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WSTĘP
Działalność Instytutu Spraw Publicznych w roku 2007 charakteryzowała się dużą
dynamiką wzrostu zarówno wartości realizowanych projektów jak i ilości podejmowanych
działań. Instytut zrealizował w tym okresie 47 projektów oraz zorganizował 66 seminariów i
konferencji, w tym wielu o charakterze międzynarodowym. Ponadto opublikowaliśmy 70
publikacji książkowych, raportów i komunikatów z badań, ekspertyz i rekomendacji. Eksperci
ISP aktywnie uczestniczyli w upowszechnianiu wyników prac badawczych i analitycznych
poprzez udział w konferencjach, seminariach, debatach publicznych. Zainteresowaniu
mediów sprzyjała kampania wyborcza oraz charakter prowadzonych w ISP projektów, które
dotyczyły najbardziej aktualnych i bieżących problemów kraju. Eksperci ISP byli cytowani
niemal codziennie w prasie krajowej i zagranicznej, oraz średnio kilka razy w tygodniu
występowali w radio i TV. ISP pozostaje kluczowym niezależnym źródłem informacji i opinii
dla przedstawicieli polskich i zagranicznych mediów oraz instytucji międzynarodowych, o
czym świadczą między innymi spotkania z przedstawicielami OBWE monitorującymi polskie
wybory, z reprezentantem Rady Europy d/s praw człowieka oraz liczne spotkania z
przedstawicielami ambasad i zagranicznymi ekspertami i dziennikarzami.
Głównymi osiągnięciami naszego Instytutu w tym roku były:
- przygotowanie i publikacja raportu „Demokracja w Polsce 2005- 2007”, który wskazywał na
słabości i zagrożenia dla funkcjonowania demokracji w Polsce, zarówno w obszarze
instytucjonalnym, jak i społecznym;
- udział w kampanii pro-frekwencyjnej przed wyborami parlamentarnym w październiku 2007
oraz przygotowanie i upowszechnienie szeregu propozycji zmian systemowych mających
trwale poprawić frekwencję wyborczą w Polsce;
- przygotowanie koncepcji całościowego uporządkowania i reformy prawa wyborczego w
Polsce („Kodeksu Wyborczego”) i przekonanie środowisk politycznych co do potrzeby
wprowadzenia w życie takiego kodeksu;
- zakończenie międzynarodowego badania dotyczącego funkcjonowania administracji
publicznej w nowych krajach członkowskich oraz organizacja międzynarodowej konferencji
na ten temat (VI Program Ramowy UE);
- przeprowadzenie szeregu debat publicznych na temat funkcjonowania polskiego wymiaru
sprawiedliwości, w tym dotyczących tak istotnych tematów jak otwarcie zawodów
prawniczych, niezależność sądownictwa czy dostęp obywateli do pomocy prawnej;
- przeprowadzenie szeregu debat na temat różnych aspektów członkostwa Polski w Unii
Europejskiej; w debatach uczestniczyli między innymi unijna komisarz d/s rozwoju
regionalnego Danuta Huebner oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego HansGoering Pottering oraz wielu innych wybitnych polityków i ekspertów, polskich i
międzynarodowych;
- zorganizowanie konferencji omawiającej stan i perspektywy polskiej polityki zagranicznej; w
konferencji wzięła udział ówczesna minister spraw zagranicznych oraz przedstawiciele
głównych sił politycznych i wybitni eksperci w dziedzinie polityki zagranicznej;
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- przeprowadzenie badań działalności polskich posłów do parlamentu europejskiego oraz ich
wpływu na krajową scenę polityczną: raport z badania opublikowany w języku polskim i
angielskim był prezentowany w Polsce i zagranicą i wzbudził duże zainteresowani mediów;
- przygotowanie ekspertyz i badań na temat migracji zarobkowych z Polski;
- udział w międzynarodowych projektach badawczych dotyczących integracji migrantów w
Europie oraz europejskiej polityki migracyjnej;
- przeprowadzenie badań dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz
zorganizowanie szeregu konferencji mających na celu upowszechnienie wyników badań oraz
rekomendacji wypracowanych na podstawie tych badań;
- dalsze upowszechnianie idei ekonomii społecznej, w tym pomoc w utworzeniu
przedsiębiorstw społecznych, organizacja krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych i
opracowanie szeregu publikacji na ten temat, adresowanych do różnych kręgów odbiorców;
- monitorowanie i analiza przepisów prawnych regulujących działalność organizacji
pozarządowych w Polsce oraz przeprowadzenie badania na temat skutków funkcjonowania
Ustawy o organizacjach pożytku publicznego;
- przeprowadzenie szeregu międzynarodowych programów szkoleniowych oraz wizyt
studyjnych dla młodych analityków polityki publicznej z Rosji, Mołdowy i Gruzji oraz udział w
badaniach nad programami wspierania demokracji i rozwoju przez nowe kraje członkowskie
UE;
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PROGRAM EUROPEJSKI
Nadzór merytoryczny: prof. Lena Kolarska-Bobińska, dr Jacek Kucharczyk
Zespół: Karolina Sobiecka (koordynator programu), Ewelina Skwarczyńska (koordynator
projektów), Ewa Lipska (koordynator projektów) oraz eksperci: Tomasz G. Grosse, Piotr
Maciej Kaczyński, Mateusz Fałkowski, Jarosław Ćwiek-Karpowicz
W roku 2007 Program Europejski Instytutu Spraw Publicznych prowadził działania
w obrębie trzech obszarów tematycznych:
1. Polska wobec wyzwań i przyszłości Unii Europejskiej
2. Wpływ integracji europejskiej na Polskę
3. Polska polityka zagraniczna
Dane liczbowe o projektach

 Liczba realizowanych projektów: 16
 Liczba uzyskanych grantów: 17
 Liczba wydanych publikacji: 16
 Liczba konferencji i seminariów: 16
TEMAT 1. POLSKA WOBEC WYZWAŃ I PRZYSZŁOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
Projekt: „Traktat konstytucyjny a polityka zagraniczna UE”
Kierownik projektu: dr Jacek Kucharczyk
Koordynator projektu: Piotr Maciej Kaczyński
Celem projektu było zintensyfikowanie debaty publicznej na temat znaczenia zapisów
Traktatu Konstytucyjnego UE dla Europejskiej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. W
ramach projektu Instytut Spraw Publicznych zorganizował międzynarodową konferencję „UE
w świecie: z Konstytucją czy bez?” (15 czerwca 2007, Warszawa)
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: czerwiec 2007
Źródło finansowania: Fundacja A. Kruppa, Sygnity SA
Projekt: „Europa Jutra” (Tomorrow’s Europe)
Kierownik projektu: dr Jacek Kucharczyk
Koordynator projektu: Karolina Sobiecka
Projekt koordynowany przez Notre Europe (przy wsparciu Komisji Europejskiej) ma
na celu zwiększenie udziału obywateli w dialogu o polityce europejskiej poprzez
przeprowadzenie pionierskiego paneuropejskiego badania opinii publicznej połączonego z
debatą publiczną: deliberative poll®. Projekt realizowany we współpracy z organizacjami z
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całej Europy (m.in. Gallup Europe, Friends of Europe, Instytut Spraw Publicznych ). W
dniach 12-14 października 2007 w Brukseli odbyła się deliberative poll®, skupiając
reprezentatywną próbę 400 obywateli krajów Unii Europejskiej, którzy dyskutowali na temat
europejskiego rynku pracy, płac, polityki zagranicznej UE, przyszłości ekonomicznej i
politycznej Unii.
Status projektu: zrealizowany
Okres realizacji: maj 2006 - grudzień 2007
Źródło finansowania: Komisja Europejska
Projekt: „Polska Eurodebata”
Kierownik projektu: dr Jacek Kucharczyk
Koordynator projektu: Karolina Sobiecka, Ewelina Skwarczyńska
Celem projektu było wspieranie publicznej debaty na tematy związane z przyszłością
Unii Europejskiej i miejscem Polski w Europie poprzez organizację seminariów i konferencji
oraz publikowanie ich wyników na stronie internetowej ISP.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: luty - grudzień 2007
Źródło finansowania: Sygnity SA

