z filozofii politycznej.
Zajęcia kursowe poza IF (Instytut Nauk Politycznych, Instytut Polityki Społecznej, Wydział Polonistyki, Instytut Geologii, Instytut Kultury Polskiej, Instytut Filozofii, Instytut Germanistyki,
Wydział Prawa i inne);
Od 1981 – historia filozofii, wprowadzenie do filozofii, filozofia współczesna.
Zajęcia fakultatywne w Instytucie Filozofii i poza IF: seminaria z zakresu: etyki, filozofii politycznej, historii idei, gender studies.
Seminaria i proseminaria:
 1993–1994 Moralne podstawy społeczeństwa obywatelskiego (seminarium prowadzone wraz z dr Pawłem Śpiewakiem dla studentów socjologii, historii i filozofii);
 1995–1996 Etyka cnoty (seminarium prowadzone wraz z dr Pawłem Śpiewakiem dla
studentów socjologii, historii i filozofii);
 1999–2003 Indywidualizm i jego krytycy (seminarium dla studentów filozofii);
 2002–2003 Etyka życia prywatnego (seminarium dla studentów filozofii);
 2001–2003 Feministyczna filozofia polityczna (seminarium prowadzone w ramach
Gender Studies, ISNS UW);






2002–2003 Płeć i wartości w sferze prywatnej (Gender Studies ISNS UW);
2004–2005 Wykluczeni/wykluczone (Gender Studies ISNS UW);
2005–2006 Obcy, inni, wykluczeni (seminarium dla studentów filozofii, otwarte dla innych);
2005–2007 Dobre rządzenie, (współudział w seminarium organizowanym przez
prof.J.Hausnera, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków);
2006–2008 Obcy, inni, wykluczeni (kontynuacja seminarium lat poprzednich).

Działalność popularyzatorska i publicystyczna
Jest autorką wielu publikacji z zakresu filozofii politycznej i moralnej oraz książek. Zakres jej
działalności publicystycznej to artykuły, felietony, komentarze, wywiady, publikacje w: m.in.
Wiedza i Życie, Polityka, Więź, Tygodnik Powszechny, Gazeta Wyborcza, Życie, Dziennik, Rzeczpospolita, Polska i inne.

Ź r ó d ł o: Magdalena Środa. W: WIKIPEDIA. Wolna encyklopedia [online]. 2 lutego 2016 r. [dostęp: 19
lutego 2016 r.]. Dostępny w Internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Magdalena_Środa oraz Prof. Magdalena
Środa. W: Uniwersytet Trzech Pokoleń [online]. Berlin: Uniwersytet Humboldtów [dostęp: 19 lutego 2016 r.].
Dostępny w Internecie: http://utp.berlin/prof-magdalena-sroda
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2. WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE NAUKOWE
Książki















Idea godności w kulturze i etyce. Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1993. ISBN 83-85284-15-X.
O wartościach, normach i problemach moralnych: wybór tekstów z etyki polskiej dla
nauczycieli i uczniów szkół średnich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.
ISBN 83-01-11285-9.
Idee etyczne starożytności i średniowiecza: podręcznik do etyki dla I klasy szkoły średniej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. ISBN 83-02-05498-4.
Idee etyczne czasów nowożytnych i współczesności: podręcznik do etyki dla II klasy
szkoły średniej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. ISBN 83-0207039-4.
Indywidualizm i jego krytycy: współczesne spory między liberałami, komunitarianami i
feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci. Warszawa: Fundacja „Aletheia”,
2003. ISBN 83-89372-07-X.
Kobiety i władza. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2009. ISBN 978-83-7414-557-2.
Mała książka o tolerancji. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, 2010. ISBN 978-837554-234-9.
Ta straszna Środa?. Warszawa: Wydawnictwo „Czerwone i Czarne”, 2011. ISBN 97883-7700-020-5
Przeciw karze śmierci. Warszawa: Grupa „Horyzont – przeciw karze śmierci” przy Stowarzyszeniu Młodych Dziennikarzy „Polis” i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,
2011. ISBN 978-83-62245-11-6
Etyka dla myślących: podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, 2011. ISBN 978-83-7554-245-5
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Adaptacje książkowe


Sassa Burgeren, Mała książeczka o demokracji, wyd. Santorski i Ska, Warszawa 2007



Sassa Burgeren, Mała książeczka o feminizmie, wyd. Santorski i Ska, Warszawa 2007

Broszury



Etyka funkcjonariusza Służby Celnej. Przewodnik praktyczny, Warszawa 2001 (polska,
angielska, rosyjska wersja językowa)
Etyka dla nauczycieli, Warszawa 2009

