
                

                                           
 
 
 

VII Ogólnopolska Konferencja Migracyjna 
Komitetu Badań nad Migracjami PAN 

 
 
 
 

Temat przewodni 
Regionalny wymiar procesów migracyjnych 

 
Opole, 20-21 września 2018 r. 

 
 

Organizatorzy 
POLSKA AKADEMIA NAUK                                                                                      

Komitet Badań nad Migracjami 

POLITECHNIKA OPOLSKA                                                                                        
Katedra Polityki Regionalnej Wydział Ekonomii i Zarządzania 

UNIWERSYTET WARSZAWSKI                                                                                
Ośrodek Badań nad Migracjami 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO                       
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej  

 
     Patronat Honorowy 

        prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf                               Andrzej Buła 
                            Rektor                                                           Marszałek  
                  Politechniki Opolskiej                                 Województwa Opolskiego 
 

 

 



 
Tematyka konferencji 

 
Konferencja pt. Regionalny wymiar procesów migracyjnych jest siódmą z kolei konferencją organizowaną 

przez KBM PAN i ma na celu nie tylko prezentację stanu badań migracyjnych, ale także integrację 
interdyscyplinarnego środowiska badaczy migracji. W 2018 r. tematem przewodnim konferencji będzie 
regionalny kontekst zjawisk migracyjnych, uwzględniający szeroko rozumiane procesy migracyjne                          
tj. odpływ zagraniczny,  migracje wewnętrzne,  migracje edukacyjne, napływ cudzoziemców, reemigracja, 
migracje wahadłowe. Zagadnienia podstawowe z tego zakresu analizowane podczas poszczególnych sesji 
obejmą następujące kwestie: regionalny wymiar migracji w ujęciu teoretycznym, ocena wpływu migracji na 
rozwój regionalny i lokalny, analiza konsekwencji o charakterze ekonomicznym, demograficznym oraz 
społeczno-kulturowym, migracje jako skutek i przyczyna rozwoju regionów, powiązania między trendami 
rozwoju regionów a procesami migracyjnymi, migracje a rozwój regionów w warunkach zmian 
demograficznych oraz globalizacji, możliwości tworzenia na poziomie regionów polityki uwzględniającej 
kwestie migracyjne. 

Referaty przedstawione podczas konferencji będą zgłoszone do publikacji w najważniejszych 
czasopismach tematycznych: Studiach Migracyjnych – Przeglądzie Polonijnym oraz CEEMR Central and 
Eastern European Migration Review.  
 

Program konferencji (wersja wstępna) 
 

• Otwarte zebranie Komitetu Badań nad Migracjami PAN - prowadzący: prof. dr hab. Marek 
Okólski 

• Otwarcie konferencji – przedstawiciele współorganizatorów 

• Sesja plenarna pt. Regionalny wymiar procesów migracyjnych - prowadzący: prof. dr hab. 
Krystian Heffner                                                                 

 

Sesje tematyczne 
 

1. Rozwój regionów - Polityka migracyjna - Uwarunkowania - Perspektywy 
Prowadzący: prof. dr hab. Krystian Heffner (KBnM PAN, PO), dr hab. prof. PO 
Brygida Solga (KBnM PAN, PO) 

Celem sesji jest prezentacja zagadnień związanych ze skutkami procesów mobilności przestrzennej dla 
rozwoju gospodarczego i społecznego regionów oraz ocena podejmowanych w regionach inicjatyw 
włączających migracje i ich efekty w rozwój. Ewolucja procesów migracyjnych w Polsce (emigracja-
imigracja) oraz zmiany w ich natężeniu i oddziaływaniach na poziomie regionów wymagają nie tylko 
nowych podejść teoretycznych, ale także praktycznych działań. Warto podjąć próbę odpowiedzi na 
pytanie o trwałość zmian w rozkładzie przestrzennym migracji, regionalny kontekst polityki migracyjnej 
oraz charakter dokonujących się pod wpływem migracji i innych procesów demograficznych przemian 
na poziomie regionów. Przedmiotem zainteresowania będą:  

• oddziaływania migracji zagranicznych na rozwój regionów oraz zmiany w regionalnym 
natężeniu procesów odpływu i napływu migracyjnego,   