TEMAT 2. WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA POLSKĘ
Projekt: „Nowe metody rządzenia” (New Modes of Governance)
Kierownik projektu: Prof. Lena Kolarska-Bobińska
Koordynator projektu: Piotr Maciej Kaczyński (do 27.08.2007) / Ewelina Skwarczyńska (od
27.08.2007)
W ramach międzynarodowego projektu badawczego ISP prowadził badania na temat
możliwości i stopnia zastosowania nowych metod zarządzania zadaniami publicznymi w
nowych krajach Unii Europejskiej. W 2007 roku przeprowadzono badania dotyczące
delegowania zadań publicznych do agencji. ISP zorganizował także międzynarodowe
seminarium "New Modes of Governance in the New and Old Member States - Similarities
and Differences", które odbyło się 26 października w Warszawie.
Status projektu: w trakcie realizacji
Okres realizacji: wrzesień 2004 - lipiec 2008
Źródło finansowania: Komisja Europejska, VI Program Ramowy, Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
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Projekt: „Realizacja założeń strategii lizbońskiej w obszarze polityki rynku pracy”
Kierownik projektu: Prof. Lena Kolarska-Bobińska
Koordynator projektu: Ewelina Skwarczyńska
Celem projektu była organizacja konferencji, podczas której omówiono osiągnięcia
i problemy Polski w zakresie realizacji założeń Strategii Lizbońskiej w obszarze polityki rynku
pracy. Projekt realizowany był we współpracy z Programem Polityki Społecznej.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: październik – grudzień 2007
Źródło finansowania: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Sygnity SA
Projekt: „Wpływ integracji europejskiej na polską scenę polityczną”
Kierownik projektu: dr Jacek Kucharczyk
Koordynator projektu: Jarosław Ćwiek-Karpowicz
W ramach projektu przeprowadzono badanie aktywności polskich posłów w
Parlamencie Europejskim oraz ich wpływu na politykę krajową. Opublikowano raport z badań
„Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego. Aktywność i wpływ na krajową scenę
polityczną” (w wersji polsko- i anglojęzycznej), który następnie został zaprezentowany
podczas konferencji pod tym samym tytułem (6 lipca 2007, Warszawa). Raport był szeroko
komentowany w prasie polskiej i zagranicznej. Wyniki z badania zaprezentowano na wielu
konferencjach i seminariach naukowych, w Polsce i za granicą.
Status projektu: zrealizowano
Okres realizacji: styczeń - lipiec 2007
Źródło finansowania: Fundacja Friedricha Eberta
Projekt: „Jak rozmawiać o Unii Europejskiej?”
Kierownik projektu: Prof. Lena Kolarska-Bobińska
Koordynator projektu: Karolina Sobiecka
Celem projektu było przybliżenie polskim obywatelom znaczenia członkostwa w Unii
Europejskiej oraz korzyści i wyzwań związanych z procesem integracji europejskiej.
W ramach cyklu "Jak rozmawiać o Unii Europejskiej?" odbyły się następujące
spotkania: (1) Forum Obywateli "Lubelskie w Unii Europejskiej: szanse i wyzwania", Lublin,
10 kwietnia 2006 r.; (2) konferencja "Polski hydraulik podbija Europę. Migracje zarobkowe
Polaków: szanse i zagrożenia", Opole, 2 czerwca 2006 r.; (3) konferencja "Ziemia Obiecana,
czyli jak Łódzkie wykorzystuje unijną szansę na rozwój”, Łódź, 9 grudnia 2006 r.; (4)
konferencja "Agro- czy e-Świętokrzyskie? W poszukiwaniu europejskiej strategii dla regionu",
Kielce, 22 lutego 2007 r.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: marzec 2006 - marzec 2007
Źródło finansowania: Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
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Projekt: „Wykorzystanie funduszy strukturalnych dla rozwoju w Polsce”
Kierownik projektu: Prof. Lena Kolarska-Bobińska
Koordynator projektu: Karolina Sobiecka
W ramach projektu zorganizowano międzynarodową konferencję „Regiony
Przyszłości. Wykorzystanie funduszy strukturalnych dla rozwoju w Polsce” (26 czerwca 2007
r., Warszawa) z udziałem, między innymi, komisarz Danuty Huebner.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: czerwiec 2007
Źródło finansowania: Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce, Sygnity S.A.
Projekt: „Parlament Europejski: Twój głos w Europie”
Kierownik projektu: Prof. Lena Kolarska-Bobińska
Koordynator projektu: Karolina Sobiecka (do 17.09.07), Ewa Lipska (od 17.09.07)
Celem projektu jest podniesienie społecznej świadomości w wybranych obszarach
funkcjonowania Unii Europejskiej, poprzez organizację szeregu konferencji w różnych
regionach kraju.
W roku 2007 odbyły się dwa spotkania Forum Obywateli oraz 4 konferencje: (1) I
Forum Obywateli, "Emigrować i wracać. Migracje pracowników a polityki UE", 22 czerwca
2007, Wrocław; (2) II Forum Obywateli: „Unia otwarta i bezpieczna. Rozszerzenie strefy
Schengen o Polskę i inne nowe państwa członkowskie”, 29 października 2007 r., Białystok;
(3) wykład otwarty Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Hansa-Gerta Pötteringa
"Przyszłość Europy", 5 czerwca 2007 Warszawa; (4) konferencja: „Unia socjalna czy
konkurencyjna? Parlament Europejski a dylematy polityki budżetowej UE”, 9 listopada 2007,
Gdańsk; (5) konferencja: „Parlament Europejski a polityka spójności UE”, 30 listopada 2007
r. godz. 12:00-15:30, Katowice; (6) konferencja: „Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego
jako jedno z podstawowych praw obywateli UE”, 18 grudnia 2007, Warszawa.
Status projektu: w trakcie realizacji
Okres realizacji: czerwiec 2007 - styczeń 2008
Źródło finansowania: Biuro Informacyjne Parlament Europejskiego w Polsce
Projekt: „Rozwój regionów peryferyjnych”
Kierownik projektu: dr Jacek Kucharczyk
Koordynator projektu: Karolina Sobiecka (do 17.09.2007) / Ewelina Skwarczyńska
(od 17.09.2007)
Celem projektu było przybliżenie problematyki rozwoju regionalnego w regionach
peryferyjnych. W ramach projektu przygotowano i wydano książkę autorstwa Tomasza
Grzegorza Grosse „Innowacyjna gospodarka na peryferiach”
Status projektu: zrealizowano
Okres realizacji: styczeń - październik 2007
Źródło finansowania: Fundacji im. Friedricha Eberta, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
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TEMAT 3. POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA
Projekt: „Polska polityka zagraniczna na rozdrożach”
Kierownik projektu: dr Jacek Kucharczyk
Koordynator projektu: Piotr Maciej Kaczyński (do 27.08.2007) / Ewelina Skwarczyńska (od
27.08.2007)
Celem projektu było monitorowanie polskiej polityki zagranicznej obejmującej
zarówno rząd jak i stanowiska najważniejszych sił politycznych. Analiza dotyczyła trzech
obszarów: stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, pozycji Polski w Unii Europejskiej, i
polityki naszego kraju wobec krajów Europy Wschodniej.
W ramach projektu Instytut Spraw Publicznych oraz Centrum Stosunków
Międzynarodowych zorganizowały konferencję „Polska Polityka Zagraniczna na Rozdrożach”
(9 października 2007, Warszawa). Instytut Spraw Publicznych opublikował trzy raporty:
Polska polityka zagraniczna 2005-2007: co po konsensie?”, „Polish Foreign Policy 20052007” oraz „Poland’s post election foreign Policy – a turning point?”. Zorganizowano także
prezentację wyników monitoringu w biurze GMF w Waszyngtonie.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: październik 2006 - listopad 2007
Źródło finansowania: German Marshall Fund of the US
Projekt: „Polska, Niemcy i Francja w Unii Europejskiej”
Kierownik projektu: Prof. Lena Kolarska-Bobińska
Koordynator projektu: Jarosław Ćwiek-Karpowicz/Rafał Załęski
Projekt nawiązuje do polsko-niemieckich i polsko-francuskich badań wizerunkowych
realizowanych w 2006 roku. Celem było przygotowanie i opublikowanie książki „Polska –
Niemcy – Francja. Wzajemne postrzeganie po rozszerzeniu UE”. Oprócz analizy postaw
opinii publicznej, książka przedstawia postawy elit oraz wzajemne relacje polityczne państw
Trójkąta Weimarskiego po rozszerzeniu UE 2004 r.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: listopad 2006 - grudzień 2007
Źródło finansowania: Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja Współpracy PolskoNiemieckiej, Ambasada Francji
Projekt: “Promocja postaw pro-atlantyckich: rola mediów, edukacji i publicznej
dyplomacji” (Nurturing Atlanticists in Central and Eastern Europe: The Role of Media,
Education and Public Diplomacy)
Kierownik projektu: dr Jacek Kucharczyk
W ramach słowacko-polskiego projektu badawczego koordynowanego przez
bratysławski Instytut Spraw Publicznych IVO, przeprowadzono badania dotyczące obecnego
stanu stosunków transatlantyckich, roli mediów oraz dyplomacji publicznej w kształtowaniu
tych relacji.
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Status projektu: zakończony
Okres realizacji: listopad 2006 - wrzesień 2007
Źródło finansowania: German Marshall Fund of the US
Projekt: „Polityka nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej wobec konfliktu
izraelsko-palestyńskiego: przypadek Polski”
Kierownik projektu: Prof. Lena Kolarska-Bobińska
Koordynator projektu: Katarzyna Renaud
W ramach międzynarodowego konsorcjum Euromesco, ISP we współpracy z
Regionalnym Centrum Zapobiegania Konfliktom (RCCP, Jordania) zrealizował badania
dotyczące polityki władz RP wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego w kontekście unijnej
polityki wobec tego regionu. Opublikowano raport z badań (w języku angielskim i
francuskim). W roku 2008 odbędzie się seminarium na temat tego projektu w Warszawie i
prezentacja raportu w Brukseli.
Status projektu: w realizacji
Okres realizacji: lipiec 2007-styczeń 2008
Źródło finansowania: Komisja Europejska, Euromesco
Projekt: „Ciągłość i zmiana w polskiej polityce Euro-atlantyckiej” (Shifting
Euro-Atlantic Commitments? Continuity and Change in Poland’s Foreign Policy)
Kierownik projektu: Dr Jacek Kucharczyk
Koordynator projektu: Ewa Lipska
Celem projektu jest (1) analiza przemian polskiej polityki zagranicznej i jej wpływ na
relacje Euro-Atlantyckie (2) pogłębianie debaty na temat polskiej polityki zagranicznej (3)
upowszechnianie wyników poprzez publikacje i organizację debat.
Status projektu: kontynuacja
Okres realizacji: listopad 2007 – październik 2008
Projekt: „Polska-Niemcy. Wpływ polityki europejskiej Polski i Niemiec na ich
wizerunek w prasie polskiej i niemieckiej”
Kierownik projektu: prof. Elżbieta Ociepka
Koordynator projektu : Jarosław Ćwiek-Karpowicz
Celem projektu jest identyfikacja aktualnego obrazu Polski i Niemiec, jaki funkcjonuje
w prasie niemieckiej i polskiej w kontekście polityk europejskich. Przeprowadzono badania
ilościowe i jakościowe w prasie polskiej i niemieckiej. Rozpoczęto pracę nad raportem
końcowym.
Status projektu: nowy projekt
Finansowanie: Fundacja im. Konrada Adenauera
Okres realizacji: październik 2007 – kwiecień 2008
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PROGRAM POLITYKI SPOŁECZNEJ
Nadzór programowy: dr Marek Rymsza, dyrektor PPS
Zespół (pracownicy oraz stali eksperci i współpracownicy): Kamila Hernik, Danuta Pławecka,
Dominika Skwarska, Anita Sobańska, Paulina Sobiesiak, Izabela Przybysz, Małgorzata
Koziarek, dr Izabela Rybka, dr Anna Krajewska, dr Grzegorz Makowski, dr Ewa
Giermanowska, dr Tomasz Kaźmierczak, dr Magdalena Dudkiewicz, dr Magdalena
Arczewska, Anna Stokowska