Wybrane artykuły:
1. Obowiązek i wezwanie moralne w filozofii Henri Bergsona, w: ETYKA 20/1983 (s. 23-44).
2. Wolność jako bezpośrednia dana świadomości (O filozofii wolności Henryka Bergsona),
w: STUDIA FILOZOFICZNE nr 7 (212)/1983 (s. 133-144).
3. Trzy etyki Arystotelesa, w: PRZEGLĄD FILOZOFICZNY 2/1992.
4. Sokrates czyli o godności mędrca, w: ETYKA 26/1993 (s. 21-40).
5. Argumenty za i przeciw etyce zawodowej, w: ETYKA 27/1994 (s. 167-169).
6. Postawy wobec seksu, w: Z punktu widzenia humanizmu. Wybór tekstów, (red.) B.Stanosz), Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 1995 (s. 143-157).
7. Etyka cnoty, w Znak s, przedruk w „O wartościach, normach i problemach moralnych”
(red. oprac. M.Środa).
8. Frauen und Feministinnen in Polen, w: Die Frau in der polnishen Gegenwartskultur,
(red.) W. Koschmal, Bohlau Verlag Koln Weimar Wien, Koln 1996 (s. 68-81).
9. Czy mleko jest większe od wody (o filozofowaniu z dziećmi), w: NOWE KSIĄŻKI 9/1996.
10. 80 haseł i redakcja naukowa: Słownik encyklopedyczny. Filozofia. G.Vesey, P.Foulkes, Wydawnictwo RTW, Warszawa 1997.
11. Dzieci to filozofowie, filozofowie to dzieci, w: NOWE KSIĄŻKI 9/1997.
12. Cynizm jako widowisko, w: ETYKA 30/1997 (s. 25-40).
13. Księżycowym wędrowcom. Podróż ku wartościom, w: NOWE KSIĄŻKI 3/1998.
14. Biznes i cnoty, wstęp do książki: J. Jackson, Biznes i moralność, przeł. P. Łuków, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, (s. IX-XXIX).
15. Konflikt, dialog i dobrodziejstwo rozumu, w: ETYKA 1999/32, (s. 129-135).
16. Tolerance, Respect, Recogition, w: Moral Philosophy in Education: The Challenge of Human Differance, Jerusalem 1999 (s. 209-214).
17. Wstęp do: S.Rose-Ackerman, Korupcja i rządy, przeł. P.Łuków, Wydawnictwo Sic! i Fundacja im. S.Batorego, Warszawa 1999 (s. 5-24).
18. O uznanie inności, w: PRZEGLĄD FILOZOFICZNY 2/1999 (s. 269-275).
19. Tęsknota za własną płcią, w: WIĘŹ nr 7(525) 2002 (s. 4-22).
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Publikacje po obronie habilitacji (2004 r.):
1. Polityka i prawda, w: Filozof w polis (red. M. Kowalska), Wydawnictwo Uniwersytetu
w Białymstoku, Białystok 2004.
2. To be a Woman in Poland, w: Biały Mazur, wyd. Fundacja Instytutu Promocji Sztuki i
Neuer Berliner Kunstverein, Warszawa 2004.
3. Hindernisse und Chancen der Moraldebatte In Polen und die Marginalisierung von
Frauen, w: Heidi Hofmann (ed), Biopolitik Grenzenlos. Stimmen aus Polen, Centaurus
Verlag Herbolzheim 2005.
4. Refleksje o etyce w pracy edukatora, w: Poradnik edukatora, Wyd. Centralny Ośrodek
Doskonalenia nauczycieli, Warszawa 2005.
5. Reklamie potrzebne są normy, w: Kultura Popularna, 3/2005, Wydawnictwo Szkoły
Wyższej Psychologii Społecznej, Academica, Warszawa 2005.
6. Women in the Labor Market and Enterpreneurship: The Polish Experience, w: A Gender Agenda: Asia-Europe Dialog, Economic Empowerment for Gender Equlity, Japan
Center for International Exchange, Manila 2006.
7. Co filozof może powiedzieć psychoterapeucie o etyce zawodowej?, w: Psychoterapia2
(137), 2006, wyd. Polskie Towarzystwo Psychoterapeutyczne, Warszawa 2006.
8. Czy kultura ma płeć? w: Kultura Współczesna, 1(47)/2006, wyd. Narodowe Centrum
Kultury, Warszawa 2006.
9. Tożsamość i inność w demokracji, w: Prawa mniejszości etnicznych w Unii Europejskej, publikacja Ośrodka OPON, Szkokhlom 2006.
10. Polityczne cnoty, w:Wyjaśniać i rozumieć (księga poświęcona prof.Z.Kuderowiczowi),
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.
11. Mill i kobiety czyli między wolnością i równością, w: Przegląd Filozoficzny, 4/2006
12. Etyka wobec seksualności, w: Seksualność człowieka. Obszary zainteresowań teoretyków i praktyków”, Z. Izdebski (red.), Rocznik Lubuski, T.32, cz. II. Zielona Góra 2006.
13. O potrzebie etykiety w życiu publicznym, w: Dyskurs 03 (2006), Instytut Politologii
Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006.
14. Kobiety, Kościół, katolicyzm, w: Czarna księga kobiet, (red.) Ch. Ockrent, wyd. w.a.b
Warszawa 2007.
15. Etyka dziennikarska: między wolnością a odpowiedzialnością, w: Media masowe w
praktyce społecznej, Warszawa 2007 (Publikacja finansowana przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW).
16. Levinas i jego „ukochana”, wstęp do M. Adamiak, O kobiecie która nawiedza myśl.
Kobieta jako figura inności w koncepcji podmiotu E. Levinasa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
17. Myślenie, które jest rozmową, recenzja książki B. Skargi, Człowiek to nie jest piękne
zwierze, w: Etyka 35/2007.
18. Czas ciekawy? recenzja książki L. Kołakowskiego, w: Nowe książki, 2/2008.
19. Postawy wobec obcych, w: Literatura, kultura, tolerancja, Uniwersytet Łódzki, Łódź,
2008(wersja polska i angielska).
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3. UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Krótka historia Instytutu Filozofii UW
Krakowskie Przedmieście 3
00-097 Warszawa
Zakład Etyki
Kierownik:
prof. dr hab. Joanna Górnicka-Kalinowska
Pracownicy:
prof. dr hab. Paweł Łuków,
prof. UW dr hab. Magdalena Środa,
dr Wojciech Bober,
dr Joanna Różyńska
Dzieje nauczania filozofii na poziomie wyższym sięgają w Warszawie czasów Collegium Nobilium, gdzie
wykładał Antoni Wiśniewski (1746–63), a następnie
Szkoły Rycerskiej, w której logikę i etykę wykładał
Marcin Nikuta (1766-88). Wykładowcą filozofii
w Królewskim Uniwersytecie Warszawskim był
Adam Zabellewicz (1816–23), wcześniej nauczający w warszawskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej. Główną postacią filozofii warszawskiej w drugiej połowie XIX wieku był Henryk Struve,
najpierw wykładowca Szkoły Głównej Warszawskiej (gdzie również wykładał historię filozofii
Stefan Pawlicki), a następnie profesor rosyjskiego Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
Na przełomie wieków wykłady z filozofii prowadził — po polsku — w ramach Uniwersytetu
Latającego Adam Mahrburg, a kontynuował je w Towarzystwie Kursów Naukowych Władysław
M. Kozłowski.
W okresie międzywojennym katedry filozoficzne w Uniwersytecie Warszawskim mieli:
Jan Łukasiewicz (1915–18, 1920–23 i po 1925), Władysław Tatarkiewicz (1915-19 i od 1923),
Tadeusz Kotarbiński (od 1918) i Stanisław Leśniewski (od 1918), a także przejściowo Kazimierz
Ajdukiewicz (1925–28) i Stanisław Schayer (1926–29). Istniały one najpierw na Wydziale Historyczno-Filozoficznym (1915–16), przekształconym wkrótce na Wydział Filozoficzny (1916–27),
a następnie na wydziałach, które z niego powstały, tj. na Wydziale Humanistycznym (katedry
Tatarkiewicza, Kotarbińskiego i Schayera) i na Wydziale Matematyczno-Fizycznym (katedry Łukasiewicza, Leśniewskiego i Ajdukiewicza). W okresie tym venia legendi otrzymali m.in. Alfred
Tarski (1925), Henryk Elzenberg (1928) oraz Maria i Stanisław Ossowscy (1932 i 1933). Światową pozycję zdobyła sobie powstała wtedy wokół Łukasiewicza i Leśniewskiego Warszawska
Szkoła Logiczna – będąca gałęzią Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.
W czasie wojny m.in. Łukasiewicz, Tatarkiewicz, Kotarbiński oraz Ossowscy prowadzili
tajne zajęcia w Uniwersytecie Podziemnym.
Po wojnie wznowiły działalność oba wydziały, ale zabrakło Leśniewskiego (zmarł
w 1939 r.) i Łukasiewicza (emigrował do Irlandii), a Tatarkiewicz (1950) oraz Ossowska (1952) zostali
odsunięci od nauczania filozofii. Z Wydziału Humanistycznego wyłoniono odrębny Wydział Filozoficzny (1954–65), przekształcony następnie w Wydział Filozoficzno-Socjologiczny (1965-68).
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W 1951 r. powierzono Tadeuszowi Kotarbińskiemu Katedrę Logiki, którą w 1961 r. objęła Janina
Kotarbińska. W 1956 r. powróciła do nauczania Maria Ossowska, obejmując Katedrę Historii
i Teorii Moralności, a w 1958 r. Władysław Tatarkiewicz, obejmując Katedrę Estetyki. Po wydarzeniach w marcu 1968 r. filozofia uniwersytecka doznała gruntownej reorganizacji. Wydział
Filozoficzno-Socjologiczny przemianowano najpierw na Wydział Nauk Społecznych (1968–81),
a następnie na Wydział Filozofii i Socjologii. W ramach nowej struktury wydziałowej powstał
też w 1968 r. odrębny Instytut Filozofii, katedry rozwiązano, a na ich miejsce powołano zakłady.
W okresie powojennym, poza wyżej wymienionymi, filozofię w Uniwersytecie Warszawskim
wykładali profesorowie: Kazimierz Ajdukiewicz, Zdzisław Augustynek, Bronisław Baczko, Marek Fritzhand, Henryk Jankowski, Andrzej Kasia, Leszek Kołakowski, Władysław Krajewski, Tadeusz Kroński, Jan Legowicz, Stefan Morawski, Elżbieta Pietruska-Madej, Marian Przełęcki,
Adam Schaff, Adam Sikora, Roman Suszko, Klemens Szaniawski i Bogusław Wolniewicz.
Szczególne miejsce w Instytucie zajmuje Biblioteka Wydziału (połączona z Biblioteką PTF i IFiS
PAN), zorganizowana przez Janusza Krajewskiego (1952–73), następnie kierowana przez Jana
Sieka (od 1978), a od 2007 r. – przez Aleksandrę Łabuńską.
Misja
Wydział Filozofii i Socjologii potwierdza swoje przywiązanie do podstawowych celów
i wartości zawartych w misji Uniwersytetu Warszawskiego oraz przyjmuje wyznaczone kierunki
strategii Uniwersytetu Warszawskiego, podejmując działania podnoszące poziom nauczania,
zwiększające efektywność badań naukowych i usprawniające zarządzanie Wydziałem.
Wydział Filozofii i Socjologii, opierając się na własnej tradycji, dorobku filozofii i socjologii polskiej oraz światowej, dąży do prowadzenia badań, rozwijania teorii i nauczania na najwyższym poziomie.
Wydział Filozofii i Socjologii swoje najważniejsze cele realizuje z udziałem całej wspólnoty uczonych, studentów, doktorantów i pracowników dbając o upowszechnianie wiedzy
o wspólnych i indywidualnych osiągnięciach dydaktycznych, naukowych i o prowadzonych aktualnie badaniach.
Łącząc dydaktykę i badania naukowe Wydział dąży do podnoszenia jakości kształcenia
poprzez angażowanie najlepszych studentów i doktorantów do badań i projektów realizowanych na Wydziale. Łączenie dydaktyki i badań naukowych ma przygotować studentów do samodzielnej pracy badawczej, wzbogacić proces badawczy o interpretacje wnoszone przez doktorantów i studentów, uczyć współpracy w rozwiązywaniu interesujących obie strony problemów badawczych.
Ważnym składnikiem misji obu Instytutów wchodzących w skład Wydziału jest podejmowanie wyzwań związanych z rozwojem filozofii i socjologii w Polsce i na świecie. Członkowie
Wydziału stworzyli środowisko otwarte na nowe idee, teorie i metody podejmujące badania
nowych zjawisk, zdolne do krytycznej refleksji i obecne w życiu publicznym. Dążeniem Wydziału jest utrzymanie i doskonalenie tego stanu rzeczy, zachowanie i rozwijanie kontaktu
z nauką światową, dalsza stymulacja pracowników do udziału w międzynarodowych badaniach
i do publikowania w czasopismach o światowej renomie. Sprzyja temu aktywność w rozwijaniu
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współpracy z zagranicznymi instytucjami badawczymi i edukacyjnymi, w utrzymywaniu efektywnych związków z unijnymi uczelniami i instytucjami, troska o pozyskiwanie grantów na badania, a w ich realizacji uwzględnianie udziału studentów. Rozwój innowacyjnych badań naukowych, znaczące publikacje i kształcenie kolejnych pokoleń ekspertów i specjalistów jak również obecność w życiu publicznym, to wszystko właściwości Wydziału, które mają sprawić,
iż nasi absolwenci będą ludźmi przygotowanymi do aktywności zawodowej w szybko zmieniającym się świecie, a nadto zdolnymi do tego, by w sposób krytyczny, ale wsparty rzetelnymi
argumentami angażować się w publiczne debaty.
Strategia na lata 2012–2016
Strategia opracowana przez pracowników Wydziału odzwierciedla wysiłki filozofów
i socjologów, którzy pracując na jednym Wydziale tego samego Uniwersytetu wyznaczyli własną listę spraw wymagających podjęcia, problemów czekających na rozwiązanie w najbliższej
przyszłości. Postawieni przed zadaniem zidentyfikowania najpilniejszych i niezbędnych działań
pomyśleli przede wszystkim o tym, co ogranicza ich wysiłki dydaktyczne i przedsięwzięcia badawcze. Głosy dochodzące z dwóch Instytutów zostały zebrane, zestawione, uporządkowane
w stopniu zachowującym intencje i plany autorów. W niniejszej strategii zostały spisane najważniejsze cele na kadencję 2012–2016 i lata niewiele późniejsze.
Cele główne:
1. Osiągnięcie pozycji ośrodka badań filozoficznych, społecznych i interdyscyplinarnych
wiodącego w kraju i liczącego się za granicą, oferującego pracownikom dobre warunki
pracy, zapewniającego możliwość stałego rozwoju i godziwe wynagrodzenie, będącego
pożądanym partnerem wspólnych badań dla ośrodków badawczych w kraju i za granicą.
2. Kształcenie kadry badawczej i dydaktycznej na skalę co najmniej ogólnopolską.
3. Kształcenie studentów z całej Polski, a także z zagranicy według programu: efektywnego, bogatego, uwzględniającego potrzeby rynku pracy, osobiste zainteresowania
oraz poznawcze zdolności studentów.
4. Służenie społeczeństwu aktualną wiedzą ekspercką z dziedziny filozofii i socjologii.
Czasopisma
Przy Instytucie Filozofii działa aktualnie 9 periodyków naukowych: Edukacja Filozoficzna, Etyka (Redaktorem Naukowym jest Magdalena Środa) , Filozofia Nauki, Kronos metafizyka – kultura – religia, Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities,
Przegląd Filozoficzno-Literacki, Przegląd Filozoficzny, Rocznik Historii Filozofii Polskiej, Sztuka
i Filozofia.
Ź r ó d ł o: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego [online]. Warszawa 2009 [dostęp: 19 lutego
2016 r.]. Dostępny w Internecie: http://www.filozofia.uw.edu.pl/instytut/
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Krótka historia Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych działa w ramach Wydziału Stosowanych Nauk
Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. ISNS został założony w 1990 r., gdy
grupa pracowników Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, pod przewodnictwem
profesorów: Hanny Świdy-Ziemby, Jacka Kurczewskiego i Krzysztofa Kicińskiego postanowiła
stworzyć nową, interdyscyplinarną placówkę naukowo-dydaktyczną.
W ramach ISNS działają oprócz studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich
następujące studia podyplomowe: GENDER STUDIES — Interdyscyplinarne Studia nad Kulturową i Społeczną Problematyką Płci; Podyplomowe Studia Kultura Kulinarna; Podyplomowe
Studia Organizowanie Pracy z Seniorami; Podyplomowe Studia Seksuologii Społecznej; Podyplomowe Studium Edukacji Niezależnej; Podyplomowe Studium Ewaluacji Projektów Finansowanych przez Unię Europejską; Podyplomowe Studium Filozofii i Etyki; Podyplomowe Studium Rozwiązywania Konfliktów i Partycypacja Społeczna;
Podyplomowe Studium Filozofii i Etyki
Podyplomowe Studium Filozofii i Etyki powstało w roku 1992 i jest najstarszym tego
typu studium w Polsce. Od początku miało charakter interdyscyplinarny; dawało wiedzę z zakresu filozofii, etyki, logiki, socjologii, metodyki i religioznawstwa. Intencją jego założycieli
(pracowników Instytutu Filozofii oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu
Warszawskiego) było przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu filozofii i etyki
w szkołach, jak również opracowanie materiałów dydaktycznych, które stanowiłyby pomoc dla
nauczycieli w prowadzeniu konkretnych lekcji i warsztatów. Duchową patronką studium była
od początków Maria Ossowska, która w swoich pracach łączyła głęboką wiedzę teoretyczną
oraz wskazówki służące jej stosowaniu. Taki też charakter mają wszystkie zajęcia: teoretyczny
i praktyczny.
Studium spełnia wszystkie formalne wymagania nakładane przez ministerstwo na tego
typu placówki. Absolwent uzyskuje dyplom uprawniający do nauczania etyki i filozofii w szkołach, a także szeroką humanistyczną wiedzę o podstawowych problemach moralnych, egzystencjalnych, filozoficznych, aksjologicznych, politycznych. Studium jest również forum dyskusji (w trakcie zajęć analizuje się teksy i problemy czyniąc je zarazem przedmiotem rozmowy),
miejscem zdobywania umiejętności praktycznych oraz – jak mają nadzieję jego pracownicy –
miejscem gdzie można nauczyć się tego, co w filozofii, etyce i życiu publicznym najważniejsze
– myślenia. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy z dwóch Instytutów (Filozofii i Stosowanych Nauk Społecznych) z dużą wiedzą, niemałym doświadczeniem i praktyką dydaktyczną.
Absolwentami są zarówno nauczyciele, jak i osoby, o różnym wykształceniu i specjalnościach,
które pragnęły nauczyć się filozofii i etyki oraz dyscyplin z nimi związanych.
Kierownikiem Studium jest od samego początku prof. dr hab. Magdalena Środa.

