Dr Michał Rutkowski jest Dyrektorem Naczelnym Globalnej Praktyki
Zabezpieczenia Społecznego i Pracy w Banku Światowym w Waszyngtonie,
przewodzącym i nadzorującym pracę (zarządzanie operacjami pożyczkowymi,
pomocą techniczną i wiedzą) w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, pomocy
społecznej, zabezpieczenia socjalnego i polityk tworzenia miejsc pracy. W
trakcie jego długoletniej pracy w Banku Światowym był on, między innymi,
ekonomistą pracującym nad Afryką, Chinami i Rosją, kierownikiem wydziału zabezpieczenia
społecznego i pracy w regionie Europy i Azji Środkowej, dyrektorem departamentu rozwoju
ludzkiego i polityki społecznej w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz w regionie
Azji Południowej, dyrektorem krajowym zarządzającym programami w Rosji i przedstawicielem
Banku Światowego w Moskwie oraz dyrektorem od międzynarodowych organizacji
wielostronnych (np. OECD, MOP (ILO), ONZ, międzynarodowe banki rozwoju). W latach 1996-98,
pracując dla polskiego rządu, był dyrektorem biura pełnomocnika rządu d/s reformy
zabezpieczenia społecznego i współtwórcą nowego wielofilarowego systemu emerytalnego,
opartego prawie w całości na zasadzie zdefiniowanej składki.
Opublikowane prace dr. Rutkowskiego koncentrują się głównie na kwestiach rynku pracy i
zabezpieczenia społecznego. Był on członkiem zespołu autorskiego Raportu o rozwoju świata
1995 „Pracownicy w integrującym się świecie”, nadzorował i przewodził tworzeniu Raportu o
rozwoju świata 2019 „Zmieniająca się natura pracy” oraz raportu specjalnego na temat
„Zabezpieczając wszystkich: zarządzanie ryzykiem w zdywersyfikowanym i dywersyfikującym się
świecie pracy” (2019). Jego najnowsze publikacje na tematy z pogranicza przyszłości pracy i
zabezpieczenia społecznego zawierają m.in. artykuł „Wyobrażając sobie zabezpieczenie
społeczne na nowo: systemy niezależne od standardowych umów o pracę”, Finanse i Rozwój
(Finance and Development), MFW (IMF), grudzień 2018.
Spośród pozostałych publikacji dr. Rutkowskiego uwagę zwracają „Reformy emerytalne w
Europie: postęp i proces (z R. Holzmannem i M. Orensteinem), Bank Światowy 2003 oraz
„Emerytury” (z N. Barrem) [w:] „Rynek pracy i polityka społeczna w Europie ŚrodkowoWschodniej”, Bank Światowy 2005. Dr Rutkowski był adiunktem i wykładowcą w Katedrze Polityki
Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i brał udział jako mówca w ponad 100
konferencjach na świecie.
Dr Rutkowski uzyskał tytuły magistra i doktora ekonomii w Szkole Głównej Handlowej i ukończył
studia podoktorskie w Londyńskiej Szkole Ekonomii (London School of Economics). Jest także
absolwentem programu dla liderów biznesu w Harwardzkiej Szkole Biznesu (Harvard Business
School) oraz programu „Przywództwo przez Kolektywną Inteligencję” prowadzonego przez
„Dialogos”.