• wpływ migracji zagranicznych (emigracji, imigracji, reemigracji) na procesy rozwoju regionów 
i struktur lokalnych (aspekty ekonomiczne, demograficzne i społeczno-kulturowe) 

• przykłady działań i inicjatyw podejmowanych w regionach wobec emigrantów przebywających 
za granicą, imigrantów ekonomicznych oraz migrantów powrotnych, 

• uwarunkowania demograficzne rozwoju regionów, 

• przykłady działań i programów podejmowanych w regionach charakteryzujących 
niekorzystnymi perspektywami rozwoju demograficznego i wysokim natężeniem odpływu 
migracyjnego, 



• powiązania procesów migracyjnych z regionalną polityką rynku pracy, społeczną, oświatową                       
i innymi politykami publicznymi, 

• zmiany regionalnych potencjałów migracyjnych i ich relacje z europejską i krajową polityką 
migracyjną. 
 

2. Regionalne i transnarodowe sieci społeczne migrantów i nie-migrantów 
Prowadzące: dr Paula Pustułka (USWPS), prof. dr hab. Izabela Grabowska (KBnM 
PAN, USWPS, OBM UW) 

Proponowana sesja tematyczna zwraca uwagę na efekty mobilności przestrzennej w odniesieniu do sieci 
społecznych osób migrujących i powiązanych z nimi jednostek niemobilnych. Tematyka sesji obejmuje 
szeroko rozumiane sieci społeczne tj. m.in. więzi rodzinne, relacje przyjacielskie oraz sieci kontaktów 
zawodowych, które rozciągają się w przestrzeniach lokalnych, regionalnych oraz transnarodowych. 
Sesja zwraca szczególną uwagę na rolę tzw. grup odniesienia w procesach migracyjnych (reference 
group, peer-group). Badanie sieci społecznych pozwala zrozumieć, jak silne i słabe więzi wpływają na 
przebieg karier zawodowych, wybory rodzinne, a także szersze społeczne doświadczenie i biografie 
migrantów międzynarodowych, powrotnych oraz nie-migrantów należących do sieci osób 
wyjeżdżających. Sesja wskazuje także na społeczne konsekwencje migracji dla społeczności lokalnych 
w kontekście tzw. pieniędzy migracyjnych, dyfuzji kulturowej oraz społecznych przekazów 
migracyjnych (social remittances). Procesy te są możliwe właśnie dzięki transnarodowym sieciom 
społecznym pomiędzy migrantami i niemigrantami.   
 

3. Wpływ migracji wewnętrznych i zagranicznych na zrównoważony rozwój lokalny                                
i regionalny Polski  
Prowadzący: prof. dr hab. Romuald Jończy (KBnM PAN, UE we Wrocławiu), dr hab. 
prof. IGiPZ Przemysław Śleszyński (KBnM PAN, IGiPZ PAN) 

Celem sesji jest prezentacja badań oraz dyskusja problemów poznawczych, metodologicznych                                   
i aplikacyjnych w zakresie identyfikacji, uwarunkowań i skutków migracji dla rozwoju społeczno-
gospodarczego w różnych skalach terytorialnych, przede wszystkim na poziomie gmin, powiatów                                
i regionów. Tym samym organizatorzy sesji chcieliby zwrócić uwagę na silne zróżnicowania 
geograficzne, jakie występują w mobilności mieszkańców Polski i jej związkach z kształtowaniem się 
różnego rodzaju systemów społeczno-gospodarczych. W obszarze zainteresowań są w szczególności 
takie zagadnienia, jak: 

• związki przyczynowo - skutkowe migracji z rozwojem społecznym i ekonomicznym, 

• depopulacja obszarów peryferyjnych, w tym problem drenażu zasobów ludzkich, 

• polaryzacja rozwoju wskutek zmian w rozmieszczeniu ludności, w tym koncentracji napływów, 

• zjawisko migracji edukacyjnych i ich wpływ na lokalne gospodarki, 

• wpływ migracji na budżety samorządów, 

• różnice w atrakcyjności migracyjnej obszarów (w sensie czynników „wypychających”                                       
i „przyciągających”), 

• identyfikacja przestrzenna migracji, ich kierunki i natężenie, w tym problem pomiaru migracji 
nierejestrowanych, 

• delimitacja regionów odpływowych i napływowych oraz regionalnych obszarów 
problemowych. 