ul. Nowy Świat 69,
00-046 Warszawa,
pokój 116, I piętro
tel. 22 55 20 123, 22 55 20 154
e-mail: isns@isns.uw.edu.pl

Ź r ó d ł o: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego [online]. Warszawa
2009 [dostęp: 19 lutego 2016 r.]. Dostępny w Internecie: http://www.isns.uw.edu.pl/studia.php?isns=studiapodyplomowe-psfie
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4. UNIWERSYTET TRZECH POKOLEŃ
Polski Uniwersytet Trzech Pokoleń w Berlinie powstał z inicjatywy berlińskiego Stowarzyszenia Policultura e.V. reprezentowanego przez pana Bogusława Flecka. Do realizacji projektu dołączyła polska Fundacja Pokolenia Pokoleniom, która stała się równoprawnym współorganizatorem przedsięwzięcia — reprezentowana przez panie Hannę Jakob i Barbarę Czechmeszyńską-Skowron.
Do partnerskiej współpracy z UTP przystąpił Uniwersytet Humboldtów reprezentowany
przez panią prof. dr Alfrun Kliems, oraz jako partner wiodący Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum (UAM Poznań, Viadrina Frankfurt/Oder) reprezentowany
przez panią prof. UAM dr hab. Brigittę Helbig- Mischewski.
Uniwersytet Trzech Pokoleń rozpoczął swoją działalność w dniu 18 października 2014 r.
na Uniwersytecie Humboldtów w Berlin i tam też odbywają się raz w miesiącu wykłady.
Projekt już od początku wzbudził wielkie zainteresowanie. Realizowany jest pod patronatem Polskiej Ambasady w Berlinie. Patronatem honorowym Uniwersytet Trzech Pokoleń objął ówczesny Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Borusewicz.
Inaugurację roku akademickiego 2014/2015 połączona została z uroczystym otwarciem UTP.
Pierwszy wykład profesor Magdaleny Środy został wygłoszony 18 października 2014 r. Akademicki rok 2015/2016 zapoczątkował wykład profesora Ireneusza Krzemińskiego. Rok 2016
/2017 otworzy wykład profesora Stefana Chwina.
Pomysł utworzenia UTP jest odpowiedzią na toczącą się aktualnie dyskusję o polskiej
emigracji w Niemczech określaną jako „niewidzialna emigracja”. Ma służyć między innymi
temu, aby polski język zaistniał w przestrzeni publicznej Berlina. UTP jest świadectwem aktywnego wkładu społeczności o polskich korzeniach w kulturalne i intelektualne życie stolicy
Niemiec.
Projekt łączy strategię Unii Europejskiej w zakresie „Polityki Solidarności Międzypokoleniowej“ ze znaną i sprawdzoną formułą „Uniwersytetu Trzeciego Wieku“. Stąd koncepcja
poszerzenia grona tradycyjnych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i stworzenie Uniwersytetu Trzech Pokoleń.
Jednym z celów projektu jest przybliżenie realiów współczesnej Polski słuchaczom nie mającym regularnego kontaktu z Polską, poprzez spotkania z osobami wybitnymi, kształtującymi
opinię publiczną. Dlatego obok interesujących przedstawicieli Polonii niemieckiej zapraszani
są przede wszystkim wykładowcy z Polski.
Ta atrakcyjna oferta spotkań edukacyjnych kierowana jest przede wszystkim do kilkudziesięciotysięcznej Polonii, ale również do mieszkańców Berlina zainteresowanych sprawami
polskimi, oraz do studentów slawistyki. Wykłady są tłumaczone symultanicznie na język niemiecki.
Przedstawiciele Uniwersytetu Trzech Pokoleń mają nadzieję, że wykłady UTP będą źródłem wiedzy, platformą wymiany poglądów, a przy tym stworzą okazję do inspirujących spotkań.