W roku 2007 Program Polityki Społecznej (PPS) kontynuował prace w trzech
zakreślonych w Planie na 2007 rok obszarach problemowych:
1. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej przy wykorzystaniu nowych
koncepcji w polityce społecznej,
2. Rozwój sektora obywatelskiego
3. Dialog społeczny, stosunki przemysłowe, rynek pracy.
Dane liczbowe o projektach i publikacjach:

 Liczba realizowanych projektów: 11;
 Liczba uzyskanych grantów: 12;
 Liczba wydanych publikacji: 21;
 Liczba konferencji i seminariów: 25.
TEMAT 1.

PRZECIWDZIAŁANIE

MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ PRZY WYKORZYSTANIU
NOWYCH KONCEPCJI W POLITYCE SPOŁECZNEJ

Projekt: „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy
Lisków” (projekt wiodący)
Nadzór merytoryczny: dr Marek Rymsza
Koordynatorzy projektu: Danuta Pławecka, Anita Sobańska, Kamila Hernik, Dominika
Skwarska, Paulina Sobiesiak
Celem projektu jest rozwijanie polskiego modelu gospodarki społecznej przez
wypracowanie i sprawdzenie w praktyce strategii mobilizowania społeczności lokalnych do
tworzenia przedsiębiorstw społecznych (PS). Projekt realizuje Partnerstwo 42 organizacji
(ISP, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, WRZOS oraz podmioty tworzące 4
Partnerstwa Lokalne: nidzickie, ełckie, biłgorajskie i lubelskie). ISP pełni funkcję
administratora, realizując równocześnie zadania analityczno-badawcze. W 2007 r.
realizowane były 2 formalnie wyodrębnione przedsięwzięcia projektowe: Działanie 2 i 3.
W ramach Działania 2 w 2007 r. 7 przedsiębiorstw społecznych rozpoczęło
działalność produkcyjno-usługową (PS: w Nidzicy, Prostkach, Golubiach, Nasutowie,
Krężnicy Jarej, Biłgoraju, Motyczu Leśnym). PPS przeprowadził badania gospodarki
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społecznej i kapitału społecznego w społecznościach, gdzie powstały PS, a także animację
lokalną w 4 środowiskach z terenów objętych działaniami Partnerstw Lokalnych. Powstały
monografie inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej niezwiązanych z projektem, ekspertyzy
(w tym zawierająca narzędzia do audytu społecznego PS), opublikowano 2 książki: na temat
koncepcji ekonomii społecznej oraz animacji lokalnej.
W ramach współpracy ponadnarodowej zorganizowaliśmy dla uczestników i
beneficjentów projektu 3 wizyty studyjne: 2 we Włoszech oraz 1 w Holandii dotyczące
funkcjonowania firm społecznych oraz aktywizowania środowisk marginalizowanych.
W ramach Działania 3 ukierunkowanego na upowszechnianie rezultatów projektu i ich
mainstreaming (włączanie do głównego nurtu polityki) w 2007 r. prowadzony był monitoring
rozwiązań prawno-instytucjonalnych dla sektora ekonomii społecznej (dorobek monitoringu
upowszechniano elektronicznie w formie e-biuletynu i na stronie www projektu), wydano 2
broszury. Zorganizowaliśmy (wspólnie z WRZOS-em) konferencję ogólnopolską w ramach
Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. PPS był też organizatorem sesji „Rewitalizacja
na obszarach wiejskich” podczas II Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej. Powstały
2 filmy dokumentalne na temat Partnerstwa i PS (zadanie ARFP).
Status projektu: kontynuacja
Okres realizacji: listopad 2004 – marzec 2008 (Działanie 2); czerwiec 2008 (Działanie 3)
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i środki rządu polskiego – IW EQUAL
Projekt: „Elastyczne formy
niepełnosprawnej młodzieży”

