
PUBLIKACJE : 

PUBLIKACJE ZBIOROWE 

REDAKCJE 

2011 

- Racław Mariola (red), Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne 

wobec osób starszych¸ ISP, Warszawa 2011. 

2005 

- Racław Mariola (red.), Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym. Debata o 

nowym systemie, ISP, Warszawa 2005. 

2004 

- Racław-Markowska Mariola, Legat Sławomir (red.), Opieka zastępcza nad 

dzieckiem i młodzieżą – od form instytucjonalnych do rodzinnych, ISP, 

 Warszawa 2004; 

- Giermanowska Ewa, Racław-Markowska Mariola (red.), Absencja chorobowa w 

Polsce, ISP, Warszawa 2004.   

2003 

- Giermanowska Ewa, Racław-Markowska Mariola (red.), Społeczności lokalne 

wobec problemu bezrobocia młodzieży, ISP, Warszawa, 2003. 

 

TEKSTY W PRACACH ZBIOROWYCH : 

2013 

- Racław-Markowska Mariola, Opiekunowie  nieformalni – „sprywatyzowana” 

utopia, [w:] (Nie)czekając na starość. Wyzwania dla polityki społecznej w obliczu 

demograficznych przemian, ROPS w Krakowie, Kraków 2013. 

2012 

- Racław-Markowska Mariola, Zamiany w pracy socjalnej z rodziną – w stronę 

kontroli stylu życia i zarządzania marginalizacją, [w:] Marek Rymsza (red.), 

Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Miedzy służbą społeczną a urzędem, 



ISP, Warszawa 2012;  

- Racław-Markowska Mariola, Opiekunowie nieformalni. Krótkookresowa 

funkcjonalność nieopłaconej pracy, [w:] Józefina Hrynkiewicz (red.), O sytuacji ludzi 

w starszym wieku, RRL, Warszawa 2012; 

- Racław Markowska Mariola,  Rosochacka-Gmiatrzak Magdalena, Kamińska-

Tokarz Beata, Aktywność społeczna i kulturalna osób starszych, [w:] Barbara Szatur-

Jaworska, Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, 

RPO, Warszawa 2012. 

2011 

- Racław Mariola, Wstęp, [w:] Mariola Racław (red), Publiczna troska, prywatna 

opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych¸ ISP, Warszawa 2011; 

- Racław Mariola, „Zarządzanie” osobami starszymi – przyczynek do dyskusji o 

lokalnej polityce społecznej, [w:] Mariola Racław (red), Publiczna troska, prywatna 

opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych¸ ISP, Warszawa 2011; 

- Racław Mariola, Nota metodologiczna, [w:] Mariola Racław (red), Publiczna 

troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych¸ ISP, Warszawa 

2011; 

- Racław Mariola, „Jeśli nie rodzina, to urząd”. Wzorce działań lokalnych na rzecz 

osób starszych w gminie D,  [w:] Mariola Racław (red), Publiczna troska, prywatna 

opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych¸ ISP, Warszawa 2011; 

- Racław Mariola, Opiekunowie nieformalni – „niewidoczne” podmioty, [w:] Mariola 

Racław (red), Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób 

starszycḩ ISP, Warszawa 2011; 

- Racław Mariola,  Rosochacka-Gmitrzak Magdalena, Sobiesiak Paulina, Zalewska 

Joanna, Zakończenie - wnioski i rekomendacje, [w:] Mariola Racław (red), Publiczna 

troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych¸ ISP, Warszawa 

2011; 



-Racław Mariola, Kontradykcje opieki zastępczej, [w:] Dobroniega Trawkowska 

(red.), Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej 

trosce wobec rodzin, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2011;    

- Racław Mariola, Dudkiewicz Magdalena, Granosik Mariusz, Nota metodologiczna, 

[w:] Magdalena Dudkiewicz (red.), Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją 

pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, ISP, Warszawa 2011; 

- Racław Mariola, Ludzie instytucji i ludzie w instytucji. Pracownicy socjalni o swojej 

pracy, [w:] Magdalena Dudkiewicz (red.), Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją 

pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, ISP, Warszawa 2011; 

- Racław Mariola, Dudkiewicz Magdalena, Granosik Mariusz, Rekonstrukcja 

uwarunkowań i rekomendacje, [w:] Magdalena Dudkiewicz (red.), Pracownicy 

socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, ISP, 

Warszawa 2011. 