Ź r ó d ł o: Uniwersytet Trzech Pokoleń [online]. Berlin: Uniwersytet Humboldtów [dostęp: 19 lutego
2016 r.]. Dostępny w Internecie: http://utp.berlin/
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5. EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA
RASIZMU I KSENOFOBII W WIEDNIU
„W systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej zajmowano się m.in. sprawami dyskryminacji i rasizmu. Stąd też w dniu 2 czerwca 1997 r. Rada powołała Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (Rozporządzenie Rady (WE) nr 1035/97 z dnia 2 czerwca
1997 r. ustanawiające Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii, Dz. Urz. WE
L.97.151.1 z dnia 10 czerwca 1997 r. ).
W art. 2 wskazano, że jego podstawowym celem jest „dostarczanie Wspólnocie i jej państwom członkowskim, szczególnie w dziedzinach określonych w art. 3 ust. 3, obiektywnych,
wiarygodnych i porównywalnych danych na szczeblu europejskim, dotyczących zjawisk rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu, w celu udzielenia im wsparcia przy podejmowaniu środków
i formułowaniu linii działania w zakresie ich odpowiednich kompetencji”. Uznano także za celowe prowadzenie badań nad tymi zjawiskami. Na podstawie art. 4 utworzona została Europejska Sieć Informacji o Rasizmie i Ksenofobii (RAXEN), w pracach której brały udział zgłoszone przez państwa członkowskie ośrodki i organizacje zajmujące się tą problematyką.”1
„Przedstawiciele państw członkowskich zgromadzeni na posiedzeniu Rady Europejskiej
w dniu 13 grudnia 2003 r. uzgodnili, że należy wykorzystać doświadczenia Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii i rozszerzyć jego mandat, by przekształcić Centrum
w Agencję Praw Człowieka, z zachowaniem jego siedziby w Wiedniu. Komisja poparła to
uzgodnienie i zgłosiła zamiar przedstawienia wniosku odpowiednio zmieniającego rozporządzenie dotyczące Centrum. W dniu 25 października 2004 r. wystosowała komunikat w sprawie
Agencji Praw Podstawowych, na podstawie którego przeprowadzono szerokie konsultacje
społeczne, których rezultatem okazało się powstanie Agencji.”2
„Zadania Centrum przejęła od 1 marca 2007 r. Agencja Praw Podstawowych, powołana
na podstawie rozporządzenia Rady (Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego
2007 r. ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L.07.53.1
z dnia 22 lutego 2007 r.).
Agencja posiada już rozszerzone kompetencje w zakresie praw podstawowych, gdyż jak
sprecyzowano to w art. 2: „Celem Agencji jest dostarczanie pomocy i wiedzy fachowej w zakresie praw podstawowych odpowiednim instytucjom, organom, biurom i agencjom Wspólnoty oraz jej państw członkowskich przy wdrażaniu przez nie prawa wspólnotowego; wsparcie
to służy pełnemu poszanowaniu praw podstawowych przez te instytucje i organy przy podejmowaniu przez nie środków lub określaniu kierunków działań w dziedzinach należących do ich
kompetencji”. 3

1

Grzegorz Janusz: Prawa podstawowe a ochrona mniejszości narodowych w Unii Europejskiej, s. 173. W: Teka
Kom. Politol. Stos. Międzynar. – OL PAN, 2010,5, 167–193 [online]. Zakład Praw Człowieka, Uniwersytet Marii
Curie Skłodowskiej, Lublin [dostęp: 25 lutego 2016 r.]. Dostępny w Internecie: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPol5/Janusz.pdf
2

Aleksandra Nowicka: Znaczenie Agencji Praw Podstawowych w kształtowaniu systemu ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej, s. 97 [online]. 5 grudnia 2011 r. [dostęp: 25 lutego 2016 r.]. Dostępny w Internecie:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/40884/006.pdf
3

Grzegorz Janusz: …, dz. cyt., s. 173.
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6. PEŁNOMOCNIK RZĄDU RP DS. RÓWNEGO
STATUSU KOBIET I MĘŻCZYZN
Pierwowzorem obecnego urzędu Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania
był w latach 2001–2005 Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
— urząd realizujący politykę w zakresie równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przygotowujący utworzenie urzędu ombudsmana przeciwdziałającego dyskryminacji z powodu rasy, pochodzenia etnicznego, religii i przekonań, wieku oraz orientacji seksualnej, a także realizujący
politykę przeciwdziałania dyskryminacji do czasu powołania ombudsmana.
Urząd został powołany 17 grudnia 2001 r. przez ówczesnego premiera Leszka Millera.
W dniu 25 czerwca 2002 r. pod wpływem nacisku Güntera Verheugena Komisarza Unii Europejskiej do spraw poszerzenia Unii kompetencje urzędu rozszerzone zostały na przeciwdziałanie dyskryminacji ze względów innych niż płeć. Istnienie instytucji zajmującej się przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie, religię, poglądy i orientację seksualną było jednym z najważniejszych warunków, które musiały spełnić kraje kandydujące do
członkostwa w Unii Europejskiej. Choć do chwili przyjęcia Polski do UE 1 maja 2004 r. urząd
ombudsmana nie powstał (istniał jedynie pełnomocnik, który miał go zorganizować) wysiłki
Rzeczypospolitej zmierzające w kierunku przeciwdziałania dyskryminacji zostały docenione
w unijnych raportach o stanie przygotowań krajów kandydackich i ostatecznie Polska została
uznana za państwo spełniające kryteria kopenhaskie, zwłaszcza istnienie instytucji gwarantujących praw człowieka oraz ochronę mniejszości. 24 lutego 2004 r. „z uwagi na realizację programu ograniczania wydatków publicznych” Rada Ministrów odmówiła utworzenia urzędu
ombudsmana (zwanego w projekcie Generalnym Inspektorem do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji) do zaplanowania pracy którego powołany został urząd Pełnomocnika.
Pełnomocnik był urzędnikiem w stopniu sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pierwszym pełnomocnikiem została Izabela Jaruga-Nowacka z Unii Pracy. Po objęciu
przez Jarugę-Nowacką urzędu wicepremiera w rządzie Marka Belki pełnomocnikiem została
16 sierpnia 2004 Magdalena Środa (bezpartyjna).
Rząd Kazimierza Marcinkiewicza zniósł urząd Pełnomocnika 3 listopada 2005 r. Oficjalnym
powodem likwidacji były „zmiany wynikające z Programu rządu na lata 2005–2009”. Sama
prof. dr hab. Magdalena Środa stwierdziła: „To decyzja ideologiczna, nieprzemyślany manifest
konserwatywnych poglądów, który zaszkodzi wizerunkowi Polski w świecie”.
W reakcji na likwidację Urzędu ponad 80 polskich organizacji pozarządowych wystosowało protest. Otrzymali go między innymi premier Marcinkiewicz oraz komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans Vladimír Špidla.
Na początku marca 2008 r. premier Donald Tusk zdecydował o przywróceniu stanowiska
Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania. Objęła je posłanka PO Elżbieta Radziszewska. Premier poinformował także, że trwają prace nad ustawą o równym traktowaniu.
Od początku stycznia 2016 r. Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania jest równocześnie Pełnomocnikiem Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego.