 

4. Regionalizm na emigracji w ujęciu historycznym 
Prowadząca: dr hab. Joanna Wojdon prof. UWr (KBnM PAN, UWr) 

Tematyka sesji dotyczyć będzie z jednej strony kwestii podtrzymywania i kultywowania tożsamości                          
i więzi regionalnych wywodzących się z kraju pochodzenia (np. Związek Klubów Małopolskich                               
w USA), z drugiej zaś - procesów kształtowania się regionalizmów emigracyjnych: więzi obejmujących 
osoby pochodzące z różnych rejonów Polski, ale osiadłe w tym samym regionie państwa przyjmującego 
(np. polscy Harbińczycy). 
 



5. Nowe regiony docelowe a ekonomiczny wymiar migracji międzynarodowych 
Prowadząca: dr hab. Agata Górny (KBnM PAN, UW) 

Ekonomiczne konsekwencje migracji międzynarodowych to tematyka zajmująca istotne miejsce                               
w literaturze badań migracyjnych. W miarę jak migracja dociera do kolejnych krajów i regionów, 
konsekwencje te obejmują coraz większą grupę obszarów docelowych.  Jednocześnie wzorce migracji                   
i integracji migrantów do „nowych” miejsc docelowych tylko w części replikują mechanizmy 
obserwowane w „tradycyjnych” obszarach docelowych migracji. Dlatego też te nowe regiony 
przyjmujące zasługują na uwagę oraz analizę odnoszącą się do specyfiki związanych z nimi procesów 
migracyjnych i integracyjnych.  Dotyczy to także Polski, zwłaszcza niektórych jej miejsc, które stały się 
kierunkiem nasilonego napływu zza granicy stosunkowo niedawno.  

Celem proponowanej sesji jest zwrócenie uwagi na temat nowych regionów docelowych jako 
wyodrębniającego się nurtu badań migracyjnych. Jest ona poświęcona ekonomicznym aspektom 
migracji i integracji w kontekście takich obszarów. Do udziału w niej zapraszamy badaczy zajmujących 
się szeroko rozumianą analizą ekonomicznych aspektów migracji: determinant migracji, integracji 
ekonomicznej migrantów, przekazów pieniężnych oraz skutków ekonomicznych mobilności 
międzynarodowej. Szczególnie zależy nam jednak na prezentacjach poświęconych przypadkom nowych 
obszarów docelowych. 
 

6. Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Jakich teorii używamy/ 
potrzebujemy w badaniach nad migracjami 
Prowadząca: prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska (KBnM PAN, UJ) 

Celem sesji jest kontynuacja działań podejmowanych w  szeregu ośrodków naukowych  prowadzących 
badania nad procesami migracyjnymi. Działania te dotyczą poszukiwania odpowiedzi na pytanie                               
o zaplecze teoretyczne stanowiące podłoże realizowanych badań w obszarze zjawisk migracyjnych.                                              
W podejmowanych badaniach używamy teorii często nie nazywając ich bezpośrednio, lecz przyjmując 
raczej implicite wywodzące się z nich podejście. Wspólna refleksja nad teoriami stanowiącymi zaplecze 
takich badań, w obszarze między innymi socjologii, antropologii, nauk politycznych lub  psychologii 
stanowić będzie bardzo istotny krok  sprzyjający dalszemu rozwojowi naszych  poszukiwań 
badawczych. 
 

7. Status migranta w przyjmującym i wysyłającym państwie członkowskim UE – wymiar 
polityczny i prawny 
Prowadzące: dr Magdalena Lesińska (KBnM PAN, OBM UW), dr hab. prof. WSB 
Izabela Wróbel (WSB we Wrocławiu) 

Pojęcie migranta jest definiowane szeroko na potrzeby sesji, obejmując swym zakresem znaczeniowym 
zarówno obywateli Unii Europejskiej korzystających ze swobody przemieszczania się i pobytu w innym 
państwie członkowskim, jak i obywateli państw trzecich przybywających do Unii Europejskiej. Do tych 
ostatnich należy zaliczyć osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową, uznanych uchodźców                            
i osoby, którym przyznano ochronę uzupełniającą lub inną formę ochrony, oraz imigrantów 
dobrowolnych – w szczególności pracowników, członków ich rodzin czy studentów z państw trzecich.  
Obszar tematyczny sesji obejmuje między innymi takie zagadnienia, jak:  