zatrudnienia

–

szansa

na

integrację

zawodową

Kierownik projektu: dr Ewa Giermanowska
Koordynator projektu: Paulina Sobiesiak
Celem projektu było poprawienie perspektyw zawodowych młodych osób
niepełnosprawnych w Polsce przez zdiagnozowanie potrzeb i umiejętności zawodowych tej
grupy oraz faktycznych możliwości podejmowania zatrudnienia na otwartym rynku pracy przy
wykorzystaniu elastycznych form zatrudnienia. W 2007 r. prowadzone były przede wszystkim
prace związane z upowszechnianiem rezultatów projektu – tj. zorganizowano 8 konferencji
regionalnych połączonych z konferencjami prasowymi oraz 1 konferencję ogólnopolską
(zorganizowaną głównie dla instytucji publicznych, władz samorządowych i organizacji
trzeciego sektora), zostały również wydane 2 publikacje książkowe. Na temat rezultatów
projektu ukazały się liczne informacje w prasie (głównie regionalnej), a także w Internecie
(strony www. i portale prowadzone przez organizacje wspierające osoby niepełnosprawne).
Dorobek projektu jest upowszechniany także po zakończeniu realizacji projektu (obecnie w
fazie negocjacji ekspertyza dla PFRON na temat aktywizującej funkcji systemu wsparcia
osób niepełnosprawnych).
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: czerwiec 2005 – czerwiec 2007
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (operator: PFRON)
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Projekt: „To idzie starość - Wycofanie czy uczestnictwo? Opinie o aktywności
zawodowej i społecznej w okresie emerytalnym”
Kierownik projektu: dr Piotr Szukalski
Koordynator projektu: Kamila Hernik
Celem projektu jest przygotowanie rekomendacji dotyczących polityki przedłużania
aktywności ekonomicznej i społecznej Polaków. W 2007 roku opracowany został
kwestionariusz do badań ilościowych na populacji osób w wieku 45-65 lat, dotyczących
aktywności ekonomicznej na rynku pracy, aktywności społecznej, oraz preferencji
społecznych w zakresie form opieki pielęgnacyjnej i usług opiekuńczych. Badania ankietowe
zostały zrealizowane przez firmę zewnętrzną (wybraną i zakontraktowaną przez ZUS).
Okres realizacji projektu: wrzesień 2006 – wrzesień 2008
Status projektu: kontynuacja
Planowane źródło finansowania: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (projekt umowy w
przygotowaniu)

TEMAT 2. ROZWÓJ SEKTORA OBYWATELSKIEGO I JEGO ROLA W POLITYCE SPOŁECZNEJ
Projekt: „Budowanie przyjaznego środowiska dla sektora pozarządowego w Polsce –
KOMPAS II” (projekt wiodący)
Kierownik projektu: dr Marek Rymsza
Koordynator projektu: Izabela Przybysz, Małgorzata Koziarek
Zasadniczym celem projektu jest budowanie zaplecza eksperckiego dla sektora
pozarządowego w Polsce (m.in. przez wydawanie kwartalnika „Trzeci Sektor”), prowadzenie
monitoringu tworzenia i funkcjonowania prawa dotyczącego (bezpośrednio i pośrednio)
organizacji pozarządowych oraz podejmowanie działań rzeczniczych. Jest to nowa, druga
edycja projektu (pierwsza została zrealizowana przez PPS w okresie XI 2003 – X 2006).
W 2007 r. kontynuowano monitoring tworzenia prawa o organizacjach
pozarządowych. Rezultaty monitoringu publikowano na bieżąco na specjalnie w tym celu
stworzonym specjalistycznym portalu www.isp.org.pl/kompas (będącym uzupełnieniem
ogólnego portalu www.ngo.pl), na portalu www.ngo.pl (wybrane artykuły informacyjne) oraz
upowszechniano za pośrednictwem biuletynu elektronicznego. W 2007 r. liczba
subskrybentów biuletynu wzrosła z 300 do 1000 użytkowników. W ramach projektu
przygotowano ekspertyzy (w tym strategiczną: tzw. bilans zmian prawnych), zorganizowano
seminaria eksperckie oraz opublikowano 3 kolejne numery kwartalnika „Trzeci Sektor”
(nr 9; 10; 11; nr 12 został przygotowany, ale ukaże się już w 2008 r.). Rozpoczęto także
monitoring procesu instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego (mechanizmów udziału
obywateli i reprezentujących ich organizacji w procesach stanowienia prawa i podejmowania
decyzji publicznych): opracowano 5 studiów przypadków oraz przygotowano raport na temat
stanu dialogu obywatelskiego w Polsce.
Istotną częścią projektu była druga edycja badania funkcjonowania Ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (pierwsza była w 2004 roku). Wyniki (oraz
rezultaty innych działań projektowych) zostały zaprezentowane na konferencji
podsumowującej z udziałem ekspertów zagranicznych; raport z badania opublikowano na
nośniku CD. W 2007 r. zostały także wydane 2 publikacje książkowe zawierające w formie
syntetycznej dotychczasowy dorobek projektu.
W wyniku dotychczasowej realizacji projektu ISP jest obecnie liczącym się
podmiotem tzw. infrastruktury trzeciego sektora w Polsce i współpracuje z innymi
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organizacjami tego typu (Ogólnopolska
Stowarzyszenie Klon/Jawor, WRZOS).

Federacja

Organizacji

Pozarządowych,

Status projektu: kontynuacja
Okres realizacji: październik 2006 – wrzesień 2010
Źródło finansowania: Fundacja im. S. Batorego, Fundacja Fundusz Współpracy, PolskoAmerykańska Fundacja Wolności, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Fundacja Współpracy
Polsko- Niemieckiej, CEE Trust (od 2008)
Projekt: „Ocena zdolności rozwoju trzeciego sektora – Polska 2007”
Kierownik projektu: dr Agnieszka Rymsza
Koordynator projektu: Kamila Hernik
Zasadniczym celem projektu jest dokonanie w gronie eksperckim oceny kondycji
trzeciego sektora w Polsce, zgodnie z metodologią Sustainability Index – w ramach
corocznego badania międzynarodowego koordynowanego przez United States Agency for
International Development. W 2007 został przeprowadzony panel dyskusyjny z udziałem
ekspertów i przygotowana robocza wersja raportu krajowego. Ostateczna wersja raportu
powstanie, we współpracy z USAID, w 2008 r. Jest to czwarta z kolei edycja badania
przeprowadzona przez PPS.
Status projektu: kontynuacja
Okres realizacji: wrzesień 2007 – luty 2008
Źródło finansowania: Management Systems International
Projekt: „Udział organizacji pozarządowych krajów Grupy
w strategicznym zarządzaniu sprawami publicznymi (governance)”

Wyszehradzkiej

Kierownik projektu: dr Magdalena Arczewska
Koordynator projektu: Kamila Hernik
Celem projektu jest wypracowanie rekomendacji odnośnie strategicznych kwestii
rozwoju trzeciego sektora w krajach Grupy Wyszehradzkiej. PPS realizuje badanie na
poziomie krajowym. W okresie wrzesień-grudzień 2007 r. przeprowadzone zostały w każdym
z czterech krajów GW wywiady pogłębione z liderami kluczowych organizacji
infrastrukturalnych i przygotowane wstępne raporty merytoryczne. Badania porównawcze
koordynuje biuro Sasakawa Peace Foudation w Bratysławie.
Okres realizacji: wrzesień 2007 – marzec 2008
Status projektu: kontynuacja
Źródło finansowania: The Sasakawa Peace Foundation

TEMAT 3. DIALOG SPOŁECZNY, STOSUNKI PRZEMYSŁOWE, RYNEK PRACY
Projekt: „Polskie Centrum Monitorowania Stosunków Przemysłowych, Warunków
Pracy oraz procesów restrukturyzacji” (projekt wiodący)
Koordynatorzy projektu: Kamila Hernik, Dominika Skwarska
Projekt stanowi komponent szerszej grupy programów: European Industrial Relations
Observatory, European Working Conditions Observatory oraz European Monitoring Centre
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on Change. Programy te koordynuje European Foundation for the Improvement of Working
and Living Conditions z Dublina, a uczestniczą w nim instytucje pełniące funkcje narodowych
obserwatoriów – z wszystkich krajów członkowskich UE. W 2007 r. odbyła się kolejna roczna
edycja projektu, którego celem jest monitorowanie stosunków przemysłowych, warunków
pracy, procesów restrukturyzacji i rozwoju dialogu społecznego (związki zawodowe –
organizacje pracodawców – administracja państwowa). Przygotowano: krótkie teksty
informacyjne, ekspertyzy, analizy sektorowe i opracowania porównawcze.
Odbiorcami projektu są przedstawiciele rządów, organizacje pracodawców i
pracobiorców na szczeblu krajowym i europejskim. Ekspertyzy opracowywane przez centra
dostępne są w Internecie na stronie grantodawcy (www.eurofound.europa.eu), a także na
stronach ISP oraz w cyklicznie ukazujących się biuletynach wydawanych przez Fundację z
Dublina.
Dodatkowymi formami upowszechnienia rezultatów projektu były: seminarium
zorganizowane wspólnie przez EFIWLC i ISP w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej na
temat dialogu społecznego i polityki flexicurity w Polsce i w Europie oraz przygotowana we
współpracy z Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” publikacja o charakterze
popularyzatorskim (jako odrębny projekt).
Okres realizacji: marzec 2007 – luty 2008
Status projektu: kontynuacja
Źródło finansowania: European Foundation for the Improvement of Working and Living
Conditions
Projekt: „Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynki
pracy”
Kierownik projektu: dr Rafał Towalski
Koordynator projektu: Kamila Hernik
Celem projektu było wzmocnienie instytucji partnerstwa społecznego, przez
propagowanie idei paktów terytorialnych oraz rozwijanie mechanizmów ich tworzenia. W
ramach projektu przygotowana została publikacja książkowa o charakterze
popularyzatorskim, ukazująca najnowsze dyskusje prowadzone w krajach Unii Europejskiej
na temat perspektyw rozwoju i barier dialogu społecznego, adresowana do partnerów
społecznych.
Okres realizacji: luty 2007 – wrzesień 2007
Status projektu: zakończony
Źródło finansowania: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” (ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego)
Projekt: „Realizacja założeń Strategii Lizbońskiej w obszarze: polityka rynku pracy”
(wspólnie z Programem Europejskim)
Nadzór merytoryczny: dr Marek Rymsza (PPS)
Koordynator projektu: Ewelina Skwarczyńska (PE)
Celem projektu było zorganizowanie we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji
Europejskiej w Polsce konferencji na temat realizacji Strategii Lizbońskiej w obszarze rynku
pracy, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania polityki flexicurity i zatrudniania
osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. PPS przygotował merytoryczny program
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konferencji, zaangażował zaplecze eksperckie Programu i prowadził dwie sesje tematyczne.
Prace koordynacyjne prowadzone były przez PE.
Okres realizacji: 2007 – listopad 2007
Status projektu: zakończony
Źródło finansowania: Komisja Europejska
Projekt: „DIOSCURI. Wschód i
i spotkanie kultur gospodarowania”