Ź r ó d ł o: Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. W: WIKIPEDIA. Wolna encyklopedia [online]. 14 stycznia 2016 r. [dostęp: 29 lutego 2016 r.]. Dostępny w Internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pełnomocnik_Rządu_do_spraw_Równego_Statusu_Kobiet_i_Mężczyzn
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7. KOMITET NAUK FILOZOFICZNYCH PAN
Komitet Nauk Filozoficznych – instytucja filozoficzna przy Polskiej Akademii Nauk (PAN),
której celem jest koordynacja i opiniowanie działalności w zakresie dyscyplin filozoficznych
oraz analiza publikacji i ocena programów nauczania.
Komitet Filozoficzny powstał w ramach Wydziału I Nauk Społecznych PAN w 1952 r. Sekretarzem tego wydziału był wtedy Stefan Żółkiewski, który projekt powołania komitetów
przedstawił na posiedzeniu Prezydium PAN w dniu 24 maja 1952 r. Członkami założycielami
Komitetu byli Adam Schaff, Kazimierz Ajdukiewicz, Józef Chałasiński, Franciszek Fidler, Tadeusz Kotarbiński i Zygmunt Modzelewski. Mocą uchwały Prezydium PAN nr 9/60 z 25 marca
1960 r. powołano Komitet Nauk Filozoficznych i Socjologicznych, którego przewodniczącym
został Adam Schaff. W 1969 r. Komitet podzielono: powstał Komitet Nauk Filozoficznych i Komitet Nauk Socjologicznych.
Komitet Nauk Filozoficznych PAN powołany został Uchwałą nr 4/98 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 18 grudnia 1998 r. i działa przy Wydziale I PAN.
Komitet swym zakresem działania obejmuje nauki filozoficzne oraz pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Sekcją Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki.
Komitety naukowe PAN są samorządną, współpracującą z wydziałami ogólnokrajową reprezentacją poszczególnych dyscyplin naukowych lub ich grup oraz międzydyscyplinowych
problemów naukowych, służącą integrowaniu uczonych całego kraju. W skład komitetów naukowych wchodzą krajowi członkowie PAN odpowiednich specjalności, wybitni pracownicy
naukowi reprezentujący szkoły wyższe, placówki PAN i instytuty zaplecza naukowo-badawczego resortów, a także przedstawiciele instytucji i organizacji gospodarczych i społecznych.
Z racji ich składów, grupujących wybitnych przedstawicieli całego środowiska naukowego, komitety naukowe PAN stanowią najbardziej reprezentatywne grono specjalistów w danej dyscyplinie naukowej. Część komitetów prowadzi własne wydawnictwa (czasopisma i publikacje
zwarte), w których publikowane są prace z obszaru dyscyplin objętych zakresem działania komitetu.
W celu utrzymania i rozwijania współpracy z międzynarodowymi organizacjami naukowymi, Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii powołuje w drodze uchwały na okres
swojej kadencji odpowiednie komitety narodowe. Komitet narodowy może działać przy Prezydium Akademii lub przy wydziale Akademii. Funkcję komitetu narodowego Prezydium Akademii może powierzyć odpowiedniemu komitetowi naukowemu lub problemowemu.
Prof. dr hab. Magdalena Środa jest członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN od
2007 r.
KNF wraz z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN jest wydawcą czasopisma „Przegląd Filozoficzny”.

Ź r ó d ł o: Komitet Nauk Filozoficznych PAN. W: WIKIPEDIA. Wolna encyklopedia [online]. 22 stycznia 2014 r.
[dostęp: 29 lutego 2016 r.]. Dostępny w Internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Komitet_Nauk_Filozoficznych_PAN oraz Instytucja Naukowa. W: PAN [online] Polska Akademia Nauk, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa
[dostęp: 29 lutego 2016 r.]. Dostępny w Internecie: http://www.instytucja.pan.pl/index.php/komitety
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8. CZASOPISMO PRZEGLĄD FILOZOFICZNY
Przegląd Filozoficzny – pierwsze polskie czasopismo filozoficzne, wydawane od 1897 r.
(choć oficjalną datą założenia jest 1898 r.) do 1949 r. w Warszawie (w roku 1920 r. we Lwowie).
Założone przez Władysława Weryhę. Od 1909 r. pod patronatem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego; od 1918 r. wydawane przez Warszawski Instytut Filozoficzny; od 1930 r. przez
Warszawskie Towarzystwo Filozoficzne. Wieloletnim redaktorem Przeglądu był Władysław Tatarkiewicz.
Przegląd Filozoficzny został rozwiązany przez władze w roku 1949 r. z powodu nadmiernej
niezależności i wszechstronności; komunistycznym odpowiednikiem Przeglądu Filozoficznego
miała być Myśl Filozoficzna, a następnie Studia Filozoficzne.
W 1992 r. pismo reaktywowano pod tytułem Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria. Wydawane jest jako kwartalnik, początkowo przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN, obecnie zaś
przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1993–2006 redaktorem naczelnym była prof. Magdalena Środa. Aktualnie redaktorem naczelnym jest Jacek Hołówka.
W Przeglądzie publikowane są rozprawy, polemiki, przekłady, wywiady, recenzje, szkice popularyzatorskie oraz materiały archiwalne.

Przegląd Filozoficzny z 1897 r.

Przegląd Filozoficzny z 1992 r.

Ź r ó d ł o: Przegląd Filozoficzny [online]. Kwartalnik Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk
oraz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa [dostęp: 29 lutego 2016 r.]. Dostępny w Internecie: http://www.pf.uw.edu.pl/historia oraz Przegląd Filozoficzny. W: WIKIPEDIA. Wolna encyklopedia [online].
14 czerwca 2014 r. [dostęp: 29 lutego 2016 r.]. Dostępny w Internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Przegląd_Filozoficzny
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9. KOMITET ETYKI W NAUCE PAN
Komitet Etyki w Nauce (KEN) istnieje od 1993 r. Na kadencję 2011–2014 został powołany
w 2011 r. jako komitet problemowy. Jest afiliowany przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych (Wydział I) Polskiej Akademii Nauk. Podstawowych zadaniem KEN jest diagnoza
świadomości etycznej polskiego środowiska naukowego i formułowanie zaleceń dla jej poprawy.
Prof. dr hab. Magdalena Środa jest członkiem Komitetu Etyki w Nauce Polskiej Akademii
Nauk od 2007 r.
W rama swojej działalności Komitet wydał m.in. stanowiska w następujących sprawach:


Stanowisko Komitetu Etyki w Nauce PAN z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie bieżących debat politycznych. Dostępne w Internecie: http://www.ken.pan.pl/



Stanowisko Komitetu Etyki w Nauce PAN z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie publicznych wypowiedzi przedstawicieli nauki. Dostępne w Internecie:
http://www.ken.pan.pl/images/StanowiskoKENwypowiedzi.pdf



Stanowisko Komitetu Etyki w Nauce PAN z dnia 10 lutego 2013 r. w sprawie
oświadczenia wydanego przez Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego w Poznaniu. Dostępne w Interencie: http://www.ken.pan.pl/images/StanowiskoPoznan.pdf



Stanowisko Komitetu Etyki w Nauce PAN z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie oceniania opinii naukowców przez osoby pełniące funkcje kierownicze wobec sektora
akademickiego. Dostępne w Internecie: http://www.ken.pan.pl/images/StanowiskoKENoś.pdf