2008 

- Racław Mariola, Między domem a etatem. Instrumenty polityki rodzinnej 

ułatwiające godzenie obowiązków rodzinnych i zawodowych, [w:] Krzysztof Piątek,  

Arkadiusz Karwacki (red.), Partnerstwo-Rodzina-Równość-Praca. Godzenie życia 

rodzinnego i zawodowego jako wyzwanie dla polityki społecznej, Wydawnictwo 

UMK, Toruń 2008. 

2007 

- Racław Mariola, Giermanowska Ewa, Losy usamodzielnianych wychowanków 

domów dziecka̧ [w:] Elżbieta Tarkowska (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne 

młodzieży, IPiSS, Warszawa 2007. 

2005 

- Racław Mariola, Wprowadzenie, [w:] Mariola Racław (red.), Pomoc dzieciom i 

rodzinie w środowisku lokalnym. Debata o nowym systemie, ISP, Warszawa 2005; 

- Racław Mariola, Zakończenie, [w:] Mariola Racław (red.), Pomoc dzieciom i 

rodzinie w środowisku lokalnym. Debata o nowym systemie, ISP, Warszawa 2005. 



- Racław Mariola, System pomocy rodzinom i dzieciom jako narzędzie 

przeciwdziałania wykluczeniu w środowiskach Lokalnych, [w:] Lucynya Frąckiewicz 

(red.), Wykluczenie społeczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego, Katowice 2005. 

2004 

- Racław Mariola, Giermanowska  Ewa,  [w:] Mariola Racław-Markowska, Sławomir 

Legat (red.), Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą – od form instytucjonalnych 

do rodzinnych, ISP, Warszawa 2004; 

- Racław Mariola, Wnioski i rekomendacje, [w:] Mariola Racław-Markowska, 

Sławomir Legat (red.), Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą – od form 

instytucjonalnych do rodzinnych, ISP, Warszawa 2004; 

- Racław Mariola, Giermanowska Ewa , Wprowadzenie i rekomendacje z badań, [w:] 

Ewa Giermanowksa, Mariola Racław-Markowska (red.), Absencja chorobowa w 

Polsce, ISP, Warszawa 2004; 

- Racław Mariola, Giermanowska Ewa, Absencja chorobowa w Polsce w opiniach 

przedstawicieli pracodawców, lekarzy i ZUS – raport z badań, [w:] Ewa 

Giermanowska, Mariola Racław-Markowska (red.), Absencja chorobowa w Polsce, 

ISP, Warszawa 2004; 

- Racła Mariola, Rymsza Marek, Ochrona socjalna rodzin samotnych matek w 

Polscȩ [w:] Danuta Graniewska (red.), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce. 

Uwarunkowania demograficzne i społeczne, IPiSS, Warszawa 2004; 

- Racław Mariola, Edukacja na rzecz rodziny jako obszar działań w celu poprawy 

warunków powstawania i funkcjonowania rodzin, [w:] Danuta Graniewska (red.), 

Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce. Uwarunkowania demograficzne i 

społeczne, IPiSS, Warszawa 2004. 

2003 



- Racław Mariola, Giermanowska Ewa, Wprowadzenie, [w:] Ewa Giermanowska, 

Mariola Racław- Markowska (red.), Społeczności lokalne wobec problemu 

bezrobocia młodzieży, ISP, Warszawa, 2003; 

- Racław Mariola, Państwo i lokalna polityka społeczna, [w:] Ewa Giermanowska, 

Mariola Racław-Markowska (red.), Społeczności lokalne wobec problemu bezrobocia 

młodzieży, ISP, Warszawa 2003; 

- Racław Mariola, Giermanowska Ewa, Metodologia badań, [w:] Ewa 

Giermanowska, Mariola Racław-Markowska (red.), Społeczności lokalne wobec 

problemu bezrobocia młodzieży, ISP,Warszawa 2003; 

- Racław Mariola, Skierniewice – powiat grodzki, [w:] Ewa Giermanowska, Mariola 

Racław-Markowska (red.), Społeczności lokalne wobec problemu bezrobocia 

młodzieży, ISP, Warszawa 2003; 

- Racław Mariola, Giermanowska Ewa, Działania lokalne na rzecz przeciwdziałaniu 

bezrobociu młodzieży, [w:] Ewa Giermanowska, Mariola Racław-Markowska (red.), 

Społeczności lokalne wobec problemu bezrobocia młodzieży, ISP, Warszawa 2003; 

- Racław Mariola, Giermanowska Ewa, Wnioski z badań i rekomendacje dla praktyki, 

[w:] Ewa Giermanowska, Mariola Racław-Markowska (red.), Społeczności lokalne 

wobec problemu bezrobocia młodzieży, ISP, Warszawa 2003. 

