Noty o panelistach
Maciej H. Grabowski – ekonomista. Doktor ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 1994-2000
wykładowca na tej uczelni. Przez 18 lat rozwijał Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, od 1991
roku wiceprezes Instytutu. Zajmował się badaniami nad systemami podatkowymi, transformacją
systemów społeczno-gospodarczych, rynkami pracy. Był również konsultantem dla wielu organizacji
międzynarodowych takich jak Komisja Europejska, OECD, IFC czy ILO. Rozwijał Polskie Forum
Strategii Lizbońskiej oraz Polskie Forum Obywatelskie. Brał udział w pracach nad przygotowaniem
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015. W marcu 2008 roku powołany na członka Zespołu Doradców
Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Od listopada 2008 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Finansów. Od lutego 2010 roku Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego trzeciej kadencji.
Jerzy Hausner - polityk i ekonomista. Absolwent, a następnie wieloletni pracownik naukowy
Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1994 roku otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych,
specjalizuje się w ekonomii politycznej oraz gospodarce i administracji publicznej. Autor ponad 200
publikacji. Był szefem doradców wicepremiera Grzegorza Kołodki w rządzie Włodzimierza
Cimoszewicza, następnie pełnomocnikiem rządu ds. reformy zabezpieczenia społecznego, autorem
pakietu ustaw, które rozpoczęły proces zmian w polskich ubezpieczeniach społecznych. W 1996 roku
powołany do Zespołu Doradców Ekonomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W latach
2001–2005 poseł na Sejm IV kadencji, wybrany z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
W październiku 2001 roku wszedł w skład gabinetu Leszka Millera jako minister pracy i polityki
społecznej. Po zmianach strukturalnych w administracji rządowej od stycznia 2003 roku minister
gospodarki, pracy i polityki społecznej, od czerwca tego samego roku także wicepremier. Firmował
swoim nazwiskiem rządowy plan naprawy finansów publicznych (tzw. plan Hausnera), który
w większości nie doczekał się realizacji. Wicepremier i minister gospodarki i pracy w rządach Marka
Belki (od maja 2004), przez krótki okres też minister zdrowia. W lutym 2005 odszedł z Sojuszu
Lewicy Demokratycznej i klubu parlamentarnego tej partii, zaangażował się w utworzenie na bazie
UW nowej formacji politycznej – Partii Demokratycznej. Z rządu odszedł 31 marca 2005 roku.
W styczniu 2010 roku Senat powołał go w skład Rady Polityki Pieniężnej.
Sławomir Piechota – radca prawny, samorządowiec. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu
Wrocławskiego. W latach 1990-1994 pełnomocnik wojewody wrocławskiego ds. osób
niepełnosprawnych, równocześnie kierownik Wojewódzkiego Ośrodka ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych oraz Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Biura (Urzędu) Pracy. Od 1994
roku radny Rady Miejskiej Wrocławia, pełniący w samorządzie funkcje m.in. Przewodniczącego
Rady, Przewodniczącego Klubu Radnych PO-PiS oraz Przewodniczącego Komisji Statutowej. W latach
1999 - 2002 Wiceprezydent Wrocławia ds. polityki społecznej. Od 2005 roku Poseł na Sejm RP.
Przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Wiceprzewodniczący
Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Tomasz Schimanek – polityk społeczny, od ponad 15 lat związany ze środowiskiem organizacji
pozarządowych w Polsce, członek wielu stowarzyszeń. Od 11 lat związany z Akademią Rozwoju
Filantropii w Polsce. Jeden z inicjatorów powstania Forum Darczyńców w Polsce, w latach 2004 2006 członek zarządu Forum. W latach 2001 - 2002 koordynował prace nad kompleksową analizą
środowiska prawnego dla działań organizacji pozarządowych w Polsce „Biała Księga Prawa". Pod
koniec lat 90tych był członkiem Zespołu Doradczego przy Pełnomocniku Premiera ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi. Uczestniczył w pracach nad projektem Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego drugiej
kadencji, przewodniczący grupy prawno-rzeczniczej Krajowej Sieci Tematycznej Ekonomia
Społeczna IW EQUAL. Jeden z autorów „Białej Księgi Prawa Przedsiębiorczości Społecznej w Polsce”,
członek grupy prawnej Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej, autor
i współautor wielu publikacji dotyczących działania organizacji pozarządowych.