Ź r ó d ł o: Komitet Etyki w Nauce. W: PAN. [online]. 2 grudnia 2015 r. [dostęp: 29 lutego 2016 r.]. Dostępny
w Internecie: http://www.ken.pan.pl/
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10. CZASOPISMO ETYKA
„Etyka” – polskie czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom filozofii moralności wydawane przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Etyka istnieje od 1966 r.
(z przerwą w latach 1990–1993). Jest miejscem wymiany
idei dla filozofów moralności. Publikujemy artykuły z zakresu etyki teoretycznej, etyki stosowanej, historii etyki
i historii idei etycznych. Poza pracami ściśle teoretycznymi
zamieszczamy artykuły poświęcone psychologii i socjologii
moralności, dydaktyce etyki filozoficznej, a także aktualnym kontrowersjom moralnym. Kładzie nacisk na oryginalność, klarowność i rzetelność badawczą publikowanych
prac. Artykuły ukazujące się na łamach Etyki recenzują
anonimowo czołowi specjaliści z zakresu etyki filozoficznej. Na łamach „Etyki” publikowali tacy autorzy jak: Tadeusz Kotarbiński, Maria Ossowska, Tadeusz Czeżowski, Ija Lazari-Pawłowska, Andrzej Grzegorczyk, Jacek Hołówka, Zbigniew Szawarski, Andrzej Szostek, Władysław Stróżewski, Stanisław
Lem, Marian Przełęcki. Redaktorzy naczelni pisma: Marek Fritzhand (1966–1967), Henryk Jankowski (1968–1992), Barbara Skarga (1993–2006); od 2006 r. redaktorem naczelnym pisma jest
Paweł Łuków. Prof. dr hab. Magdalena Środa jest jednym z redaktorów naukowych czasopisma.
Za publikację w „Etyce” autor otrzymuje 10 punktów (wg listy czasopism punktowanych
z 23 grudnia 2015 r.). „Etyka” ukazuje się w wersji elektronicznej (ISSN 2392-1161) i drukowanej (ISSN 0014-2263). Wersją podstawową „Etyki” jest wersja elektroniczna.
Fragment rozprawy prof. dr hab. Magdaleny Środy z czasopisma Etyka 45/2012, redaktor
tomu — Magdalena Środa.
Czy etyka ma płeć?
W podręcznikach do etyki, omawiających różne stanowiska normatywne, coraz częściej pojawia
się „etyka troski” wraz z przymiotnikiem „feministyczna”. Ewa Hyży, jedna z autorek tego numeru
„Etyki”, twierdzi, że stanowisko to ma kilkadziesiąt lat i że – rzeczywiście – jego „matkami” są feministki. Nazywa się je niekiedy feministkami „maternalnymi” (od maternity), uważają bowiem, że właśnie relacja macierzyńska powinna stanowić wzorzec wszelkich relacji moralnych w społeczeństwie.
Gdyby jednak szukać również ojców tego stanowiska, trzeba by sięgnąć znacznie głębiej w historię
i zwrócić uwagę na Jezusa z Nazaretu, św. Franciszka czy Davida Hume’a. Niektórzy widzą też pewne
podobieństwa między etyką troski a etyką spolegliwego opiekuństwa Tadeusza Kotarbińskiego. Zasadniczą różnicą między tymi koncepcjami a feministyczną etyką troski jest to, że tamte odwołują się albo
do „wypracowanych” cnót (wzorzec etyczny Hume’a czy spolegliwe opiekuństwo to w istocie efekt
pracy nad własnym charakterem), albo do czynników irracjonalnych – miłość chrześcijańska w rozumieniu caritas jest przecież „cnotą teologalną”, czyli będącą przedmiotem specjalnej łaski (wlanej).
Tymczasem feministyczna koncepcja troski opiera się na uczuciu naturalnym, spontanicznym, niekontrolowanym i ukonkretnionym.
Ź r ó d ł o: Etyka (czasopismo). W: WIKIPEDIA. Wolna encyklopedia [online]. 14 lipca 2014 r. [dostęp: 29
lutego 2016 r.]. Dostępny w Internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Etyka_(czasopismo) oraz Etyka[online].
Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012 [dostęp: 29 lutego 2016 r.]. Dostępny w Internecie: http://etyka.uw.edu.pl/
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11. KWARTALNIK ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
Kwartalnik „Zarządzanie Publiczne” (ISSN 1898-3529), wydawany od 2007 r., jest adresowany do badaczy i ekspertów zarządzania sprawami publicznymi. Jego odbiorcami są także
decydenci publiczni oraz studenci zainteresowani tą problematyką. Stanowi on forum dla debat akademików i praktyków zainteresowanych teoretycznym dorobkiem zarządzania publicznego oraz możliwościami jego praktycznej aplikacji.
Misją kwartalnika „Zarządzanie Publiczne” jest publikowanie zaawansowanych teoretycznie i osadzonych empirycznie wyników badań w sferze: zarządzania publicznego, współzarządzania, polityki publicznej, ekonomii sektora publicznego oraz zarządzania strategicznego,
odzwierciedlających najnowsze osiągnięcia metodologiczne w naukach społecznych. Ważne
są teksty, które cechują się oryginalnością w warstwie teoretycznej, ale także referujące wyniki
nowatorskich badań empirycznych. Kwartalnik chce promować opracowania o charakterze interdyscyplinarnym i komparatystycznym, oparte na wynikach badań jakościowych, ilościowych oraz eksperymentalnych. Szczególną wagę przykłada do tekstów, które wnoszą oryginalny wkład do konstruowania modeli teoretycznych i koncepcji metodologicznych w zakresie
zarządzania publicznego.
Kwartalnik „Zarządzanie Publiczne” ma charakter międzynarodowy. Wyrazem tego jest
charakter problemów badawczych w nim podejmowanych (odnoszą się one do zagadnień stanowiących przedmiot badań prowadzonych przez środowiska akademickiego na całym świecie) oraz specyfika autorów w nim publikujących (znacząca ich część to teksty autorów pochodzących z różnych krajów). O międzynarodowym charakterze kwartalnika „Zarządzanie Publiczne” świadczy także skład jego rady programowej oraz struktura zespołu recenzentów
(istotna ich część pochodzi z zagranicznych ośrodków badawczych i akademickich).
Na łamach czasopisma podejmowane są w sposób oryginalny, specyficzne zagadnienia
lokujące się w sferze public governance. Oryginalność podejścia przejawia się zarówno w doborze pól badawczych, jak i wyborze podejścia badawczego.
W przypadku pól badawczych znacząca część publikowanych tekstów poświęcona jest
analizie reguł mechanizmów public governance - na szczeblach rządów narodowych, jak i samorządów regionalnych — właściwych dla kultury administracyjnej dominującej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności dotyczących programowania, realizacji i ewaluacji polityk publicznych.
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Teksty te:




koncentrują się na problemach występujących w państwach, które po okresie
transformacji ustrojowej budują własne instytucje i mechanizmy public governance, w tym w sferze dobrego rządzenia;
są próbą twórczej transpozycji i adaptacji międzynarodowego dorobku dla budowania oryginalnych rozwiązań w sferze public governance w państwach posttransformacyjnych.

W przypadku podejścia badawczego wyróżnikami czasopisma są:




silnie ugruntowane podejście interdyscyplinarne do badań public governance łączące badania i analizy z obszaru ekonomii, politologii, zarządzania, polityk publicznych, socjologii i psychologii;
mocne zakorzenienie prezentowanych w nim tekstów w teorii nauk społecznych.

Punktacja ministerialna - wykaz B: 2010a: 9; 2012: 8; 2012a: 8; 2013: 8; 2014: 8; 2015: 13.
Kwartalnik jest wydawany we współpracy z European Association for Evolutionary Political Economy.
Prof. dr hab. Magdalena Środa jest członkiem Rady Programowej Kwartalnika „Zarządzanie Publiczne”.

Ź r ó d ł o: Zarządzanie Publiczne [online]. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków 2016 [dostęp: 29 lutego 2016 r.]. Dostępny w Internecie: http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/pl/
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12. INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH
Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP) jest jednym z wiodących polskich think tanków, niezależnym ośrodkiem badawczo-analitycznym. ISP powstał w 1995 r. Poprzez prowadzenie badań, ekspertyz i rekomendacji dotyczących podstawowych kwestii życia publicznego
Instytut służy obywatelowi, społeczeństwu i państwu. ISP współpracuje z ekspertami i badaczami z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Wyniki projektów badawczych prezentowane są na konferencjach i seminariach oraz publikowane w formie książek, raportów, komunikatów i rozpowszechniane wśród posłów i senatorów, członków rządu i administracji,
w środowiskach akademickich, a także wśród dziennikarzy i działaczy organizacji pozarządowych.
ISP działa aktywnie na forum międzynarodowym, będąc członkiem wielu sieci i stowarzyszeń. Instytut jest jednym z założycieli i członków organizacji PASOS (Policy Association for an
Open Society), zrzeszającej 41 think tanków z krajów Europy Środkowo- Wschodniej i Centralnej Azji. Prezes ISP jest członkiem Rady Dyrektorów Fundacji European Partnership for Democracy.
Prof. dr hab. Magdalena Środa jest członkiem Rady Programowej Instytutu Spraw Publicznych.
Misja ISP:
 podnoszenie jakości debaty publicznej w Polsce i na poziomie europejskim, aby
była merytoryczna oraz nastawiona na rozwiązywanie problemów i budowanie
wiedzy;
 wprowadzanie do debaty publicznej nowych tematów oraz upowszechnianie innowacyjnego podejścia do kwestii publicznych;
 tworzenie mechanizmów umożliwiających włączanie obywateli oraz różnych ich
grup i środowisk w debatę publiczną, a także w inne formy aktywności życia publicznego;
 dbanie o jakość polityki publicznej realizowanej w Polsce poprzez inspirowanie
zmian prawnych i instytucjonalnych.
Wizja ISP:
Poprzez realizację swoich celów, Instytut Spraw Publicznych służy obywatelowi, społeczeństwu oraz państwu. Chce:
 aby obywatel naszego kraju był wykształcony, świadomy swoich praw i obowiązków, współodpowiedzialny i zaangażowany w życie publiczne;
 aby polskie społeczeństwo było otwarte (tolerancyjne, inkluzyjne), aktywne, solidarne, zamożne i europejskie;
 aby państwo polskie było demokratyczne, deliberujące, praworządne, nowoczesne, sprawne, potrafiące definiować długo- i krótkofalowe cele, zorientowane na
obywatela, partnerskie, transparentne, aktywne, odpowiedzialne wobec wspólnoty międzynarodowej.