• zmiany prawa i polityki migracyjnej w zakresie wjazdu, pobytu i ochrony międzynarodowej 
obywateli państw trzecich w krajach UE w obliczu trwającego „kryzysu migracyjnego”, 

• prawo i polityka państw przyjmujących i UE jako odpowiedź na współczesne procesy 
społeczno-ekonomiczne: potrzeby rynku pracy, wyzwania demograficzne (starzejące się 
społeczeństwa), perspektywa brexitu, zobowiązania międzynarodowe w zakresie pomocy 
humanitarnej.  

• rozwiązania prawne i działania polityczne na poziomie UE, krajowym, regionalnym i lokalnym 
– stan normatywny i praktyka, 

• rozwiązania prawne i polityka migracyjna w Polsce: ich wpływ na procesy napływowe                                      
i  funkcjonowanie cudzoziemców w społeczeństwie i na rynku pracy,   

• status prawny Polaków mieszkających i pracujących w innych państwach UE.    



Sesja adresowana jest do prawników i politologów oraz przedstawicieli nauk pokrewnych zajmujących 
się badaniami oraz analizą prawa i polityki migracyjnej.  
 

8. Uchodźcy i imigranci w dyskursie populistycznym w Europie 
Prowadzący: dr hab. prof. UKSW Janusz Balicki (KBnM PAN, UKSW), dr Monika 
Trojanowska-Strzęboszewska (UKSW)  

Tematem sesji jest analiza sposobów wykorzystywania problematyki dotyczącej uchodźców                                        
i imigrantów w dyskursie populistycznym, obecnym w debatach publicznych w państwach europejskich 
oraz na forach instytucji europejskich. Od kilku lat w Europie obserwuje się wzrost tendencji 
populistycznych, w tym nasilenie prawicowego, autorytarnego populizmu, który w celach politycznych 
wzbudza i wykorzystuje lęki przed napływem uchodźców i imigrantów do Europy. Tego typu działania 
są określane w literaturze politologicznej jako populizm.  

W ujęciu ogólnym populizm łączy się z działaniami politycznymi polegającymi na zdobywaniu 
poparcia opinii społecznej (wyborców) poprzez proponowanie „prostych” i „łatwych” rozwiązań 
problemów, będących przedmiotem poważnych obaw ze strony  społeczeństwa. W tym celu populiści 
bazują na uprzedzeniach, odwołują się do stereotypów, stosują zabiegi socjotechniczne i 
propagandowe, manipulując opinią publiczną poprzez celowe polaryzowanie stanowisk w debatach 
publicznych, niemożliwym czyniąc jakikolwiek dialog  i kompromis. Populizmu wzmacnia mentalność 
emocjonalno-irracjonalną, mitologizuje i stereotypizuje rzeczywistość, wypierając racjonalną debatę 
opartą na faktach i rzeczowych argumentach. W odniesieniu do uchodźctwa i imigracji na gruncie 
populistycznej retoryki często dochodzi do podsycania sztucznych lęków w celu pokazania, że tylko 
dana opcja polityczna potrafi ochronić społeczeństwo przed grożącym mu niebezpieczeństwem ze 
strony innych grup narodowych, etnicznych, kulturowych, religijnych. Zjawisko to niesie ze sobą 
różnorakie niekorzystne procesy społeczne, dlatego wymaga pogłębionych analiz.     
W obszarze analiz znajdą się kwestie realnych i przypisywanych uchodźcom i imigrantom różnych 
typów zagrożeń: 

• związanych z przestępczością i terroryzmem,  

• społeczno-gospodarczych, dotyczących ich obecności na rynku pracy oraz nadmiernie 
wysokiego udziału w kosztach opieki zdrowotnej i świadczeń socjalnych,  

• kulturowych (w tym religijnych), dotyczących spójności kulturowej, przestrzegania norm                              
i zwyczajów społeczeństw przyjmujących, 

• politycznych (związanych z zagrożeniami dla tożsamości narodowej, wpływem migrantów na 
politykę i rządy). 

