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Mobilność ludności posiada daleko idące konsekwencje na płaszczyźnie ekonomicznej 
i społecznej, prowadząc do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów ludzkich. Może 
ona przyczyniać się do niwelowania różnic międzyregionalnych w obu wymienionych 
sferach poprzez lepsze rozlokowanie zasobów pracy, kapitału ludzkiego oraz kapitału 
intelektualnego, bądź też prowadzić do ich koncentracji jedynie w wybranych obszarach 
(ośrodkach wzrostu).

Waga i znaczenie mobilności ludności znalazły swoje odzwierciedlenie w ramach 
priorytetów polityki spójności na lata 2014-2020, stając się jednym z jedenastu celów 
tematycznych wspierających wzrost gospodarczy (cel 8, jako jeden z 4 celów 
szczegółowych Europejskiego Funduszu Społecznego). 

W powszechnej opinii Polacy należą do narodów mało mobilnych. Przeczyć temu zdają 
się jednak obserwacje dotyczące procesów migracyjnych, w tym przede wszystkim migracji 
zagranicznych, a także obserwacje dotyczące rynku pracy, czy też rynku edukacji, w tym 
szkolnictwa wyższego. Mając to na uwadze, zasadniczym celem konferencji jest próba 
zdiagnozowania oraz oceny mobilności Polaków w wymiarze przestrzennym, gospodarczym 
i społecznym. W trakcie konferencji poruszone zostaną również następujące zagadnienia:

- mobilność ludności w kontekście wyzwań współczesnego rynku pracy,
- mobilność ludności a procesy konwergencji i dywergencji w poziomie rozwoju

           społeczno-gospodarczego,
- mobilność a przekwalifikowania zawodowe,
- migracje zagraniczne i wewnętrzne,
- migracje sezonowe, wahadłowe oraz mobilność młodzieży,
- dojazdy do pracy,
- mobilność kadry naukowej,
- dostępność komunikacyjna i dostępność przestrzenna a mobilność ludności,
- mobilność a edukacja, w tym szkolnictwo wyższe,
- proces uczenia się przez całe życie,
- mobilność ludności a mieszkalnictwo (zasoby mieszkaniowe, w tym podaż mieszkań na

           wynajem),
- mobilność ludności w kontekście aspiracji społecznych,
- mobilność ludności a konsekwencje dla relacji społecznych i rodzinnych.

Konferencja będzie stanowiła ważny element debaty i wymiany poglądów na temat 
wyzwań stojących przed statystyką publiczną w procesie monitorowania mobilności ludności 
w kontekście działań i efektów Polityki Spójności UE. Stanie się ona okazją do wymiany 
poglądów pomiędzy przedstawicielami statystyki publicznej, władz samorządowych, 
środowiska naukowego oraz przedsiębiorców, jednocześnie przekładając się na integrację 
ww. środowisk. Konferencja przyczyni się również do zwiększenia obecności statystyki 
w świadomości publicznej, poprawę jej dostępności oraz pozyskanie przychylności 
społeczności regionalnej i lokalnej. Stanie się to możliwe dzięki ukazaniu roli i znaczenia 
statystyki publicznej w działaniach związanych z diagnozą, obserwacją i oceną bieżących 
procesów społecznych i gospodarczych.
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KONTAKT

26 września 2016 r. 

09:00 – 10:00 Rejestracja uczestników Konferencji, kawa 

10:00 – 10:30 Uroczyste otwarcie Konferencji 

10:30 – 12:00 

I Sesja Plenarna 

Mobilność jako zjawisko i wyzwanie dla polityki spójności 

(Moderator: prof. dr hab. Andrzej Miszczuk) 

12:00 – 12:30 Przerwa na kawę 

12:30 – 14:00 

II Sesja Plenarna  

Mobilność zawodowa Polaków 

(Moderator: prof. dr hab. Janusz Witkowski) 

14:00 – 15:00 Lunch 

15:00 – 16:30 

III Sesja Plenarna  

Procesy migracyjne i ich konsekwencje w wymiarze społeczno-ekonomicznym  

(Moderator: dr hab. Wojciech Misztal) 

17:00 – 18:00 Rejs statkiem po Wiśle 

20:00 – 22:00 Uroczysta kolacja  

27 września 2016 r. 

10:00 – 11:30 

I Sesja Plenarna 

Współczesne procesy migracyjne i ich konsekwencje w świetle badań 

(Moderator: prof. dr hab. Józef Oleński) 

11:30 – 12:00 Przerwa na kawę 

12:00 – 13:45 

II Sesja Plenarna 

Przestrzenny wymiar mobilności Polaków 

(Moderator: dr hab. Wioletta Szymczak) 

13:45 – 14:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji  

14:00 – 15:00 Lunch 
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