Zachód

Europy

—

wzajemne

otwarcie

Kierownik projektu (na Polskę): prof. Jacek Kochanowicz
Koordynator projektu: Kamila Hernik
Celem projektu było ukazanie oraz przeanalizowanie specyfiki kultury gospodarczej
Europy Wschodniej okresu transformacji w porównaniu do wzorów gospodarowania Europy
Zachodniej. Badanie porównawcze, koordynowane przez Instytut Nauk o Człowieku w
Wiedniu, objęło 4 kraje Europy Środkowo-Wschodniej (w tym Polskę) i 4 kraje Europy
Południowo-Wschodniej. W skład konsorcjum badawczego weszły instytucje z każdego z
analizowanych państw. W 2007 roku przygotowano raporty cząstkowe w 3 obszarach
tematycznych: jakość rządzenia, przedsiębiorczość i ekonomia. Wyniki badań całego
konsorcjum zostały zaprezentowane podczas konferencji międzynarodowej w Wiedniu
(kwiecień 2007), a wyniki polskiego badania – Instytut opublikował w formie książkowej.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: czerwiec 2004 – czerwiec 2007
Źródło finansowania: Komisja Europejska - VI Ramowy

INNE PROJEKTY
Projekt: „System dydaktyczny szkoły a wyniki w egzaminie zewnętrznym”
Kierownik projektu: prof. Krzysztof Konarzewski
Koordynator projektu: Anita Sobańska
W ramach projektu analizowano w jaki sposób system dydaktyczny wpływa na wyniki
egzaminów w gimnazjum. W badaniu uwzględniono: 1) program kształcenia oraz inne treści
udostępniane uczniom przez nauczyciela 2) organizacja procesu uczenia się, 3) wzory
interakcji nauczyciela i uczniów. Przeprowadzono wywiady z nauczycielami oraz
opracowano raport "System dydaktyczny a wyniki uczniów w egzaminie zewnętrznym".
Status projektu: zakończony
Okres realizacji projektu: maj-wrzesień 2007
Źródło finansowania: Centralna Komisja Egzaminacyjna
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PROGRAM OBYWATEL I PRAWO
Nadzór programowy: dr Jacek Kucharczyk
Koordynacja programu: Jarosław Zbieranek
Działalność Programu Obywatel i Prawo skupia się na problematyce polityki
wewnętrznej, poruszając szereg zagadnień bardzo istotnych dla sprawnego funkcjonowania
Państwa i jego relacji z obywatelem. Projekty realizowane w 2007 r. w ramach Programu
będą obejmowały trzy główne zakresy tematyczne:
1. Dostęp obywateli do pomocy prawnej
2. Stan demokracji, funkcjonowanie jej instytucji w Polsce,
3. Edukacja polityczna,
Efekty prac badawczych prowadzonych w ramach Programu, a także zaplecze eksperckie
pozwoliły na bieżące włączanie się Instytutu do licznych inicjatyw i publicznych debat
związanych z naprawą Państwa, a także zmianami ustrojowymi i reformą administracyjną.
Dane liczbowe o projektach

 Liczba realizowanych projektów: 7
 Liczba uzyskanych grantów: 4
 Liczba wydanych publikacji: 13
 Liczba konferencji i seminariów: 12
TEMAT 1. DOSTĘP DO POMOCY PRAWNEJ
Projekt : „Obywatel i Prawo III”
Kierownik projektu: dr Jacek Kucharczyk
Koordynator projektu: Agata Winiarska, Jarosław Zbieranek (sekretarz Rady Ekspertów)
Największy projekt realizowany przez Program Obywatel i Prawo ISP dotyczy
dostępu obywateli do pomocy prawnej. Stanowi on kontynuację i rozwinięcie działań
prowadzonych przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Instytut Spraw Publicznych
w latach 2002-2003 (pierwsza edycja) oraz w latach 2005-2006 (druga edycja). Trzecia
edycja (2006-2008) jest realizowana poprzez dwa równoległe działania:
- konkurs grantowy
pozarządowych.

będący finansowym

wsparciem

dla

poradniczych organizacji

- prace Rady Ekspertów służące opracowywaniu rekomendacji i wdrażaniu systemowych
rozwiązań na rzecz dostępu obywateli do pomocy prawnej.
W roku 2007 r. w ramach projektu kontynuowano monitoring projektów realizowanych
przez podmioty, które uzyskały dotację w konkursie grantowym (listopad 2006). Równolegle
swoje prace prowadziła Rada Ekspertów organizując serię otwartych seminariów oraz paneli
dyskusyjnych. Na zlecenie Rady wybrane instytucje realizowały również projekty badawcze.
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Podjęto również przygotowania publikacji podsumowującej III edycję Programu (ukaże się w
styczniu 2008 roku).
Status projektu: kontynuacja
Finansowanie: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Okres realizacji: sierpień 2006 – luty 2008