 

9. Migracje a styl życia – kontynuacje 
Prowadząca: prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn (KBnM PAN, UJ)  

Sesja będzie kontynuacją ubiegłorocznej, podczas której zaprezentowane zostały badania empiryczne 
poświęcone praktykom i zachowaniom podejmowanym przez współczesnych polskich imigrantów 
oraz przybyszów do Polski. Zaobserwowane i zarejestrowane praktyki wskazywały na formowanie 
się specyficznego stylu życia współczesnych migrantów, dały też podstawę do rozbudowania znanego 
modelu push-pull dotyczącego czynników wypychających i przyciągających migrantów.   

Podczas tegorocznej sesji nacisk będzie położony na kwestie teoretyczno-metodologiczne 
związane z definiowaniem kategorii stylu życia i jej pomiarem. Celem sesji będzie zatem   kontynuacja 
prezentacji działań i praktyk analizowanych zgodnie z przyjętym - w danych badaniach - sposobem 
definiowania stylu (stylów) życia imigrantów.  

 

10. Kultura i uczestnictwo w kulturze migrantów  
Prowadzący: dr hab. Michał Nowosielski (KBnM PAN, UW), dr Witold Nowak (UW) 

Problem uczestnictwa i aktywności kulturalnej emigrantów jest bez wątpienia szczególnym 
przedmiotem dociekań. Mamy tu bowiem do czynienia z sytuacją interakcji między kulturą rodzimą, 
dominującą kulturą społeczeństwa przyjmującego oraz „kulturą imigracyjną” – obejmującą zarówno 
kulturę wytwarzaną przez przedstawicieli danej grupy migracyjnej, jak i szeroko rozumianą „ethnospace” 
wytwarzanej przez ogół imigrantów mieszkających w danym kraju przyjmującym. Choć problem 



uczestnictwa w kulturze – zarówno w znaczeniu partycypacji w kulturze, jak i aktywnego jej 
współtworzenia powinien być centralny z punktu widzenia badań migracyjnych – choćby ze względu 
na proces przekształceń tożsamości narodowej i etnicznej – to nie jest on szczególnie dobrze zbadany. 

Celem sesji jest próba przedstawienia stanu polskich badań na ten temat. Do uczestnictwa w sesji 
zapraszamy badaczy zajmujących się kulturą migrantów oraz ich uczestnictwem w kulturze. 
 

11. Dzieci migranckie w polskiej szkole i środowisku rówieśniczym 
Prowadzące: prof. dr hab. Krystyna Slany (KBnM PAN, UJ), dr Agnieszka Małek (UJ),                             
dr Justyna Struzik (UJ)  

Proponowana sesja tematyczna koncentruje się na kwestii edukacji dzieci migranckich oraz ich relacji                
z rówieśnikami w szkole i społeczności lokalnej. W obliczu rosnącej imigracji do Polski i dywersyfikacji 
kulturowej pragniemy zwrócić uwagę na wyzwania, jakie stoją przed instytucjami edukacyjnymi                            
w zakresie tworzenia programów nauczania i wypracowywania praktyk sprzyjających integracji dzieci                
z różnych kultur.  
Spektrum tematyczne sesji obejmuje zagadnienia związane z:  

• przygotowaniem polskiej szkoły na kontakt z dziećmi pochodzącymi z różnych kultur                                
i mającymi za sobą doświadczenie migracji, 

• tworzeniem programów nauczania w kontekście wielokulturowości oraz identyfikowaniem 
barier, szans i wyzwań, stojących przed szkołami i społecznością lokalną, także                                                 
z uwzględnieniem perspektywy Genderowej, 

• nauczaniem języka polskiego i innych języków jako podstawy komunikowania 
międzykulturowego, 

• bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, przejawami dyskryminacji, przemocy oraz stereotypów 
wobec kulturowo Innych, 

• uczestnictwem dzieci migranckich w środowisku rówieśniczym.  
Do udziału w sesji zapraszamy zarówno badaczy, jak i praktyków – nauczycieli i pedagogów 
pracujących z dziećmi migranckimi, przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń 
działających na rzecz migrantów.  
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Informacje organizacyjne 
 

1. Zgłaszający udział w konferencji powinni wskazać sesję, w której chcieliby wystąpić (z podanej 
powyżej listy). W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany 
wskazanej w zgłoszeniu sesji.  

