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Kontakt ze mną
E-mail:

◦ jeanmonnet.eumigro@gmail.com (preferowany, szybko odpowiadam)

◦ mpachoc@sgh.waw.pl (służbowy)

Konsultacje:
◦ wtorek 19.00–20.00, sala 104 G

◦ prośba o maila z wyprzedzeniem z prośbą o spotkanie w terminie konsultacji, aby potwierdzić moją
dyspozycyjność/ustalić inny termin

Zajęcia w SGH w semestrze zimowym:
◦ wtorki, 11.40-17.00, od połowy listopada do 18.50

◦ inne dni (gdy odrabianie)

mailto:jeanmonnet.eumigro@gmail.com
mailto:mpachoc@sgh.waw.pl


EUMIGRO
Tytuł: Jean Monnet Module on the European Union and the Contemporary International
Migration – an Interdisciplinary Approach

Program: Erasmus+ Programme of the EU, Jean Monnet Activities, Jean Monnet Module

Instytucja finansująca: KE

Okres realizacji: 09/2016–08/2019

Zakres:
◦ sytuacja w Europie/Unii Europejskiej i w jej państwach członkowskich wobec współczesnych procesów

migracyjnych, a także prowadzonych polityk sektorowych – (i)migracyjnej i integracyjnej – na poziomie
krajowym i unijnym;

◦ kwestie uchodźstwa i azylu w kontekście europejskim wraz z polityką azylową.



EUMIGRO – działania  
1. Nowy przedmiot nr 1 „Europa a migracje międzynarodowe: perspektywa interdyscyplinarna” (PL & EN, studia

licencjackie, oferowany co semestr na wszystkich trybach)

2. Nowy przedmiot nr 2 „Imigracja i polityka imigracyjna w państwach członkowskich UE” (PL & EN, studia licencjackie,
oferowany co semestr na wszystkich trybach)

3. Dodatkowo przedmiot nr 3: „Polityka migracyjna” (PL & EN, studia magisterskie, oferowany co semestr)

4. Materiały dydaktyczne do zajęć dla studentów (dostępne na stronie www, część zahasłowana dla uczestników zajęć)

5. Strona www projektu (PL & EN)

6. Konferencja raz w roku w ramach trzyletniego cyklu pt. „Unia Europejska w obliczu kryzysów migracyjnego i
uchodźczego – perspektywa wielopoziomowa”

7. Seminaria dyplomowe (licencjackie & magisterskie) – warsztaty (2 w semestrze obowiązkowe)

8. Badania pt. „Contemporary immigration in the European Union and its member states – trends, patterns,
consequences (impacts), responses and solutions”

9. Sieć EUMIGRO – współpraca z partnerami (np. Frontex, IEŚW, CE UW)













eumigrodegreeseminars2017



Moje seminarium 
Sygnatura moich seminariów dyplomowych w SGH:
◦191701-1356 Seminarium licencjackie

◦291701-1356 Seminarium magisterskie



Zasady ogólne 
1. seminarium dyplomowe ma formę wspólnych warsztatów dla studentów studiów licencjackich i

magisterskich, stacjonarnych, popołudniowych i sobotnio-niedzielnych,

2. w każdym semestrze odbywają się dwa co najmniej dwa spotkania (obowiązkowe) w wybranym dniu
roboczym w godz. 17.10–20.50,

3. seminarium ma formułę warsztatów otwartych również dla innych zainteresowanych studentów SGH i spoza
SGH, którzy chcieliby skorzystać z przekazywanej wiedzy, uczestniczyć w dyskusjach i rozwijać warsztat w
zakresie pisania prac naukowych (warunek: dokumentacja na listach obecności),

4. w wybranych spotkaniach uczestniczą zaproszeni przeze mnie goście jako dyskutanci (byli studenci,
doktoranci, doktorzy, specjaliści w różnych obszarach, np. z UNGC, UNHCR, UW, itp.),

5. jednocześnie zapewniam stały kontakt indywidualny z każdym studentem w zależności od jego potrzeb
(spotkania f2f, komunikacja mailowa, Skype, Facebook, telefon, itp.),

6. proponuję indywidualną ścieżkę pracy dla studentów wyjeżdzających na wymianę lub pracujących np. za
granicą (dotyczy przypadków, kiedy student nie może uczestniczyć w spotkaniach w SGH).



