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Dr Agnieszka Fihel jest adiunktem w Ośrodku Badań nad Migracjami na Uniwersy-
tecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie Paris Nanterre we Francji. Z wykształcenia 
ekonomistka i socjoloż ka. W latach 2009 i 2011 odbyła staż naukowy (typu post-doc) 
w Krajowym Instytucie Badań Demogafi cznych (INED) w Paryżu. Laureatka sty-
pendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców. Jej zainteresowania ba-
dawcze obejmują współczesne procesy ludnościowe, przede wszystkim starzenie się 
populacji w warunkach intensywnej mobilności międzynarodowej.

Dr Agata Górny jest starszą wykładowczynią  na Wydziale Nauk Ekonomicznych 
i badaczką w Ośrodku Badań nad Migracjami na Uniwersytecie Warszawskim. 
Z wykształcenia ekonomistka i socjoloż ka. Od 2007 roku prowadzi Zakład Ekonomii 
Ludności i Demografi i na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Od 2012 roku jest redak-
tor naczelną  czasopisma naukowego Central and Eastern European Migration Review. 
Jej zainteresowania badawcze obejmują  metodologię  badań migracyjnych oraz współ-
czesne procesy migracyjne, przede wszystkim wzorce imigracji do Polski i Europy 
Środkowo-Wschodniej.

Mgr Magdalena Kalbarczyk to ekspert data scientist w Grupie Pracuj. Z wykształce-
nia ekonomistka. Jednym z głównych obszarów jej zainteresowań i obecnego rozwoju 
jest deeplearning i sztuczna inteligencja.

Dr Małgorzata Kalbarczyk jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Statystyki i Ekonometrii. Ukończyła Wy-
dział Nauk Ekonomicznych UW. Jej zainteresowania badawcze obejmują przede 
wszystkim starzenie się populacji, opiekę fi nansową i niefi nansowąnad osobami star-
szymi, aktywność fi zyczną osób starszych oraz ostatni rok życia. Drugim obszarem 
zainteresowań jest mierzenie kosztów dzieci.

Prof. dr hab. Janusz Kudła − pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Bankowości, Finansów 
i Rachunkowości. Prowadzi badania naukowe w zakresie: ekonomii opodatkowa-
nia, zarządzania ryzykiem fi nansowym oraz instrumentów fi nansowych. Jego pra-
ce podatkowe koncentrują się wokół zagadnień uchylania się od opodatkowania, 
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opodatkowania międzynarodowego oraz polityki podatkowej, w tym jej wpływu na 
dzietność. Angażuje się również w badania prowadzone przez Europejskie Stowarzy-
szenie Prawa i Ekonomii (European Association of Law and Economics). Od 2010 
roku jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Po-
datkowego. Natomiast od 2016 roku pełni funkcję prodziekana ds. naukowych na 
Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Mgr Kamil Matuszczyk jest doktorantem na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów 
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i współpracownikiem Ośrodka Ba-
dań nad Migracjami. Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
dla najlepszych studentów, uczestnik kilku projektów fi nansowanych ze środków Na-
rodowego Centrum Nauki. Jego zainteresowania badawcze obejmują politykę demo-
grafi czną, gerontologię społeczną oraz współczesne migracje międzynarodowe.

Mgr Agata Miazga ukończyła studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersy-
tetu Warszawskiego. W latach 2014–2016 pracowała jako analityk w Instytucie Ba-
dań Strukturalnych (IBS). W dotychczasowej pracy naukowej współpracowała przy 
projektach dotyczących kosztów utrzymania dzieci, edukacji, rynku pracy i ubóstwa 
energetycznego. Obecnie swoje analityczne doświadczenie wykorzystuje w promocji 
badań naukowych prowadzonych przez IBS.

Dr Anna Nicińska jest adiunktem w Zakładzie Ekonomii Ludności i Demografi i na 
Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania 
badawcze dotyczą mikroekonomii zachowań pozarynkowych w warunkach starzenia 
się populacji (w szczególności fi nansowe i niefi nansowe transfery prywatne przeka-
zywane za życia lub po śmierci krewnym i osobom spoza rodziny) oraz społeczno-
-ekonomicznych uwarunkowań procesu indywidualnego starzenia się.

Dr Konrad Walczyk jest zastępcą dyrektora Instytutu Rozwoju Gospodarczego 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe ukierunko-
wane są na dwa obszary: teoria opodatkowania i polityka podatkowa oraz badania 
koniunktury gospodarczej. Jest autorem i współautorem licznych publikacji, przed-
stawiających wyniki badań nad cyklami koniunkturalnymi i wielu ekspertyz na zle-
cenie instytucji publicznych. Uczestnik projektów naukowych, fi nansowanych przez 
Narodowe Centrum Nauki, Narodowy Bank Polski, z funduszy europejskich i in. 
Prowadzi wykłady z ekonomii i teorii opodatkowania. Za działalność naukową i pub-
likacyjną został kilkakrotnie nagrodzony przez rektora SGH i rektora Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu.