2. Strona konferencji:  
https://weiz.po.opole.pl/index.php/konferencje/709-migracja.html 

3. Ważne terminy: 

• zgłoszenie należy przesłać do dnia 10. 06. 2018 r. na załączonym poniżej formularzu 
pocztą elektroniczną na adres: migracje2018@po.opole.pl 

• informacja o akceptacji zgłoszenia zostanie przesłana do dnia: 30 czerwca 2018 r. 

• opłatę konferencyjną w wysokości 400 zł (dla doktorantów – 250 zł) należy wnieść do 
dnia 15 lipca 2018 r. na rachunek bankowy Politechniki Opolskiej, ul. Prószkowska 
76, 45-758 Opole, Bank PeKaO S.A. I Oddział Opole,  nr konta 80 1240 1633 1111 
0000 2651 2646 z dopiskiem: „migracje2018”. W przypadku przelewu 
instytucjonalnego należy także podać imię i nazwisko Uczestnika. W ramach opłaty 
konferencyjnej organizatorzy zapewniają: posiłki podczas trwania konferencji (w tym 
uroczysta kolacja w dniu 20 września 2018 r.), materiały konferencyjne oraz publikację 
(pozytywnie zrecenzowanych) tekstów. 

4. Miejsce konferencji:  

• 20.09.2018 r. - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (budynek 

„Ostrówek”), ul. Piastowska 14, 45-081 Opole   

• 21.09.2018 r. - Politechnika Opolska (budynek „Łącznik”), ul. Mikołajczyka 16,                     
45-271 Opole 

5. Propozycje noclegów w Opolu: 

• Hotel Mercure: https://www.accorhotels.com/pl/hotel-3405-hotel-mercure-
opole/index.shtml 

• Hotel De Silva: https://www.desilva.pl/opole 
Dla uczestników konferencji powyższe hotele oferują preferencyjne ceny przy rezerwacji do 
dnia 10.09.2018 r. Rezerwacja na hasło „Konferencja Migracja”.  
Inne możliwości rezerwacji noclegów: 

• Hotel „Szara Willa”: http://szarawilla.pl/ 

• Hotel „Festival”: www.festival.com.pl/ 

• Hotel Kamienica: http://www.hotelkamienica.com.pl/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://weiz.po.opole.pl/index.php/konferencje/709-migracja.html
mailto:migracje2018@po.opole.pl
https://www.accorhotels.com/pl/hotel-3405-hotel-mercure-opole/index.shtml
https://www.accorhotels.com/pl/hotel-3405-hotel-mercure-opole/index.shtml
https://www.desilva.pl/opole
http://szarawilla.pl/
http://www.festival.com.pl/
http://www.hotelkamienica.com.pl/


 
 
 

FORMULARZ UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 
 

Regionalny wymiar procesów migracyjnych 
Opole, 20– 21 września 2018 r. 

 

*  *  * 

1. Imię i nazwisko:  

2. Tytuł/stopnień naukowy:  

3. Telefon kontaktowy:  

4. Adres e-mail:  

5. Instytucja/afiliacja:  

6. Numer i tytuł wybranej sesji:  

7. Tytuł wystąpienia:  

8. Streszczenie (ok. 1 000 znaków): 

9. Adres do korespondencji:  

10. Proszę o wystawienie faktury za udział w konferencji: TAK / NIE (proszę zaznaczyć jedną z 

opcji)  

11. Nazwa instytucji:  

12. Adres:  

13. NIP: 

14. Posiłki wegetariańskie: TAK / NIE (proszę zaznaczyć jedną z opcji) 

15. Udział w warsztatach metodologicznych (adresowanych do doktorantów): TAK / NIE 

(proszę zaznaczyć jedną z opcji)1  

 

 

 

 
 

Formularz należy przesłać w terminie do 10. 06. 2018 r. na adres: 

migracje2018@po.opole.pl 

 
 

                                                           
1 Decyzja o organizacji warsztatów metodologicznych zostanie podjęta przez Komitet Organizacyjny 
po analizie poziomu zainteresowania. 
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