Zakres spotkań obowiązkowych w SGH
omówienie wymogów formalnych pracy dyplomowej w SGH,

wybór problematyki pracy,

sformułowanie tytułu, celu, tezy, pytań badawczych,

wybór metod badawczych,

dyskusja nad źródłami,

dyskusja nad koncepcją i strukturą pracy,

dyskusja nad fragmentami pracy przy udziale zaproszonych gości w roli dyskutantów,

przygotowanie się do obrony pracy przed komisją egzaminacyjną,

rozwinięcie umiejętności analitycznych i autoprezentacji.



Metody pracy podczas spotkań w SGH
mają charakter interaktywny,

metody i formy:
◦ prezentacje multimedialne,
◦ case study,
◦ dyskusje,
◦ praca ze źródłami (np. analiza dokumentów prawnych, danych 

statystycznych),
◦ szkolenie z obsługi Microsoft Word, 

udział zaproszonych gości jako dyskutantów.



Proponowana tematyka
prac dyplomowych

1. integracja europejska, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, wybrane polityki UE, studia
europejskie,

2. przemiany społeczno-demograficzne w Europie / UE i ich konsekwencje, sytuacja demograficzna Europy/UE,

3. migracje międzynarodowe, migracje i azyl w Europie,

4. polityka UE w dziedzinie migracji i azylu, polityki migracyjne i integracyjne w wybranych państwach Europy,

5. integracja imigrantów i obcokrajowców w wybranych państwach członkowskich UE, ze szczególnym
uwzględnieniem Polski i Francji,

6. gospodarka europejska, stosunki zewnętrzne UE,

7. gospodarka światowa, globalizacja, organizacje międzynarodowe, globalne dobra publiczne,

8. międzynarodowa pozycja Francji, polityka zagraniczna Francji,

9. szkolnictwo wyższe w UE, edukacja a rynek pracy,

10. współczesne mocarstwa i potęga (siła) państwa.



Daty i miejsce spotkań
Seminarium nr 1: wtorek 16.10.2018, godz. 19.00, sala 104 G

Seminarium nr 2: wtorek 13.11.2018, godz. 19.00, sala 104 G

Seminarium nr 3: wtorek 04.12.2018, godz. 19.00, sala 104 G

Seminarium nr 4: styczeń - tbc

Seminarium nr 5: luty – tbc

Seminarium nr …itd..



Wymogi formalne w DSL SGH







Wymogi formalne w DSM SGH







Ważne dokumenty
1. Załącznik do uchwały nr 128 Senatu SGH z dnia 12 kwietnia 2017 r. Regulamin studiów

pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (→VIII Ukończenie
studiów) i uchwały zmieniające – uchwała 219 i 248 (→ slajd kolejny)

2. Załącznik do Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie. Wymagania merytoryczne i formalne dla pracy dyplomowej oraz tryb jej
składania i oceny (→ omówione dalej szczegółowo)

3. Zarządzenie Rektora nr 45 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie prac dyplomowych (→
zobacz kolejne slajdy)







VIII Ukończenie studiów (Regulamin 2017)
§ 38

1. Student przygotowuje samodzielnie pracę dyplomową, pod kierunkiem naukowym uprawnionego nauczyciela
akademickiego (promotora).

2. W przypadku nieobecności promotora, która mogłaby spowodować opóźnienie złożenia pracy dyplomowej lub
przeprowadzenia jej obrony, dziekan, bez zbędnej zwłoki, wyznacza osobę, która przejmie obowiązek kierowania pracą
dyplomową.

3. Zaliczenia seminarium dyplomowego na studiach pierwszego stopnia oraz w semestrze kończącym studia drugiego
stopnia następują na podstawie złożenia pracy dyplomowej za pośrednictwem właściwego dziekanatu, zgodnie z
instrukcją właściwego dziekana.