2002 

- Racław Mariola, Pomoc rodzinie w realizacji jej funkcji, [w:] Józefina Hrynkiewicz, 

Zadania samorządów lokalnych w rozwoju demograficznym, Wyższa Szkoła 

Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach, Skierniewice 2002.  

2001 

- Racław Mariola, Sytuacja socjalno-bytowa rodzin samotnych matek, [w:] Marek 

Rymsza (red.), Samotne macierzyństwo i polityka społeczna, ISP, Warszawa 2001; 

- Racław Mariola, Ciecieląg Joanna, Uwarunkowania aktywności zawodowej 

samotnych matek, [w:] Marek Rymsza (red.), Samotne macierzyństwo i polityka 

społeczna, ISP, Warszawa 2001; 



- Racław Mariola, Środoń Maria, Rymsza Marek, Pomoc rodzinom samotnych matek 

w Polsce. Rekomendacje dla polityki społecznej, [w:] Marek Rymsza (red.), Samotne 

macierzyństwo i polityka społeczna, ISP, Warszawa 2001; 

- Racław Mariola, Tkaczyk Maria, Skierniewice – powiat grodzki, [w:] Józefina 

Hrynkiewicz, Decentralizacja funkcji społecznych państwa, ISP, Warszawa 2001. 

 

ARTYKUŁY W PISMACH FACHOWYCH :  

Teksty autorskie: 

2011 

- Racław Mariola, Mit w służbie rutyny – lokalne wymiary troski o osoby starsze, 

[w:] Trzeci Sektor nr 25, 2011. 

2010 

- Racław Mariola, Instytucjonalizacja więzi osobowych na przykładzie opieki 

zastępczej, [w:] Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 5, 2010. 

2009 

- Racław Mariola, Sprawczość – bierność. Dzieci jako aktorzy polityki społecznej, 

[w:]  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 8, 2009. 

2000 

- Racław Mariola, Od jednorodności ku różnorodności: modernizacja rodzin w 

Polsce, [w:] Problemy Rodziny nr 2-3, 2000. 

1999 

- Racław Mariola, Deprywacja czy utrudnienie? Potrzeby cywilizacyjne rodzin 

wielodzietnych w latach 1989-1996, [w:] Polityka Społeczna nr 8, 1999. 

Artykuły we współautorstwie w pismach fachowych: 

2007 

- Racław Mariola, Giermanowska Ewa, Proces usamodzielniania wychowanków 

domów dziecka¸ [w:] Remedium T. 9 (175),  2007. 

2006 



- Racław Mariola, Giermanowska Ewa, Młodzież z OHP o przyszłości - wzory 

orientacji grupowej, [w:] Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 8, 2006. 

2005 

- Racław Mariola, Rymsza Marek, Zreformowany system pomocy dziecku i rodzinie 

w Polsce, [w:] Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 8, 2005. 

2003 

- Racław Mariola, Giermanowska Ewa, Postrzeganie problemu bezrobocia młodzieży 

przez władze lokalne, [w:] Polityka Społeczna 2003. 

2001 

- Racław Mariola, Giermanowska Ewa, Internet jako narzędzie wspomagające 

zarządzanie personelem w organizacji, [w:] Humanizacja Pracy – Zarządzanie 

Zasobami Ludzkimi nr 5 2001; 

- Racław Mariola, Ciecieląg Joanna, Czynniki wpływające na prawdopodobieństwo 

podjęcia pracy przez samotną matkę, [w:] Wiadomości Statystyczne nr 8, 2001; 

- Racław Mariola, Giermanowska Ewa, Kim my będziemy w swoich małych 

ojczyznach – kim będą nasze dzieci?, [w:] Polityka Społeczna, nr 3, 2001. 

 

VARIA 

2012 

- Młodzi „uwięzieni”. Bezdroża (nie)zależności na drodze do dorosłości, „Więź” nr 

11-12, 2012; 

- Archipelag aktywności we wspólnociȩ „Żyjmy Radośnie. Biuletyn Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku przy PWSZ im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu”, 

Wydanie Jubileuszowe, Tarnobrzeg 2012. 

