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Marta Anacka – adiunkt w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się 
wokół mikroekonomicznych podstaw współczesnych migracji zagra-
nicznych i wewnętrznych oraz ich wpływu na obecną i przyszłą sytu-
ację demograficzną Polski.

Katarzyna Andrejuk – adiunkt w Zespole Porównawczych Analiz Nie-
równości Społecznych w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Aka-
demii Nauk. Publikowała m.in. w Studiach Migracyjnych – Przeglądzie 

Polonijnym, Studiach Socjologicznych, Kulturze i Społeczeństwie. Zaj-
muje się wielokulturowością, migracjami edukacyjnymi, europeizacją, 
przedsiębiorczością etniczną. 

Jan Brzozowski – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze 
Studiów Europejskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 
Koncentruje się na badaniu ekonomicznych aspektów emigracji, ze 
szczególnym uwzględnieniem transferów zarobków, migracji powrotnej 
oraz przedsiębiorczości imigrantów. Członek redakcji Studiów Migra-

cyjnych – Przeglądu Polonijnego oraz Entrepreneurial Business and 

Economics Review.

Henryk Chałupczak – prof. dr hab., zatrudniony jako prof. zw. w Za-
kładzie Badań Etnicznych na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Politolog i historyk. Zajmuje się za-
gadnieniami etnicznymi w stosunkach międzynarodowych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem problematyki mniejszości narodowych, Polonii, 
polityki etnicznej oraz polityki migracyjnej. 
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Agnieszka Fihel – adiunkt w Ośrodku Badań nad Migracjami UW. 
Ukończyła Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Instytut Socjologii na 
Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowania obejmują migra-
cje międzynarodowe Polaków oraz zmiany wskaźników umieralności 
i stanu zdrowia społeczeństw krajów postkomunistycznych.

Grażyna Firlit-Fesnak – doktor habilitowany nauk humanistycznych 
w zakresie nauk politycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu 
Warszawskiego, kierownik Zakładu Migracji i Stosunków Etnicznych 
w Instytucie Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Poli-
tycznych UW. Autorka badań i publikacji z zakresu polityki społecznej, 
socjologii migracji, polityki rodzinnej i polityki na rzecz równości płci 
w porównaniu międzynarodowym.

Michał P. Garapich – antropolog społeczny, pracownik naukowy Uni-
wersytetu Roehampton w Londynie. Pod kierunkiem prof. Zdzisława 
Macha napisał pracę doktorską dotyczącą relacji między grupami 
polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Zajmuje się problematyką 
migracji, wielokulturowości, etniczności, politycznego uczestnictwa 
migrantów, bezdomności i kontestacji. Prowadził badania w Wielkiej 
Brytanii wśród migrantów z krajów akcesyjnych, przede wszystkich 
z Polski, ale także wśród społeczności z Afryki i Bangladeszu.

Izabela Grabowska – profesor nadzwyczajny Szkoły Wyższej  Psychologii 
Społecznej, związana także z Instytutem Nauk Społecznych w Warsza-
wie; członkini Ośrodka Badań nad Migracjami UW; ekspert Komisji 
Europejskiej w ESCO (Classification of European Skills, Competences, 

Qualifications and Occupations); współautorka m.in. książki (z B. Glo-
rius i A. Kuvik) Mobility in Transition. Migration Patterns After EU 

Enlargement (Amsterdam University Press; open access: http://www.
oapen.org/search?identifier=449203).

Krystian Heffner – kieruje Katedrą Gospodarki Przestrzennej na Uni-
wersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Pracuje również w PIN – 
Instytucie Śląskim w Opolu, gdzie prowadzi Regionalne Centrum 
 Badań Migracyjnych. Od wielu lat zajmuje się polityką regionalną 
oraz problematyką migracji zagranicznych i ich oddziaływaniem na 
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rozwój regionów. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji poświęconych 
migracjom zagranicznym.

Ewa Jaźwińska – socjolog, doktor nauk humanistycznych, wieloletni 
pracownik akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Socjo-
logii i Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Przez wiele lat specjali-
zowała się w badaniach struktury i ruchliwości społecznej, od ponad 
20 lat zajmuje się badaniami migracji międzynarodowych, a także 
metodologią badań ilościowych i badaniami społeczności lokalnych.

Romuald Jończy – profesor nauk ekonomicznych. Kierownik Katedry 
Ekonomii i Badań nad Rozwojem Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu. Autor szeregu badań i ok. 300 opracowań dotyczących 
procesów migracyjnych, ich determinant i skutków oraz związków 
migracji ze sferami równoważenia rozwoju, koniunktury, rynku pracy, 
demografii i edukacji.

Paweł Kaczmarczyk – wicedyrektor Ośrodka Badań nad Migracja-
mi Uniwersytetu Warszawskiego i adiunkt w Zakładzie Demografii 
Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Członek Komitetu Badań nad 
Migracjami Polskiej Akademii Nauk i wielu gremiów eksperckich oraz 
doradczych. W latach 2008–2011 był członkiem Zespołu Doradców 
Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Jego główne zainteresowa-
nia badawcze obejmują uwarunkowania i konsekwencje migracji za-
robkowych (ze szczególnym uwzględnieniem procesów migracyjnych 
w Europie Środkowo-Wschodniej), migracje osób wysoko wykwalifiko-
wanych, ekonomię rynku pracy, demografię i problematykę polityki mi-
gracyjnej. Autor licznych publikacji poświęconych tym zagadnieniom. 