4. Samodzielność przygotowania pracy dyplomowej podlega weryfikacji. Procedurę weryfikacji samodzielności pracy
określa Rektor z uwzględnieniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, o którym mowa w art. 167c ust. 1 ustawy –
Prawo o szkolnictwie wyższym.

5. Wymagania merytoryczne i formalne dla pracy dyplomowej oraz tryb jej składania i oceny określa załącznik do
Regulaminu.

6. Praca dyplomowa nie może być złożona później niż w ostatnim dniu drugiego terminu sesji przypadającej w
ostatnim semestrze studiów



§ 39

1. Student powinien zostać dopuszczony do egzaminu dyplomowego w terminie trzech miesięcy od
wypełnienia wymagań warunkujących jego złożenie.

2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

1) spełnienie wymagań określonych w obowiązującym studenta programie, w tym planie studiów;

2) wystawienie przez recenzenta i promotora ocen pracy dyplomowej, nie niższych niż 3,0;

3) uregulowanie wymaganych zobowiązań finansowych wobec SGH.

3. Student składa egzamin dyplomowy w terminie wyznaczonym przez dziekana, z zastrzeżeniem ust.
1.

4. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student ma prawo zapoznać się z treścią
recenzji pracy dyplomowej.



5. Egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopnia jest egzaminem ustnym odbywającym się
przed komisją powołaną przez dziekana. W skład komisji wchodzą: dziekan właściwego studium albo
upoważniony przez dziekana nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora
– jako przewodniczący, promotor i recenzent pracy – jako członkowie. Do egzaminu stosuje się
następujące zasady:

1) treść pytań egzaminacyjnych powinna być związana z kierunkowymi efektami kształcenia dla
danego kierunku studiów;

2) warunkiem zaliczenia egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnych ocen z odpowiedzi na
wszystkie pytania egzaminacyjne zadane w jego trakcie;

3) w przypadku niezaliczenia egzaminu dyplomowego w wyznaczonym terminie lub nieprzystąpienia
do tego egzaminu, dziekan ustala drugi termin egzaminu jako ostateczny;

4) w przypadku nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w drugim terminie lub uzyskania oceny
negatywnej z tego egzaminu, dziekan wydaje decyzję o skreśleniu studenta z listy studentów.



7. Praca dyplomowa, która była warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na
studiach pierwszego stopnia lub na studiach drugiego stopnia, nie może stanowić warunku
dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na innych studiach pierwszego lub drugiego stopnia.

8. Egzamin dyplomowy, na wniosek studenta lub promotora, złożony nie później niż na dwa
tygodnie przed planowanym terminem jego odbycia się, może mieć charakter otwarty. Termin
otwartego egzaminu dyplomowego podawany jest do publicznej wiadomości na stronie
internetowej SGH. Do egzaminu otwartego stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1 – 7.

9. Szczegółową organizację egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego stopnia i na studiach
drugiego stopnia, w tym formę egzaminu z ekonomii na studiach drugiego stopnia, ustala
właściwy dziekan w drodze instrukcji, ogłoszonej przed rozpoczęciem semestru, w którym
powinna nastąpić obrona.



Załącznik do Regulaminu



§ 1 Postanowienia ogólne
1. Praca dyplomowa to odpowiednio na studiach pierwszego stopnia – praca licencjacka, a na
studiach drugiego stopnia – praca magisterska.

2. Na wniosek zainteresowanych studentów, pozytywnie zaopiniowany i uzasadniony przez
promotora, dziekan właściwego studium może wyrazić zgodę na zespołowe przygotowanie pracy
przez dwóch lub trzech studentów.

3. Zespołowa praca dyplomowa powinna zawierać wyraźnie wyodrębnione części – rozdziały,
autoryzowane przez poszczególnych autorów (m.in. w spisie treści i we wstępie do pracy).

4. Każda z wyodrębnionych części zespołowej pracy dyplomowej podlega odrębnej ocenie promotora
oraz odrębnej recenzji.

5. Na wniosek studenta, pozytywnie zaopiniowany i uzasadniony przez promotora, dziekan
właściwego studium może wyrazić zgodę na przygotowanie pracy na zlecenie instytucji zewnętrznej.