Ź r ó d ł o: Instytut Spraw Publicznych [online]. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010 [dostęp: 29
lutego 2016 r.]. Dostępny w Internecie: http://www.isp.org.pl/
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13. EUROPEJSKI INSTYTUT DS. RÓWNOŚCI
MĘŻCZYZN I KOBIET W WILNIE
Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet (ang. European Institute for Gender
Equality, fr. Institut europeen pour l'égalite entre les hommes et les femmes ) to agencja Unii
Europejskiej z siedzibą w Wilnie utworzona w 2006 r.
Zadaniem Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn jest wspieranie instytucji europejskich i państw członkowskich we włączaniu zasady równości kobiet i mężczyzn do
ich polityk oraz w zwalczaniu dyskryminacji ze względu na płeć. Instytut zajmuje się też przekazywaniem obywatelom Unii Europejskiej (UE) informacji z tej dziedziny.
Instytut to agencja techniczna wspierająca prace Komisji Europejskiej nad pełniejszym
wdrażaniem jednej z polityk horyzontalnych UE — gender mainstreaming — włączania polityki
równego traktowania do głównego nurtu Wspólnoty.
Geneza powstania Instytutu
Idea ustanowienia Instytutu na Rzecz Równości Płci powstawała przez długie lata wraz
z rosnącą społeczną świadomością potrzeby zapewnienia i ochrony równości szans kobiet
i mężczyzn. Pierwszą konkretną wizję działalności takiego instytutu przedstawiła Margareta
Winberg, szwedzka minister ds. równości na seminarium w Sztokholmie w czerwcu 1999 r.
Mimo prowadzonych przez następne lata, na zlecenie Komisji Europejskiej, badań dotyczących
potrzeby utworzenia Instytutu oraz licznych dyskusji na ten temat w Parlamencie Europejskim, dopiero w 2005 r. Vladimir Špidla, Komisarz UE do spraw zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans zaproponował jego utworzenie. Zapis na temat powstania Instytutu na
Rzecz Równości Płci znalazł się w Planie działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata
2006–2010. Ostateczne prace nad rozporządzeniem zakończyły się podczas trwania prezydencji fińskiej w Radzie UE.
Instytut powołany został rozporządzeniem (WE) nr 1922/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającym Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn [Dz.U. L 403 z 30.12.2006]. Instytut powstał w maju 2007 r. w Brukseli, skąd jego siedzibę
przeniesiono do Wilna. Miał rozpocząć swoją działalność w 2007 r., jednak dopiero 17 maja
2010 r. został powołany jego zarząd składający się z przedstawicieli różnych krajów członkowskich UE oraz reprezentanta Komisji Europejskiej.
Jednym z głównych działań Instytutu jest prowadzenie badań nad sytuacją w Europie
w zakresie równości płci. Instytut również koordynuje europejską siecią na rzecz równości płci,
obejmującą ośrodki, organy, organizacje i ekspertów zajmujących się problematyką równości
płci i włączaniem problematyki płci do głównego nurtu polityki w celu wspomagania i rozwoju
badań, optymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów oraz promowania wymiany i rozpowszechniania informacji. Instytut organizuje także spotkania ad hoc ekspertów w celu wspierania prac badawczych instytutu, wspomagania wymiany informacji między badaczami oraz
stwarzania warunków dla uwzględniania perspektywy problematyki płci w ich badaniach.
Instytut organizuje również wspólnie z zainteresowanymi stronami konferencje, kampanie
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i spotkania na szczeblu europejskim, w celu podnoszenia poziomu świadomości obywateli UE
na temat równości płci, a ustalenia i wnioski przekazuje Komisji Europejskiej.
Ponadto instytut jest zobowiązany do rozpowszechnia informacji dotyczących niestereotypowych ról kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, przedstawiania swoich wniosków i inicjatyw służących nagłaśnianiu tego typu historii sukcesów życiowych i ich wykorzystaniu jako podstawy do dalszych działań. Ma też rozwijać dialog i współpracę z organizacjami
pozarządowymi, organizacjami zajmującymi się równością szans, uczelniami i ekspertami,
ośrodkami badawczymi, partnerami społecznymi oraz innymi podobnymi organami czynnie
dążącymi do osiągnięcia równości na szczeblu krajowym i europejskim.
Instytut dostarcza instytucjom Wspólnoty informacji na temat równości płci oraz włączania problematyki płci do głównego nurtu polityki w krajach przystępujących i kandydujących.
Finansowany jest przez Komisję Europejską. Instytut gromadzi, analizuje i rozpowszechnia wiarygodne dane oraz informacje potrzebne decydentom.
Zarząd Instytutu składa się z osiemnastu przedstawicieli państw członkowskich UE wyznaczanych przez Radę Unii Europejskiej oraz jednego członka reprezentującego Komisję Europejską. Forum Ekspertów, jako jeden z organów Instytutu składa się z delegatów wyznaczanych
przez kraje członkowskie UE (27), Parlament Europejski (2), Komisję Europejską (3), organizacje pozarządowe oraz organizacje pracodawców i pracowników.
Instytut prowadzi swoje działania w sposób niezależny i przejrzysty. Kieruje nim, przy
wsparciu dyrektora, zarząd wspomagany przez konsultacyjne forum ekspertów.
Instytut współpracuje głównie z Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia
i Pracy, Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy i Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego.
Organy wchodzące w skład Instytutu
Zarząd — podejmuje decyzje oraz przyjmuje roczny i średnioterminowy program prac
Instytutu oraz jego budżet.
Forum ekspertów — pełni funkcję doradczą oraz wspiera pracę dyrektora/ki. Polscy
eksperci działający dla Instytutu to: prof. dr hab. Magdalena Środa oraz dr Wiktor Osiatyński. Członkowie i członkinie Forum Ekspertów powołani są na trzy lata.
Dyrektor/Dyrektorka i pracownicy/e — pełnią rolę wykonawczą (rola wykonawcza)
Prawny przedstawiciel Instytutu odpowiedzialny za bieżące zarządzanie programem prac
i jego wdrażanie.

Ź r ó d ł o: Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet. W: WIKIPEDIA. Wolna encyklopedia [online].
29 maja 2015 r. [dostęp: 29 lutego 2016 r.]. Dostępny w Internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_Instytut_ds._Równości_Mężczyzn_i_Kobiet oraz Ewa Rutkowska: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn. W: równość.info — Słownik [online] Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO
http://rownosc.info/dictionary/europejski-instytut-ds-rownosci-kobiet-i-mezczyzn/