2006 

- O kapitale społecznym raz jeszcze…. (Cezary Trutkowski, Sławomir Mandes 

„Kapitał społeczny w małych miastach - recenzja”) „Trzeci Sektor” nr 17, 2006; 

- Przyjaciel rodziny – o partnerskie pracowników socjalnych i opiekunów, „Problemy 



Opiekuńczo-Wychowawcze” nr 7, 2006. 

2005 

- Zawody zaufania publicznego, Informacja Bieżąca PTS nr 80, 2005. 

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH 

- "Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego 

modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych". 

 - w partnerstwie z Wydziałem Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutnieczej w 

Krakowie, projekt kierowany przez dr hab. Barbarę Gąciarz, prof. nazdw. 

Uczestnictwo w module: „Wejście na rynek pracy absolwentów szkól wyższych. 

Integracja społeczna i zawodowa” (kierownik modułu dr Ewa Giermanowska); 

projekt finansowany jest ze środków PFRON (2012-2013); 

Zakres zadań: opracowanie narzędzia do badań (wywiady z niepełnosprawnymi 

absolwentami uczelni wyższych), opracowanie wyników badań, przygotowanie 

raportu, publikacja; 

- W ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i 

integracji społecznej”, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 

Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie UDA-

POKL.01.02.00-00-004/09-00 zawartej w dniu 9 marca 2010 r. przez ISP; 

postępowanie konkursowe o wybór zespołu-wykonawcy (zespół dr Mariola Racław, 

dr Magdalena Rosochacka-Gmiatrzak UW) (2010-2012); 

Cel projektu: zbadanie uwarunkowań implementacji metody środowiskowej w pracy 

socjalnej w Polsce (organizowanie środowiska lokalnego. Dwa studia przypadku 

(wieś i małe miasto); 

Zakres wykonywanych zadań/obowiązków: członek zespołu badawczego 

(współopracowywanie koncepcji i narzędzia badawczego, realizacja wywiadów z 

pracownikami socjalnymi w terenie, opracowanie raportu częściowego i końcowego, 



prezentacja wyników badania); publikacja w druku; 

- projekt systemowy 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i 

integracji społecznej”, projekt realizowany w ISP (zlecony przez MPiPS) (2010-

2011); 

badanie jakościowe:  

Część modułu diagnostycznego dotyczącego badań pracowników socjalnych w 

Polsce, 6 wywiadów grupowych); kierownik badań: dr Magdalena Dudkiewcz UW, 

skład zespołu: dr Magdalena Dudkiewicz, dr Mariola Racław UW, dr Mariusz 

Granosik  UŁ; 

Zakres wykonywanych zadań/obowiązków: członek zespołu badawczego 

(współopracowywanie koncepcji i narzędzia badawczego, realizacja wywiadów 

grupowych z pracownikami socjalnymi w terenie, opracowanie raportu częściowego, 

prezentacja wyników badania); publikacja: dr Magdalena Dudkiewicz (red.), 

Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem 

lokalnym; 

- „Wyzwania demograficzne. Budowanie zintegrowanego systemu wsparcia i 

aktywizacji ludzi starszych”, projekt realizowany w ISP; (finansowanie ZUS) (2010-

2011); 

Badania jakościowe; badania realizowane w 4 małych społecznościach lokalnych), 

mające na celu zidentyfikowanie i analizę działań podejmowanych przez różne 

podmioty (z różnych sektorów) na rzecz osób starszych i ich opiekunów w 

społecznościach lokalnych. Zakres wykonywanych zadań: kierownik merytoryczny 

projektu i zespołu badawczego; badacz, redaktor tomu i autor publikacji w: Publiczna 

troska, prywatna opieka;  

- „Ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz metody ich zwalczania”, IPiSS (kierownik 

projektu prof. dr hab. S.Golinowska) – grupa tematyczna: „Zakres  ubóstwa, jego 

przyczyny i konsekwencje” (kierownik grupy prof. E. Tarkowska IFIS PAN), 



współkierownik (z dr Ewą Giermanowską UW) i badacz w temacie: „Losy 

usamodzielniających się wychowanków domów dziecka” (2004-2005); 

Badania jakościowe. Badania procesu usamodzielnienia wychowanków domów 

dziecka  i ośrodków szkolno-wychowawczych oraz ich uwarunkowań biograficznych 

wchodzenia w dorosłość. Wywiady narracyjne (21 wywiadów z młodzieżą z 3 

powiatów w 3 regionach); 