6. W uzasadnionych przypadkach dziekan studium może wyrazić zgodę na odstępstwa od niektórych z
wymagań dotyczących prac dyplomowych, o ile nie prowadzi to do obniżenia poziomu
merytorycznego pracy.



§ 2 Przedmiot pracy dyplomowej
1. Praca dyplomowa powinna wskazywać na umiejętność posługiwania się wiedzą nabytą przez
studenta w trakcie studiów, zgodną z efektami kształcenia właściwymi dla danego kierunku studiów,
poziomu i profilu kształcenia oraz wykorzystania literatury przedmiotu. Powinna potwierdzać
umiejętność konstruowania spójnego, logicznego tekstu pisanego poprawną polszczyzną z użyciem
terminologii właściwej dla danej dziedziny wiedzy lub praktyki.

2. Praca licencjacka powinna prezentować wiedzę i umiejętności studenta w dziedzinie określonej
kierunkiem studiów, przydatne do rozwiązywania konkretnych problemów teoretycznych i
praktycznych, lub stanowić syntetyczną prezentację wiedzy.

3. Praca magisterska powinna prezentować wiedzę studenta w obszarze nauki i praktyki związanym z
kierunkiem studiów, w tym krytyczne rozumienie teorii i zasad jej stosowania, a także wykazywać, że
student posiada umiejętności niezbędne do rozwiązywania zaawansowanych problemów ze sfery
teorii lub praktyki oraz umiejętność tworzenia tekstu problemowego.

4. Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, opublikowany artykuł lub praca
projektowa.



§ 3 Język pracy dyplomowej
1. Praca dyplomowa pisana jest w języku, w którym zgodnie z programem kształcenia,
prowadzone są studia na danym kierunku.

2. Na wniosek studenta, pozytywnie zaopiniowany przez promotora, dziekan studium może
wyrazić zgodę na przygotowanie pracy w języku innym niż podstawowy/ wiodący na kierunku
studiów.



§ 4 Wymagania edytorskie
1. Praca dyplomowa przygotowywana jest w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie autorów,
w formie dwustronnego wydruku, oprawionego w miękką oprawę z przezroczystą, przednią
okładką i grzbietem trwale łączącym kartki pracy.

2. Pierwsza strona pracy dyplomowej to strona tytułowa, przygotowana według wzoru
określonego przez Rektora. Ostatnia strona to własnoręcznie podpisane, opatrzone datą,
oświadczenie autora pracy dyplomowej/autorów zespołowej pracy dyplomowej, którego wzór
określa Rektor.

3. W pracy zespołowej, na odwrocie strony tytułowej, należy umieścić szczegółowy wykaz
autorów (imię i nazwisko każdego z nich z wyszczególnieniem numerów rozdziałów, które
przygotował).





4. Ramowa struktura pracy dyplomowej: 

1) strona tytułowa (pierwsza strona); 

2) w przypadku pracy zespołowej spis autorów z 
wyszczególnieniem numerów rozdziałów pracy 
(druga strona – tył strony tytułowej) – w innym 
wypadku stronę należy pozostawić pustą; 

3) spis treści; 

4) wstęp/wprowadzenie, a w nim: uzasadnienie 
podjętego tematu, ogólny opis przedmiotu pracy, 
postawionych celów, struktury treści, 
zastosowanej metody analitycznej/badawczej oraz 
omówienie literatury przedmiotu; 

5) rozdziały poświęcone rozwiązaniu podjętego 
problemu; 

6) wnioski; 

7) wykaz wykorzystanej literatury; 

8) spis tabel i rysunków; 

9) ewentualnie załączniki; 

10) streszczenie pracy (orientacyjnie 900 znaków); 

11) oświadczenie autora/autorów pracy o 
samodzielnym opracowaniu pracy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, wg wzoru 
określonego przez Rektora. 