ODDZIAŁ WARSZAWSKI PTS

25

14. KONGRES KOBIET
Kongres Kobiet – ruch polityczno-społeczny działający na rzecz kobiet. Kongres Kobiet powstał z inicjatywy Magdaleny Środy i Henryki Bochniarz, a impulsem do jego stworzenia były
obchody dwudziestolecia transformacji. Powstał w czerwcu 2009 r., jako ruch społeczny, aktywizujący kobiety w Polsce społecznie i politycznie. Punktem wyjścia były działania podjęte
wokół organizacji I Kongresu Kobiet, czyli zjazdu ponad 4. tys. kobiet z całego kraju, które dyskutowały o wkładzie kobiet w historię ostatniego 20-lecia w Polsce. Pierwszy Kongres Kobiet
w 2009 r. odbył się w Warszawie w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki — od tej pory
organizowany jest corocznie. W zakres działania Kongresu Kobiet wchodzą ponadto całoroczne inicjatywy, spotkania regionalne, szkolenia i debaty. Pod patronatem Kongresu wydawane są książki w serii Biblioteka Kongresu Kobiet. Wszystkie pozycje to prace autorek z nurtu
feministycznego, m.in.: Naomi Wolf, Susan Faludi oraz Betty Friedan.
Obecnie Kongres Kobiet jest społeczną inicjatywą zrzeszającą osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, dziennikarstwa,
związków zawodowych, związków pracodawców oraz wiele innych. Kongres skupia kobiety
z całej Polski, o różnych poglądach, wywodzące się z różnych środowisk. Nie jest związany
z żadną instytucją ani z żadną partią polityczną.
Celami Stowarzyszenia są:
1) działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn,
2) działania na rzecz zwiększania aktywności kobiet i ich udziału w życiu politycznym
i publicznym,
3) pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających kobietom czynny udział
w życiu społecznym, politycznym i publicznym,
4) działania mające na celu poprawę sytuacji kobiet.
Główne działania i postulaty Kongresu Kobiet dotyczą dziesięciu dziedzin:
1. Stwarzania mechanizmów służących wyrównywaniu szans i możliwości kobiet w życiu
publicznym (parytety, kwoty).
2. Przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.
3. Równoważenia roli wychowawczej i pracy zawodowej kobiet i mężczyzn.
4. Stwarzania instytucji stojących na straży równych praw oraz rów-nych szans i możliwości kobiet.
5. Aktywizacji politycznej, samorządowej i obywatelskiej kobiet.
6. Poprawy sytuacji zdrowotnej kobiet (w tym wzmocnienia praw reprodukcyjnych,
szczególnie refundacji zapłodnienia In vitro).
7. Aktywizacji zawodowej i społecznej kobiet.
8. Edukacji w duchu równości, przeciwdziałaniu wykluczającym stereotypom (w edukacji
i kulturze masowej).
9. Promocji działalności kulturotwórczej kobiet.
10. Troski o status i prawa kobiet wiejskich.
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Nadrzędnym postulatem przyświecającym wszystkim powyższym działaniom jest budowanie więzi i solidarności wśród kobiet, opartej na wiedzy o ich ekonomicznym, kulturowym
i wychowawczym dorobku, na pamięci o ich historycznych dokonaniach i na nadziejach dotyczących równego społeczeństwa przyszłości.
Gabinet Cieni został powołany do życia w dniu 7 marca 2011 r. Został stworzony przez
kobiety aktywnie działające w Kongresie Kobiet. Jest konstruktywną propozycją, a nie opozycją, dla aktualnego i kolejnych rządów. Gabinet Cieni monitoruje działania polityków i poleca
ich uwadze obszary, ważne zwłaszcza dla kobiet, które są często pomijane przez władze
w bieżącej działalności, ale mają kluczowe znaczenie dla jakości życia w Polsce. W skład Gabinetu Cieni wchodzą kobiety reprezentujące różne środowiska i poglądy. Łączy je wspólna troska o trwały i stabilny rozwój kraju.
Na liście członkiń Gabinetu Cieni prof. dr hab. Magdalena Środa została nominowana na
stanowisko Ministry Edukacji, Nauki i Sportu.
Rada Programowa Kongresu Kobiet istnieje od początku zainicjowania ruchu w 2009 r.
Początkowo tworzyło ją kilkadziesiąt aktywistek, stopniowo jej skład rozrósł się do ponad 300
kobiet ze świata nauki, polityki, sztuki oraz innych dziedzin życia publicznego. Kobiety wchodzące w skład Rady aktywnie włączają się w bieżące działania Kongresu i podejmują decyzje w
kluczowych dla ruchu kwestiach. Przewodniczy im Henryka Bochniarz. Rada Programowa jest
również statutowym organem Stowarzyszenia Kongres Kobiet, pełniącym funkcję doradczą.
Prof. dr hab. Magdalena Środa jest członkiem Rady Programowej Kongresu Kobiet.
Stowarzyszenie Kongres Kobiet powstało w dniu 28 stycznia 2010 r. Główne cele Stowarzyszenia to propagowanie idei Kongresu Kobiet, wspieranie kobiet w podejmowanej przez nie
działalności i szukanie środków na te cele. Działa na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Dąży do zwiększenia aktywności i udziału kobiet w życiu publicznym, a zwłaszcza politycznym. Jednym z zadań jest dostarczanie kobietom wiedzy i kwalifikacji, które im to umożliwią.

II Kongres Kobiet
Ź r ó d ł o: Kongres Kobiet. W: WIKIPEDIA. Wolna encyklopedia [online]. 22 lutego 2016 r. [dostęp: 1 marca
2016 r.]. Dostępny w Internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kongres_Kobiet oraz Kongres Kobiet [online] Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Warszawa 2011–2015 [dostęp: 1 marca 2016 r.]. Dostępne w Internecie:
https://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/text/o_nas/nasze_cele
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Seminaria Oddziału Warszawskiego PTS były transmitowane (w systemie LYNC) do urzędów
statystycznych w województwach na terenie całego kraju.
Wszystkie materiały z seminariów zostały zamieszczone w Internecie pod adresem:
http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/ , a nagrania filmowe z przebiegu seminariów dzięki
staraniom dra Bogusława Lasockiego są dostępne na portalu YouTube.com – na kanale filmowym pod nazwą PTS_OW. Dostęp do kanału PTS_OW możliwy jest również z poziomu Google.
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Cykl spotkań pt. „25 LAT TRANSFORMACJI (1989-2015)
w najważniejszych dziedzinach życia kraju w opinii ekspertów”

ODDZIAŁ WARSZAWSKI PTS

29

NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 R. ZAPLANOWANE ZOSTAŁY KOLEJNE SEMINARIA:

Kwiecień 2016 r. — Przemiany statystyki polskiej w 1989–2015.
Część I – mgr Władysław Wiesław Łagodziński — Kalendarium zdarzeń i
ich znaczenie dla statystyki.

Część II — prof. dr hab. Józef Oleński — Co czeka polską statystykę w
najbliższych latach? (tytuł roboczy)

Maj 2016 r. — Prof. dr hab. Elżbieta Gołata — Przemiany demograficzne Polski i ich skutki dla przyszłości kraju.

Czerwiec 2016 r. — Dr Dominik Batorski — 25 lat przemian w komunikacji i informacji, czyli czy rewolucja informacyjna przekształciła nasze
umysły? (telefony komórkowe, komputery, tablety, Internet, systemy
zintegrowane komunikacji, przekazu i odtwarzania; czy jest granica dy
namiki przekształcenia systemów informacji i komunikacji międzyludzkiej).
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Filmy z seminariów organizowanych przez Radę Oddziału Warszawskiego PTS
Informuję i przypominam, że dr Bogusław Lasocki członek Oddziału Warszawskiego PTS uruchomił, dla członów PTS i wszystkich zainteresowanych, specjalny kanał filmowy na YouTube,
gdzie są zamieszczane materiały filmowe z seminariów.
W ramach promocji i popularyzacji dorobku seminaryjnego Oddziału Warszawskiego zamieszczamy, poczynając od seminarium prof. dra hab. Mirosława Szredera, materiały filmowe na
portalu YouTube.com – na kanale filmowym pod nazwą PTS_OW . Dostęp do kanału PTS_OW
możliwy jest również z poziomu Google. Można obejrzeć nagrania filmowe z następujących
seminariów:
Wartość poznawcza reprezentacyjnych badań statystycznych w konfrontacji z badaniami
sondażowymi realizowanymi w Polsce
Prof. dr hab. Mirosław Szreder: https://www.youtube.com/watch?v=SOpQ7r4ff0w
Korzenie polskiej statystyki publicznej - statystyka i statystycy galicyjscy na początku XX
wieku
Prof. dr hab. Józef Pociecha: https://www.youtube.com/watch?v=7GXmEI2v0lo
Seminarium poświęcone uczestnictwu przedstawicieli PTS w Kongresie MIS 2015 w Rio de
Janeiro w Brazylii
Mgr Władysław Wiesław Łagodziński (wprowadzenie) i prof. dr hab. Czesław Domański (wykład): https://youtu.be/i1xX-cBF4Aw
Prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa: https://youtu.be/TNfjFPzKyls
Dr Marek Cierpiał-Wolan: https://youtu.be/gG1GRn9gOi4
Województwo lubelskie pograniczem Unii Europejskiej i jego rola w polskiej statystyce publicznej w świetle badań i prac Urzędu Statystycznego w Lublinie
Dr Krzysztof Markowski: https://www.youtube.com/watch?v=Gpx6zwi3MJs
Dr Andrzej Jakubowski: https://www.youtube.com/watch?v=DsIDW2kjUw8
Dr Sławomir Dziaduch: https://www.youtube.com/watch?v=AVrSKd0S2O8
Mgr Magdalena Rosołowska: https://www.youtube.com/watch?v=Iv0nwc6uiGM
Diagnoza Społeczna 2015. Jacy jesteśmy? Jak żyjemy?
Prof. dr hab. Janusz Czapiński: https://www.youtube.com/watch?v=25EuO7B98iI
Prof. dr hab. Tomasz Panek: https://www.youtube.com/watch?v=RX_W7OneMWA
Prof. dr hab. Irena Elżbieta Kotowska: https://www.youtube.com/watch?v=I2F5R3-KrDE
Przekształcenia systemu finansowego w okresie transformacji w Polsce
Prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz:
https://www.youtube.com/watch?v=oDEXTVq03gs
Przemiany gospodarcze w Polsce w okresie transformacji (1989–2015)
Dr Bohdan Wyżnikiewicz
https://www.youtube.com/watch?v=RXyzSUuMM80
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Oddział Warszawski
Polskiego Towarzystwa Statystycznego
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