Zakres obowiązków/zadań: współkierownik zespołu badawczego (z dr Ewą 

Giermanowską UW); opracowanie koncepcji badań, współpracowanie narzędzia 

badawczego, współprzygotowanie raportu z badań, prezentacja wyników badań na 

seminarium eksperckim, artykuł w publikacji: Losy usamodzielniających się 

wychowanków domów dziecka; 

- „W kierunku rodzinnych form opieki zastępczej nad dziećmi”, realizowany przez 

ISP (finansowany przez Bank Pekao SA)  (2004-2005); 

Badania jakościowe. Stanowił celowo inicjowanej i monitorowanej 

„partycypacyjnej debaty” z udziałem różnych środowisk zawodowych (3 seminaria) 

o reformie opieki zastępczej w Polsce (zamiany wprowadzono w 2000 roku). 

Dyskusje spisane zostały podane analizie jakościowej; 

Zakres wykonywanych zadań/obowiązków: kierownik zespołu badawczego; 

opracowanie koncepcji badań, organizacja i merytoryczna opieka nad seminariami, 

przygotowanie tekstów teoretycznych i empirycznych do publikacji końcowej, 

redakcja merytoryczna tekstów ekspertów zewnętrznych, redakcja tomu, 

współpracowanie numeru Analiz i Opinii poświęconych projektowi, prezentacja 

wyników badań na seminarium eksperckim; publikacja Pomoc dziecku i rodzinie w 

środowisku lokalnym. Debata o nowym systemie; 

- „Analiza i ocena systemu orzekania o czasowej niezdolności do pracy”, projekt 

realizowany przez ISP (finansowany przez KIG) (2003); 

Badania jakościowe; zebranie i analiza opinii przedstawicieli pracodawców, lekarzy 

i ZUS o czasowej nieobecności pracowników w pracy z powodu choroby;  



Zakres wykonywanych zadań/obowiązków: współkierownik zespołu badawczego 

(wraz z dr Ewą Giermanowską UW); opracowanie koncepcji badań, 

współpracowanie narzędzia badawczego, przygotowanie tekstów teoretycznych i 

empirycznych, redakcja merytoryczna tekstów członków zespołu, przygotowanie 

koncepcji publikacji zbiorczej z badań i jej redakcja – Absencja chorobowa w Polsce; 

- „Od instytucjonalnych do rodzinnych form opieki zastępczej nad dzieckiem”, 

Rzecznik Praw Dziecka i Instytut Spraw Publicznych, kierownik merytoryczny 

projektu i uczestnik badań (kierownik organizacyjny: S. Legat) (2003); 

Badania ilościowe: opracowanie narzędzia i analiza danych, opracowanie raportu 

końcowego (wraz z dr Ewą Giermanowską UW). Publikacja Opieka zastępcza nad 

dzieckiem i młodzieżą – od form instytucjonalnych do rodzinnych; 

- „Szanse zawodowe młodzieży na lokalnym rynku pracy. Bezrobocie młodych w 

powiecie”, projekt realizowany przez ISP (finansowany przez Fundację Levi Strauss) 

(2001-2002); 

Badania jakościowe; badanie postrzegania problemu bezrobocia młodzieży przez 

władze i administrację powiatową oraz lokalnej reakcji na ten problem; badanie 

realizowane w 3 społecznościach lokalnych techniką wywiadów swobodnych, 

obserwacji. Zastosowano też analizę dokumentów urzędowych; 

Zakres wykonywanych zadań/obowiązków: współkierownik zespołu badawczego 

(wraz z dr E. Giermanowską); opracowanie koncepcji badań, współpracowanie 

narzędzia badawczego, realizacja wywiadów w terenie, przygotowanie własnych 

tekstów teoretycznych i empirycznych, przygotowanie koncepcji publikacji zbiorczej 

z badań i jej redakcja (Społeczności lokalne wobec bezrobocia), prezentacja wyników 

badań na seminarium eksperckim; 

- „Proces kształtowania polityki rodzinnej w Polsce”, KBN (promotorski), główny 

wykonawca (kierownik projektu: prof. J. Hrynkiewicz), badania władz lokalnych i 

przedstawicieli rożnych instytucji odpowiedzialnych za wsparcie rodzin an poziomie  



powiatów w celowo dobranych powiatach  -  praca doktorska „Proces kształtowania 

polityki rodzinnej w Polsce” (2002); 