5. Wymagania dla przypisów i literatury, do wyboru: 

1) system harwardzki, tj. w tekście np. (Kowalski 2006, s. 
31-52), w wykazie literatury np. 1. Mitra, A., 1998. 
Fundamentals of Quality Control and Improvement, 
New Jersey, Prentice Hall; przypisy stosowane wyłącznie
dla objaśnień; lub

2) system m.in. zalecany przez Oficynę Wydawniczą
SGH, tj. przypisy na dole strony z ciągłą ich numeracją
np. 1A. Mitra, Fundamentals of Quality Control and 
Improvement, Prentice Hall, New Jersey, 1998, s. 28, w 
wykazie literatury np. 1. Mitra A., Fundamentals of 
Quality Control and Improvement, Prentice Hall, New 
Jersey, 1998. 

6. Wymagania dla tekstu pracy dyplomowej: 

1) format A4, druk obustronny; 

2) marginesy: górny – 2,5 cm, dolny – 2,5 cm, boczne -
lustrzane: wewnętrzny – 3,0 cm, zewnętrzny – 2,0 cm; 

3) justowanie (wyrównanie do obydwu bocznych 
marginesów); 

4) czcionka Times New Roman; 

5) wielkość czcionki tekstu 12 pkt; 

6) czcionka przypisów źródłowych 10 pkt; 

7) odstępy między wierszami 1,5 wiersza; 

8) ciągła numeracja stron w całej pracy. 



Przydatne materiały



Przydatne materiały



Oficyna Wydawnicza SGH
o bibliografii i przypisach



Oficyna Wydawnicza SGH
o bibliografii i przypisach



§ 5 Przyjęcie pracy dyplomowej i jej 
ocena 
1. Pracę dyplomową, oraz formularz Oceny Pracy Dyplomowej/Rozdziałów Pracy przyjmuje
promotor, który wystawia ocenę pracy i podpisuje formularz Oceny Pracy
Dyplomowej/Rozdziałów Pracy, którego wzór określa Rektor.

2. Przyjętą pracę promotor podpisuje na pierwszej stronie i odpowiednio opatruje
stwierdzeniem „Przyjmuję jako pracę licencjacką” lub „Przyjmuję jako pracę magisterską”.

3. Oceny pracy dyplomowej dokonuje także recenzent w recenzji pracy.



§ 6 Promotor i konsultant merytoryczny 
pracy dyplomowej 
1. Promotorem pracy dyplomowej może być wyłącznie nauczyciel akademicki posiadający stopień
naukowy, zatrudniony w SGH.

2. Zakres zainteresowań naukowo-dydaktycznych promotora powinien być merytorycznie związany z
kierunkiem studiów, który kończy student i obejmować tematykę pracy.

3. W przypadkach uzasadnionych interdyscyplinarnym lub aplikacyjnym charakterem pracy dziekan
studium może, w uzgodnieniu z promotorem, powołać konsultanta naukowego lub praktycznego
celem zapewnienia uzupełniającej opieki merytorycznej nad przygotowaniem pracy.

4. Promotor sprawuje kontrolę samodzielności przygotowania pracy przez studenta. W przypadku
podejrzenia, iż pracę dyplomową lub jej fragmenty przygotowano niesamodzielnie, promotor
przekazuje niezwłocznie taką informację do właściwego dziekana i odmawia przyjęcia pracy.

5. Postanowienia dotyczące promotora stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w § 38 ust.
2 Regulaminu.





§ 7 Recenzja pracy dyplomowej
2. Recenzentem pracy dyplomowej powinien być nauczyciel akademicki, który posiada stopień
naukowy, a zakres jego zainteresowań naukowo-dydaktycznych jest związany z danym kierunkiem
studiów i obejmuje problematykę recenzowanej pracy.

3. W przypadku, gdy promotorem pracy magisterskiej jest osoba posiadająca stopnień naukowy
doktora, recenzentem powinien być nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora
habilitowanego.

4. Recenzenta pracy wyznacza dziekan właściwego studium. Informacja o powierzeniu mu
obowiązków zostaje przekazana na konto recenzenta w systemie poczty elektronicznej SGH.

5. Recenzent otrzymuje dostęp do elektronicznej wersji pracy dyplomowej w systemie APD.

6. Recenzent wypełnia recenzję w systemie APD, drukuje oraz składa recenzję we właściwym
dziekanacie w terminie 15 dni od daty przekazania informacji o powierzeniu mu obowiązków
zgodnie z ust. 4. Na życzenie recenzenta istnieje możliwość otrzymania wydruku pracy dyplomowej w
dziekanacie właściwego studium. Recenzent zwraca udostępniony egzemplarz pracy wraz z recenzją.