Łukasz Krzyżowski – socjolog, adiunkt zatrudniony na Wydziale Huma-
nistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz post-doc 
na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (projekt TRANSFORmIG). 
Interesuje się przede wszystkim analizą sieci społecznych, socjolo-
gią transmigracji, socjologią starości oraz socjologią rodziny. Autor 
książki Polscy migranci i ich starzejący się rodzice. Transnarodowy 

system opieki międzygeneracyjnej (Wydawnictwo Naukowe Scholar, 
Warszawa 2013).
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Magdalena Lesińska – adiunkt naukowy w Ośrodku Badań nad Migra-
cjami Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania nad polityką 
migracyjną Polski i UE, partycypacją polityczną i publiczną migrantów, 
aktywnością polityczną Polonii i Polaków za granicą. Autorka książki 
Inkluzja polityczna imigrantów we współczesnej Europie (Wydawnic-
two Naukowe Scholar, Warszawa 2013). Sekretarz Komitetu Badań nad 
Migracjami Polskiej Akademii Nauk. 

Marek Okólski – Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwer-
sytetu Warszawskiego, nieprzerwanie od jego powstania w 1993 roku. 
Profesor zwyczajny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w War-
szawie. Przewodniczący Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej 
Akademii Nauk.

Robert Rauziński – profesor nadzwyczajny (1983), profesor zwyczajny 
(1993), zatrudniony w PIN – Instytucie Śląskim w Opolu i na Politechni-
ce Opolskiej. Autor 354 publikowanych prac i 22 książek poświęconych 
demografii. Łączy badania naukowe nad Śląskiem, Nadodrzem i Polską 
Zachodnią z obywatelskim zaangażowaniem. Honorowy Obywatel Woje-
wództwa Opolskiego, członek Rządowej Rady Ludnościowej, trzech Ko-
mitetów Naukowych PAN. Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Aktywny uczestnik życia społecznego, czego wyrazem są: 
nagroda im. św. Franciszka Ksawerego „ Żar serca”, przyznana przez 
Jezuicki Ośrodek Xaverianum (2001), medal im. Wacława Szuberta 
PAN (2008), nagroda im. Karola Miarki (2011).

Diana Rokita-Poskart – ukończyła studia na kierunku ekonomia na 
Uniwersytecie Opolskim oraz na kierunku prawo na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu obro-
niła pracę doktorską poświęconą ekonomiczno-społecznym skutkom 
emigracji. Jest współautorką dwóch książek i autorką kilkudziesięciu 
artykułów naukowych na temat konsekwencji procesów migracji, ryn-
ku pracy oraz zrównoważonego rozwoju. Obecnie pracuje w Katedrze 
Polityki Regionalnej Politechniki Opolskiej.

Krystyna Slany – profesor zwyczajny w Instytucie Socjologii Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w demografii społecznej, 
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socjologii migracji oraz socjologii rodziny i płci. Kieruje Zakładem 
Badań Problemów Ludnościowych i specjalnością: Społeczno-kul-
turowa tożsamość płci. Wiceprzewodnicząca Komitetu Badań nad 
Migracjami Polskiej Akademii Nauk, członkini redakcji Roczników 

Socjologii  Rodziny, Studiów Migracyjnych – Przeglądu Polonijnego. 
Kierowała m.in. projektem UE „Integration of Female Immigrants 
in Labour Market and Society. Policy Assessment and Policy Recom-
mendations”. Aktualnie realizuje ze swoim zespołem badawczym pro-
jekty: „Doing Family in Transnational Context. Demographic Choices, 
Welfare  Adaptations, School Integration and Every-day Life of Polish 
Families  Living in Polish-Norwegian Transnationality” oraz „Gender 
Equality and  Quality of Life – How Gender Equality Can Contribute 
to  Development in Europe. A Study of Poland and Norway”.

Brygida Solga – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Politechnice 
Opolskiej i w PIN – Instytucie Śląskim w Opolu, gdzie kieruje Za-
kładem Badań Regionalnych i Lokalnych. Zajmuje się społecznymi 
i gospodarczymi aspektami migracji międzynarodowych, procesem 
migracji zarobkowych w ujęciu regionalnym oraz zagadnieniami rynku 
pracy, polityk i regionalnej i lokalnej. Członek Komitetu Badań nad 
Migracjami Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju PAN. 

Magdalena Ślusarczyk – socjolog i germanistka, adiunkt w Instytucie 
Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze 
koncentrują się głównie na zagadnieniach socjologii edukacji i migracji 
oraz problematyce rodzin migracyjnych.

Sylwia Urbańska – socjolożka, adiunktka w Instytucie Socjologii 
 Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się socjologią rodziny, migra-
cji, zagadnieniami płci kulturowej. Laureatka nagrody Prezesa Rady 
 Ministrów za wyróżnioną pracę doktorską (2012) oraz nagrody I stopnia 
za najlepszą pracę doktorską z dziedziny pracy i polityki społecznej 
w konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (2011). Na początku 
2015 roku, w serii humanistycznej Monografie FNP ukaże się jej książ-
ka Matka Polka na odległość. Z doświadczeń migracyjnych robotnic 

1989–2010.
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