
Imię i nazwisko  Irena Sieńko 
Data urodzenia i data 

śmierci 

Ur. 16 września 1946 w Krakowie,  zm. w  2002 w 

Warszawie 

Zainteresowania badawcze Teoria polityki, krytyczne sytuacje życiowe, 
rodowód polityki społecznej, modele polityki 
społecznej, teoria pracy socjalnej i usług socjalnych 

Przebieg kariery naukowej 
Studia: Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS ukończyła w 
1968 

1969; staż naukowy SGPiS 

1970-1973: studia doktoranckie w PAN 

Doktorat: 1975 na podstawie rozprawy „Stosunek 
ekonomiki i polityki w społeczeństwie socjalistycznym w 
świetle sowietologii anglosaskiej”, 

1973 – 1977: praca w Centralnym Ośrodku Metodycznym 
Studiów Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 

1977-1995: pracownik naukowy Uniwersytetu 

Warszawskiego w Instytucie Polityki Społecznej 

Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 

1977-1984: wicedyrektor Instytutu Polityki Społecznej ds. 

badań naukowych 

 

Działalność poza UW 
1995-2002: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 
w Warszawie 

Odznaczenia i medale Brak informacji 

Najważniejsze publikacje  

(max10) 

 „Rodowód, rozwój i perspektywy polityki społecznej w 

Polsce”, COM Studiów Nauk Politycznych, Uniwersytet 

Warszawski, Warszawa 1980 

 „Problemy współczesnej polityki społecznej”, (red.) 

Warszawa 1986 

Działalność dydaktyczna i 

wychowawcza  

 

W Instytucie Polityki Społecznej  prowadziła wykłady i 

seminaria magisterskie  

Członkostwo w 

międzynarodowych 

towarzystwach naukowych 

 European Centre for Social Welfare Training and 

Research w Wiedniu 

Miejsce pochówku Została pochowana na Cmentarzu 
Rzymskokatolickim w Radomiu przy ul. 
Limanowskiego kwatera 10 A 

Wspomnienia przyjaciół i 

uczniów 

 

 prof. Grażyna Firlit-Fesnak: „praca naukowa była jej 

pasją, czemu towarzyszyła ogromna pracowitość i 

innowacyjność. Cieszyła się uznaniem i szacunkiem wśród 



studentów za wysoki poziom wiedzy i erudycję. Rozwój 

kariery naukowej przerwała ciężka i przewlekła choroba 

(…) Jej heroizm w walce z nieuleczalną chorobą był godny 

najwyższego podziwu i uznania. Dla tych, którzy mieli 

zaszczyt z nią współpracować (należę do tych osób), 

pozostała wzorem sumienności, lojalności, wysokiej etyki 

w pracy naukowej i w relacjach międzyludzkich”. (  

 

(G. Firlit-Fesnak, Pozostali w naszej pamięci – 

wspomnienie o zmarłych pracownikach Instytutu Polityki 

Społecznej,  w: 40 lat minęło … Księga jubileuszowa 

Instytutu Polityki Społecznej, (red.). G. Firlit-Fesnak, J. 

Męcina, J. Supińska, R. Wasylewski, Warszawa 2017, s. 

54-55. 

 

 

  

 

 