§ 8

Warunki przyjęcia pracy dyplomowej do oceny

Warunkiem koniecznym przyjęcia pracy dyplomowej do
oceny jest złożenie przez studenta promotorowi:

1) jednego egzemplarza pracy dyplomowej/rozdziałów
pracy w wersji drukowanej, przygotowanej zgodnie z
zasadami określonymi w § 1 - 4;

2) wydrukowanego z systemu APD formularza Oceny
Pracy Dyplomowej/Rozdziałów Pracy.

§ 9

Złożenie pracy dyplomowej w dziekanacie studium

1. Podpisana przez promotora praca wraz z kompletem
dokumentów składana jest przez studenta we
właściwym dziekanacie.

2. Pracownik właściwego dziekanatu odbierający pracę
sprawdza kompletność złożonych dokumentów i
prawidłowość ich wypełnienia. Wraz ze złożeniem pracy
dyplomowej z kompletem wymaganych dokumentów w
dziekanacie właściwego studium rozpoczynają bieg
terminy, o których mowa w Regulaminie studiów. W
przypadku, gdy dokumenty są niekompletne lub
nieprawidłowo wypełnione, pracownik dziekanatu nie
przyjmuje pracy, aż do czasu ich uzupełnienia lub
skorygowania. Terminy związane z obroną nie biegną aż
do czasu ich uzupełnienia lub skorygowania.



Terminy składania prac w SGH
◦ terminy zmieniają się w kolejnych latach akademickich (nie należy sugerować

się terminami z lat poprzednich)

◦ terminy wskazywane przez promotora są orientacyjne i niewiążące →

terminy są podawane na stronach DSL i DSM lub przekazywane bezpośrednio
w tych jednostkach

◦ różne terminy w zależności od semestru, na którym jest oficjalnie
realizowane seminarium

◦ DSL: termin złożenia pracy dla osób, które chcą bronić się w lipcu 2019 r.
◦ prawdopodobnie koniec maja 2018

◦ praca gotowa złożona do mnie do końca kwietnia, maj na poprawki i procedurę składania



Terminy dot. seminarium
Październik – listopad 2018 r. – określenie problematyki pracy, przegląd literatury przedmiotu, praca 
nad wstępnym konspektem pracy

Grudzień 2019 r. – prezentacja i dyskusja nad wstępnym konspektem pracy w Word
◦ Tytuł

◦ Cel główny

◦ Cel/e uzupełniające

◦ Metody badawcze

◦ Bibliografia

◦ Struktura

Styczeń – luty 2019 r. – praca nad kolejnymi rozdziałami pracy, poprawki, aktualizacja konspektu

Marzec – kwiecień 2019 r. – finalizowane pracy, poprawki

Maj 2019 r. – złożenie pracy, przygotowanie do obrony



Zakres/temat/tytuł pracy – inspiracja



Zakres/temat/tytuł pracy – inspiracja



Wyniki wyszukiwania



Wyniki wyszukiwania



Źródła danych
Rzetelne, wiarygodne

Aktualne

Zdywersyfikowane

W języku polskim i językach obcych

Przykłady?



Bibliografia
Materiały źródłowe (wywiad)

Akty prawne i dokumenty oficjalne

Monografie, prace zbiorowe (pod red. nauk.) i rozdziały

Artykuły naukowe

Artykuły prasowe

Źródła internetowe (→komentarz)



Metody badawcze
◦ Ilościowe a jakościowe

◦ Analiza danych statystycznych

◦ Analiza dokumentów urzędowych

◦ Analiza treści

◦ Studium przypadku

◦ Metoda porównawcza

◦ Metoda historyczna

◦ Obserwacja

◦ Ankieta

◦ Wywiad 



Seminarzyści – autoprezentacja 
Rok studiów

Kierunek

Zainteresowania

Motywacja 

Oczekiwania

Terminy



Dziękuję Państwu za udział!