- „Polityka społeczna wobec samotnych matek i ich rodzin w okresie transformacji w 

Polsce”, Instytut Spraw Publicznych, finansowanie: Instytut Nauk o Człowieku w 

Wiedniu, uczestnik badań (kierownik projektu: dr M. Rymsza); uczestnik badań 

(analizy warunków bytowych i stylów życia rodzin niepełnych na podstawie danych 

zastanych – statystyka publiczna i wyniki badań jakościowych); publikacja Samotne 

macierzyństwo i polityka społeczna (2000-2001); 

- „Decentralizacja funkcji społecznych państwa”, projekt realizowany przez ISP, 

dotowany ze środków Programu SOCO Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, 

finansowanego przez Austrian Federal Chancellery,s Fund for Cooperation with 

Central Eastern Europe; uczestnik badań (kierownik projektu: prof. J. Hrynkiewicz) 

(2000-2001); 

Badania jakościowe; badania terenowe w 6 powiatach (studia przypadku), 

dotyczące obserwacji powstawania i instytucjonalizowania struktur powiatowych 

(instytucje odpowiedzialne za wykonywanie zadań z zakresu polityki społecznej);  

Zakres zadań i obowiązków: badacz, współpracowanie narzędzia badawczego, 

realizacja wywiadów, przygotowanie własnych tekstów empirycznych; 

- „Prywatyzacja i komercjalizacja usług społecznych w Polsce w latach 1989-1996”, 

KBN, uczestnik badań (kierownik projektu: prof. J. Hrynkiewicz), analiza danych z 

zakresu statystki publicznej, opracowanie raportu (1999); 

-  „Zadania społeczne powiatu”, finansowanie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, uczestnik badań (kierownik projektu: prof. J. Hrynkiewicz); badacz 

(prowadzenie wywiadów w wybranych powiatach, raport z badań) (1999); 

 

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI 

1. Raport z warsztatu z przedstawicielami UTW w dniu 29.11.2012 r. w 

Konstancinie: UTW dla społeczności lokalnych dla Towarzystwa Inicjatyw 



Twórczych „ę”, Warszawa 2012, maszynopis (analiza wypowiedzi uczestników 

warsztatu moderowanego przez ankietowaną); 

2. Dr Ewa Giermanowska (współaut.), Raport z panelu eksperckiego na temat 

sytuacji młodzieży na rynku pracy w Warszawie, organizowanego w dniu 05.06.2012 

r. przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Warszawy w ramach 

tworzenia „Polityki młodzieżowej Warszawy”, Warszawa 2012,maszynopis; 

3. Opiniowanie dokumentu „Założenia polityki ludnościowej w Polsce”, prace 

dla Rządowej Rady Ludnościowej, Warszawa 2012; 

4. Badanie postaw członków zespołów interdyscyplinarnych wobec zjawiska 

przemocy w rodzinie, Warszawa 2011, maszynopis - opracowanie koncepcji badań na 

zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (postępowanie konkursowe); 

5. Sytuacja warszawskich rodzin 2004-2008, Warszawa 2009, maszynopis - raport 

na zlecanie UM ST. Warszawa (analiza danych statystyki publicznej, w tym danych 

urzędowych oraz rekomendacje działań); 

6. Przygotowanie założeń do diagnozy wykluczenia małych dzieci z terenów 

wiejskich i ich prezentacja na spotkaniach eksperckich w programie „Niewidzialne 

Dzieci”, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Warszawa 2009; 

7. Analiza materiałów źródłowych z zakresu polityki ludnościowej (cele, kierunki, 

zakres, podmioty, środki), opracowanie zlecone przez Rządową Radę Ludnościową, 

Warszawa 2003, maszynopis; 

8. dr M. Rymsza (współaut), mgr (obecnie dr; wspóaut) M. Środoń, Social Policy 

Toward Lone Mothers and Their Families In Poland During The Transformation 

Period, SOCO Project Paper, Vienna 2001; 

9. W: Raport z realizacji projektu badawczego „Zadania Społeczne Powiatu” dla 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (opr. Red. M. Rymsza, S. Legat), 

Warszawa 1999, maszynopis: 

a) Zadania powiatu w zakresie opieki i wychowania, 

b) Realizacja zadań społecznych w Grodzisku Mazowieckim. 



10. Rodzina w okresie transformacji systemowej, opracowanie na zlecenie Biura 

Studiów i Ekspertyz Kancelarii Senatu, Warszawa 1998, maszynopis; 

 