TEMAT 2. FUNKCJONOWANIE DEMOKRACJI
Projekt: „Obserwatorium Demokracji w Polsce” (Poland Democracy Watch –
Monitoring Threats to Polish Democracy)
Kierownik projektu: Prof. Lena Kolarska-Bobińska, dr Jacek Kucharczyk
Koordynator projektu: Jarosław Zbieranek
W ramach projektu przeprowadzono rozbudowany monitoring polityki rządu w
kluczowych obszarach dla funkcjonowania demokracji, praw obywatelskich oraz
konstytucyjnych zasad państwa prawa. Na podstawie obserwacji i zebranego materiału, z
pomocą ekspertów, przygotowano i opublikowano raport pt. „Demokracja w Polsce 20052007”.
Zorganizowano również seminaria tematyczne (poświęcone m.in. finansowaniu
polityki), a także dwie duże konferencje („Demokracja w Polsce 2005 – 2007” oraz
„Przyszłość polskiej sceny politycznej”. Opublikowano szereg raportów, rekomendacji i
policy-briefs dotyczących spraw ważnych dla sprawnego funkcjonowania Państwa (m.in. na
temat lobbingu) .
Status projektu: nowy projekt
Finansowanie: Open Society Institute, Think Tank Program
Okres realizacji: styczeń 2007 – styczeń 2010
Projekt: „Korupcja a fundusze UE” (Save public assets)
Kierownik projektu: dr Jacek Kucharczyk
Koordynator projektu: Jarosław Zbieranek
Celem projektu było monitorowanie zagrożeń korupcyjnych przy rozdziale i
wykorzystaniu unijnych środków pomocowych. Dla realizacji tego celu grupa ekspertów
międzynarodowych przygotowała metodologię takiego monitoringu, która następnie została
wdrożona przez organizacje z Polski (ISP), Łotwy, Litwy, Czech i Węgier. Wyniki monitoringu
wraz z rekomendacjami zostały zawarte w raporcie, zaprezentowanym na podsumowującej
projekt konferencji w Rydze oraz na konferencji „Regiony Przyszłości. Wykorzystanie
funduszy strukturalnych dla rozwoju w Polsce”, która odbyła się w Warszawie.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: styczeń 2006 – marzec 2007
Źródło finansowania: Komisja Europejska (Watchdog Fund)
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Projekt: „Monitoring finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej”
Kierownik projektu: dr Marcin Walecki
Koordynator projektu: Jarosław Zbieranek
Projekt był zrealizowany wspólnie przez Fundację im. Stefana Batorego i Instytut
Spraw Publicznych. W jego ramach przeprowadzono monitoring, którego celem była kontrola
źródeł finansowania i wydatków komitetów wyborczych kandydatów ubiegających się o fotel
Prezydenta RP w wyborach 2005 r. Z udziałem Instytutu Spraw Publicznych opracowany
został raport podsumowujący jego wyniki. Dalszym etapem działań było przygotowanie
pakietu propozycji zmian w finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej. Dokument taki
został przedstawiony w ramach międzynarodowej konferencji pt. „Skuteczna kontrola
finansowania polityki”, która odbyła się 26 kwietnia.
Status projektu: zakończony
Finansowanie: Fundacja Batorego, środki własne
Okres realizacji: marzec 2005 – grudzień 2007
Projekt: „Populizm i kryzys liberalnej demokracji w Europie Środkowej” (Populism and
the Crisis of Liberal Democracy in Central Europe)
Kierownik projektu: dr Jacek Kucharczyk
Koordynator projektu: Jarosław Zbieranek/ Jan Grzymski
Celem międzynarodowego projektu jest zbadanie zagrożeń jakie niesie za sobą
rozwój populizmu dla demokracji liberalnej i wskazanie możliwości przeciwdziałania temu
zjawisku. Na podstawie case studies z czterech państw Europy Środkowo-Wschodniej
(Słowacja, Bułgaria, Węgry i Polska) zostanie przygotowany policy paper zawierający
rekomendacje i propozycje.
Status projektu: kontynuacja
Finansowanie: Trust for Civil Society
Okres realizacji: 2007-2008

Projekt: „Kodeks wyborczy”
Kierownik projektu: Prof. Lena Kolarska-Bobińska
Koordynator projektu: Jarosław Zbieranek
W ramach projektu przygotowano ekspertyzę, w której przedstawiono koncepcję
opracowania Kodeksu Wyborczego. Kodeks ten pozwoliłby na uporządkowanie i
usystematyzowanie przepisów wyborczych w Polsce w formie jednego aktu prawnego.
Status projektu: zakończony
Finansowanie: Platforma Obywatelska
Okres realizacji: czerwiec-październik 2007
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TEMAT 3. EDUKACJA OBYWATELSKA
Projekt „Edukacja obywatelska w Polsce – próba adaptacji wybranych doświadczeń
niemieckich”
Kierownik projektu: dr Ewa Sielawa-Kolbowska
Koordynator projektu: Jan Grzymski
Projekt analizuje wybrane doświadczenia niemieckie w zakresie kształcenia
obywatelskiego (politische Bildung) pod kątem ich przydatności dla Polski. Celem jest
popularyzacja idei kształcenia obywatelskiego oraz stworzenia (na wzór niemiecki) zaplecza
instytucjonalnego. Przygotowano scenariusz badań i została przeprowadzona wizyta
studyjna w Niemczech oraz przeprowadzone wywiady w Polsce. Rozpoczęto pracę nad
raportem końcowym.
Status projektu: nowy projekt
Finansowanie: Fundacja im. Konrada Adenauera
Okres realizacji: październik 2007 – kwiecień 2008
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PROGRAM MIGRACJI I POLITYKI WSCHODNIEJ
Nadzór merytoryczny: dr Jacek Kucharczyk
Koordynacja projektów: Justyna Frelak
Działalność Programu Migracji i Polityki Wschodniej w roku 2007 koncentrowała się
na następujących tematach:
1. Skutki migracji dla Polski jako kraju wysyłającego i przyjmującego
2. Unijna polityka migracyjna i integracyjna
3. Polityka Wschodnia Polski i Unii Europejskiej
Wejście Polski do Unii Europejskiej i otwarcie rynków pracy wywołało gwałtowny
wzrost wyjazdów zarobkowych z Polski. Jako że zjawisko masowej emigracji Polaków
staje się stałym elementem polskiej rzeczywistości, Program Migracji i Polityki Wschodniej w
kontynuował prace nad tą problematyką, przygotowując między innymi ekspertyzy na
potrzeby Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Ważnym elementem polityki migracyjnej jest zagadnie integracji cudzoziemców.
Obecnie Polska staje się nowym domem dla coraz większej liczby uchodźców i imigrantów,
dlatego już teraz należy wypracować efektywne mechanizmy ich integracji, pozwalające
uniknąć ich społecznej marginalizacji w przyszłości. W roku 2007 w kluczową fazę weszły
prace w ramach dwóch kompleksowych projektów ukierunkowanych na imigrantów w
Polsce: uchodźców, osób z pobytem tolerowanym oraz na Ukraińców i Wietnamczyków.
Miały one na celu zdiagnozowanie barier dla integracji tych grup na polskim rynku pracy oraz
problemów życiowych, które napotykają osoby zainteresowane pozostaniem w Polsce.
Dynamicznie zmieniająca się sytuacja migracyjna w Polsce wymusza konieczność
opracowania kompleksowej polityki migracyjnej. Z tego względu w 2007 r. Program
angażował się w debatę dotyczącą wybranych elementów tej polityki, poprzez organizowanie
konferencji i seminariów, promujących dobre praktyki i rozwiązania stosowane przez
państwa UE.
Stałym elementem programu, również w 2007 roku były projekty koncentrujące się na
promocji praktycznych doświadczeń z transformacji oraz akcesji wśród sąsiadów UE. Po
sukcesie trzech edycji programu studyjnego dla analityków z Rosji i Mołdowy poszerzeniu
uległ zakres geograficzny (Azja Środkowa, Kaukaz) oraz przedmiotowy (dłuższe wizyty
studyjne, szersza gama tematyczna).
Dane liczbowe o projektach:

 Liczba realizowanych projektów: 13
 Liczba uzyskanych grantów: 9
 Liczba wydanych publikacji: 20
 Liczba konferencji i seminariów: 13
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TEMAT 1. SKUTKI MIGRACJI DLA POLSKI JAKO KRAJU WYSYŁAJĄCEGO I PRZYJMUJĄCEGO
Projekt: „Analiza demograficzna tzw. nowej polskiej emigracji zarobkowej w
państwach UE i EOG”
Koordynator projektu: Justyna Frelak
Projekt zakładał przeprowadzenie analizy dostępnych danych dotyczących skali
polskiej emigracji (diagnoza skali polskiej emigracji, postrzeganie najnowszej migracji przez
Polaków, skutki migracji dla krajów przyjmujących i Polski). W ramach projektu została
napisana ekspertyza „Analiza społeczno-demograficzna migracji zarobkowej Polaków do
państw EOG po 1 maja 2004 roku” (Maciej Duszczyk, Jakub Wiśniewski) oraz przygotowane
opracowanie pt.” Nowe formy zorganizowania Polaków przebywających w krajach EOG”
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: 2007
Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Projekt: „Strategie wybranych państw dotyczące migracji powrotnych”
Koordynator projektu: Justyna Frelak
Masowe wyjazdy Polaków po wejściu Polski do UE wymuszają konieczność
wypracowania mechanizmów dotyczących migracji powrotnych. Projekt zakładał analizę
skali i charakteru zjawiska powrotów w odniesieniu do wybranych krajów; przegląd i ocenę
wybranych strategii regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz wypracowanie
rekomendacji dla polskich instytucji publicznych. W ramach projektu została napisana
ekspertyza „Strategie wybranych państw dotyczące migracji powrotnych” (Jakub
Wiśniewski).
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: 2007
Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Projekt: „Wizerunek polskich migrantów zarobkowych w prasie brytyjskiej”
(Public perception of labour migrations within the EU. The case of Polish labour
migrants in the British Press)
Koordynator projektu: Justyna Frelak
Celem projektu jest lepsze rozumienie najnowszych procesów migracyjnych
występujących w Europie. Przypadek Wielkiej Brytanii obrazuje jak tworzone są postawy
społeczeństwa wobec imigrantów oraz jak zmieniają się one pod wpływem czasu i mediów.
Polacy stanowią tam bowiem największą grupę migrantów z nowych państw członkowskich.
Projekt przewidywał przeprowadzenie badania wybranych gazet brytyjskich w okresie
przed i po wejściu Polski do UE oraz opracowanie raportu w języku polskim i angielskim.
Raport ‘Next stopski London. Public perception of labour migrations within the EU. The case
of Polish labour migrants in the British press’ został zaprezentowany na konferencji w
grudniu.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: maj 2007 – grudzień 2007
Źródło finansowania: PME
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TEMAT 2. UNIJNA POLITYKA MIGRACYJNA I INTEGRACYJNA
Projekt: „Ewaluacja programów integracyjnych dla uchodźców w Polsce”
Koordynator projektu: Justyna Frelak
Celem projektu jest poprawa sytuacji cudzoziemców objętych w Polsce
międzynarodową ochroną poprzez stworzenie efektywnego modelu ich integracji w
społeczeństwie poprzez ocenę wpływu i efektywności istniejących programów
integracyjnych. Projekt opierał się na analizie prawnej istniejących przepisów, serii badań
aktowych oraz jakościowych. Ewaluacja posłużyła do opracowania rekomendacji
zmierzających do ich efektywnej integracji. W czerwcu odbyło się seminarium pt. „Wyzwania
dla integracji uchodźców w Polsce”. W grudniu odbyła się konferencja promująca projekt
oraz publikację: Przystanek Polska. Analiza programów integracyjnych dla uchodźców.
Status projektu: kontynuacja
Okres realizacji: maj 2006 –styczeń 2008
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Projekt: „Eksperyment z integracją migrantów” (Experiment in Newcomer Integration)
Koordynator projektu: Justyna Frelak
Głównymi celami projektu są: poprawa sytuacji wybranych regionów z
uwzględnieniem ruchów migracyjnych; upowszechnienie przekonania, iż migranci i
różnorodność narodowościowa i etniczna są szansą dla wzrostu gospodarczego danego
obszaru oraz promowanie nowatorskiej polityki integracyjnej. W ramach projektu tworzone są
m.in. lokalne koalicje i grupa ekspercka mająca na celu ułatwianie i wzmacnianie dialogu
między organizacjami migrantów oraz państwami przyjmującymi. W 2007 r. odbyły się
badania jakościowe dotyczące wpływu emigrantów na lokalny rynek pracy oraz gospodarkę
oraz szkolenie nauczycieli przedszkolnych na temat pracy z dziećmi – cudzoziemcami.
Status projektu: kontynuacja
Okres realizacji: październik 2005– marzec 2008
Źródło finansowania: Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIB CADSES
Projekt: „Europejski Indeks Obywatelstwa i Inkluzji Społecznej” (European Civic
Citizenship and Inclusion Index)
Koordynator projektu: Justyna Frelak
Celem projektu jest promowanie i inicjowanie debaty na temat migracji i polityki
migracyjnej, ułatwianie i wzmacnianie dialogu oraz wymiany informacji dotyczących migracji i
integracji cudzoziemców. Ma on również za zadanie zebranie porównywalnych danych
dotyczących sytuacji obywateli państw trzecich przebywających na terenie UE w takich
obszarach jak m.in. rynek pracy, obywatelstwo, pobyt, ustawodawstwo antydyskryminacyjne,
które zostały zaprezentowane w grudniu na konferencji.
Status projektu: kontynuacja
Okres realizacji: styczeń 2006 -lipiec 2007
Źródło finansowania: INTI - Integration of Third Country Nationals Funding Programme
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Projekt: "Europe for citizens: Promotion of Active European Citizenship".
Koordynator: Justyna Frelak
Projekt realizowany razem z MPG (Bruksela) oraz PROVIDUS (Łotwa) ma na celu
promowanie i inicjowanie debaty na temat migracji i polityki migracyjnej, ułatwianie i
wzmacnianie dialogu oraz wymianę informacji dotyczących migracji i integracji
cudzoziemców.
Status projektu: kontynuacja
Okres realizacji: pażdziernik 2007 – lipiec 2008
Źródło finansowania: 'Europe for Citizens' Programme Projects

TEMAT 3. POLITYKA WSCHODNIA POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ
Projekt: „Program studyjny dla młodych analityków polityki publicznej z Rosji”
(3. edycja)
Koordynator: Justyna Frelak
Celem projektu było zwiększenie zdolności analitycznych oraz poszerzenie wiedzy
przyszłych liderów opinii w Europie Wschodniej na temat polskich przemian po roku 1989. W
ramach projektu zorganizowano szkolenia oraz wizytę studyjną w Polsce (czerwiec). Każdy z
uczestników programu stworzył dokument analityczny w formacie policy paper, który został
umieszczony na stronach ISP oraz wybranych instytutów badawczych z krajów WNP.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: marzec 2007 – październik 2007
Źródło finansowania: National Endowment for Democracy
Projekt: „Program studyjny dla młodych analityków polityki publicznej” (Gruzja)
Koordynator: Justyna Frelak
Projekt przewidywał organizację szkoleń oraz wizyt studyjnych w Polsce dla
mołdawskich analityków polityki publicznej we współpracy z rosyjskim think-tankiem z Tbilisi.
Jego celem było zwiększenie zdolności analitycznych oraz poszerzenie wiedzy przyszłych
liderów opinii na temat polskich przemian po roku 1989. Zakończył się prezentacją analiz na
seminarium w Tbilisi.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: czerwiec 2007 – grudzień 2007
Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Projekt: „Program studyjny dla młodych analityków polityki publicznej” (Mołdowa)
Koordynator: Justyna Frelak
Projekt przewidywał organizację szkoleń oraz wizyt studyjnych w Polsce dla
mołdawskich analityków polityki publicznej we współpracy z rosyjskim think-tankiem IPP z
Kiszyniowa. Jego celem było zwiększenie zdolności analitycznych oraz poszerzenie wiedzy
przyszłych liderów opinii na temat polskich przemian po roku 1989. Zakończył się
prezentacją analiz na seminarium w Kiszyniowie.
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Status projektu: zakończony
Okres realizacji: czerwiec 2007 – grudzień 2007
Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Projekt: „Program studyjny dla młodych analityków polityki publicznej” (Kirgizja)
Koordynator: Justyna Frelak
Projekt, obejmujący wcześniej Rosję i Mołdowę, a od 2007 również Gruzję,
realizowany będzie również w krajach Azji Centralnej. Tak jak przy wcześniejszych edycjach
jego celem jest zwiększenie zdolności analitycznych oraz poszerzenie wiedzy przyszłych
liderów opinii na temat polskich przemian po roku 1989.
Status projektu: kontynuacja
Okres realizacji: grudzień 2007 – lipiec 2008
Źródło finansowania: PASOS
Projekt: „Ocena programów promocji demokracji przez kraje Grupy Wyszehradzkiej”
(Evaluation of Visegrad Countries’ Democratic Assistance Programmes)
Koordynator: Jeff Lovitt (PASOS)
Badanie dotyczy kierunków, priorytetów i form pomocy rozwojowej krajów
wyszehradzkich na rzecz wspierania demokracji. Analityk ISP opracował analizę polskiego
systemu pomocy oraz wytypował projekty do ewaluacji w krajach docelowych (Białoruś,
Bośnia-Hercegowina, Ukraina). Produktem końcowym w dalszej części projektu będzie
wypracowanie rekomendacji dotyczących wzmocnienia współpracy w tej dziedzinie i
uczynienia jej bardziej efektywną.
Status projektu: kontynuacja
Okres realizacji: lipiec 2007 – lipiec 2008
Źródło finansowania: PASOS
Projekt: „Polityka rozwojowa nowych Państw Członkowskich UE” (The Challenge of
the EU Development Cooperation Policy for New Member States)
Koordynator: Jeff Lovitt (PASOS)
Polityka rozwojowa jest jednym z głównych elementów polityki zagranicznej UE.
Rozszerzenie UE wpłynęło bezpośrednio na tą sferę działania, ze względu m.in. na
finansowy wkład owych członków oraz ich udział w procesie decyzyjnym. Celem projektu
była analiza wdrażania wymogów European Development Cooperation Policy przez wybrane
kraje Europy Środkowej.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: sierpień - grudzień 2007
Źródło finansowania: Parlament Europejski
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PUBLIKACJE ISP W 2007 ROKU
PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE ISP:


Mirosław Bieniecki, Piotr Kaźmierkiewicz, Bartosz Smoter, Integracja cudzoziemców w
Polsce. Wybrane aspekty, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.



Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Piotr Kaźmierkiewicz, Magdalena Pucyk, Polscy posłowie do
Parlamentu Europejskiego i ich wpływ na politykę krajową, Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa 2007



Justyna Frelak, Witold Klaus, Jakub Wiśniewski (red.), Przystanek Polska. Analiza
programów integracyjnych dla uchodźców, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007



Ewa Giermanowska (red.), Młodzi niepełnosprawni o sobie – rodzina edukacja praca;
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007



Ewa Giermanowska (red.), Młodzi niepełnosprawni – aktywność zawodowa i nietypowe
formy zatrudnienia; Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007



Tomasz Grosse, Innowacyjna gospodarka na peryferiach?, Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa 2007



Tomasz
Grosse,
Rozwój
regionów
peryferyjnych,
Seria:
EKSPERTYZY,
REKOMENDACJE, RAPORTY Z BADAŃ, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007



Tomasz Grosse (red.), Zapobieganie korupcji w wykorzystaniu funduszy unijnych,
Seria: EKSPERTYZY, REKOMENDACJE, RAPORTY Z BADAŃ, Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2007



Tomasz Kaźmierczak, Marek Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna;
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007



Tomasz Kaźmierczak (red.), Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale
społecznym w praktyce społecznej i nie tylko, Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa 2007



Piotr Kaźmierkiewicz, The Polish Experience In Controlling Illegal Migration. Lessons for
EU Candidates and Neighbours, Seria: EKSPERTYZY, REKOMENDACJE, RAPORTY Z
BADAŃ, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007



Jacek Kochanowicz, Sławomir Mandes, Mirosława Marody (red.), Kulturowe aspekty
transformacji ekonomicznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007



Lena Kolarska-Bobińska, Jacek Kucharczyk, Jarosław Zbieranek (red.), Demokracja w
Polsce 2005-2007, Seria: OBSERWATORIUM DEMOKRACJI, Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2007



Lena Kolarska – Bobińska (red.), Emigrować i Wracać, Seria: EKSPERTYZY,
REKOMENDACJE, RAPORTY Z BADAŃ, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007



Jacek Kucharczyk, Piotr Kaźmierkiewicz, Learning from the experience of West
European think tanks: a study in think tank management, Seria: EKSPERTYZY,
REKOMENDACJE, RAPORTY Z BADAŃ, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007



Marek Rymsza, Grzegorz Makowski, Magdalena Dudkiewicz (red.), Państwo a trzeci
sektor. Prawo i instytucje w działaniu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007
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Marek Rymsza (red.), Organizacje pozarządowe. Dialog obywatelski. Polityka państwa,
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007



Rafał Towalski (red.), Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje (książka
przygotowana we współpracy z Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”: wydawca
CPS „Dialog”, prawa autorskie: CPS „Dialog” i ISP), Warszawa 2007

SERIA “ANALIZY I OPINIE”:


Dagmir Długosz, „Konieczna kohabitacja? Polski samorząd terytorialny w mechanizmie
polityki publicznej”, „Analizy i Opinie” nr 69



Jerzy Bartkowski, Ewa Giermanowska, „Urzędy pracy wobec problemu bezrobocia
młodych osób niepełnosprawnych”, „Analizy i Opinie” nr 70



Tomasz Grosse, „Rozwój nowoczesnej gospodarki wiejskiej czy gospodarki opartej na
wiedzy?
Dwie
strategie
rozwoju
dla
wschodnich
województw
Polski”,
”Analizy i Opinie” nr 71



Mirosław Bieniecki, Justyna Frelak, „Jak stworzyć warunki do skutecznej integracji
cudzoziemców w Polsce?, „Analizy i Opinie” nr 72



Lena Kolarska-Bobińska, Marek Rymsza, „Polityka społeczna potrzebna od zaraz”,
„Analizy i Opinie” nr 73



Tomasz Grosse, Jak ograniczać zagrożenie korupcyjne w wykorzystaniu funduszy
unijnych, „Analizy i Opinie” nr 74



Mirosław Bieniecki, Justyna Frelak, Piotr Kazmierkiewicz, „Praca cudzoziemców w
Polsce rozwiązaniem problemów na rynku pracy”, „Analizy i Opinie” nr 75



Piotr Maciej Kaczyński, „Polskie dylematy wobec nowego traktatu Unii Europejskiej”,
„Analizy i Opinie” nr 76



Tomasz Grosse, „Euro
„Analizy i Opinie” nr 77



Agnieszka K. Cianciara, „Czy wzmocniona Europejska Polityka Sąsiedztwa przywraca
równowagę na osi Południe–Wschód?”, „Analizy i Opinie” nr 78



Grzegorz Makowski, Jarosław Zbieranek, „Lobbing w Polsce - żywy problem, martwe
prawo, „Analizy i Opinie” nr 79

2011:

Polska

prezydencja

w

Unii

Europejskiej”,

KWARTALNIK „TRZECI SEKTOR”:


kwartalnik nr 9 – „Ekonomia społeczna. Przedsiębiorczość społeczna. Organizacje
pozarządowe”;



kwartalnik nr 10 – „Partnerstwo organizacji pozarządowych. Niemcy i Polska”;



kwartalnik nr 11 – „Doświadczenie i przyszłość organizacji pozarządowych w
Polsce”;
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INNE PUBLIKACJE (BROSZURY, PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE):
Projekt „New Modes of
http://www.eu-newgov.org):

Governance”

(publikacje

elektronicznie

na

stronie



Miroslav Beblavý, “Case Study: the Agricultural Paying Agency in Slovakia”



Mateusz Fałkowski. Tomasz Grzegorz Grosse, Ewelina Skwarczyńska, “Case Study of
an Executive Agency in Poland: Between Political Culture, Europeanization and
Modernization Challenges”



Tomasz Grzegorz Grosse, “New modes of governance in agencies implementing EU
policies: examples of Europeanization in three new EU member states”



Rita Stafajeva, “The National Paying Agency in Lithuania”



Barbara Wieliczko, “Challenges of the Common Agricultural Policy Management. The
Role of Agencies. Conditions of Implementation CAP in Poland”

Projekt “Monitoring stosunków przemysłowych” (publikacje elektroniczne, www.isp.org.pl)


Kamila Hernik, “Rząd ogłosił program polityki rodzinnej na lata 2007-2014”



Rafał Towalski, “Kolejna sieć handlowa walczy ze związkami zawodowymi”



Rafał Towalski, “Pracownicy firm ochroniarskich domagają się lepszych warunków pracy”



Rafał Towalski, „Trwają dyskusje wokół Paktu Społecznego”



Rafał Towalski, “W Oplu pracownicy zażądali podwyżki wynagrodzeń”



Rafał Towalski, „Związki zawodowe grożą protestami”



Jacek Sroka, “Blokady na kolei”



Jacek Sroka, „Dalsze niepokoje w energetyce”



Jacek Sroka, „Górnicze związki zawodowe przeciwne nowej rządowej strategii dla
górnictwa”



Jacek Sroka, „Nauczycielskie związki zawodowe bronią emerytur pomostowych”



Jacek Sroka, Negocjacje w Poczcie Polskiej”



Jacek Sroka, “Strajk nauczycieli”



Jacek Sroka, „Związki zawodowe przeciwne konsolidacji w energetyce”



Piotr Sula, „Akcja protestacyjna pracowników MPK Sp. z o. o. w Wałbrzychu”



Piotr Sula, „Spór zbiorowy w Zakładach Chemicznych Police”



Piotr Sula, „Spór o wysokość płac w Fiat-GM Powertrain”



Piotr Sula, „Telepraca zyska umocowanie prawne”



Piotr Sula, “Związkowe kampanie na rzecz wzrostu wynagrodzeń”
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Publikacje w ramach innych projektów:


Magdalena Arczewska, „Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych”
(publikacja elektroniczna, www.isp.org.pl)



Krzysztof Bobiński „Polish Foreign Policy 2005 – 2007” (druk, publikacja elektroniczna,
www.isp.org.pl)



Krzysztof Bobiński „Poland’s post election Policy – a turning point” (druk, publikacja
elektroniczna, www.isp.org.pl)



Beata Ciężka (red.) „Raport końcowy. Ewaluacja skuteczności Indywidualnych
Programów Integracji”



Seda Domaniç, „The Turkish Accession to the European Union: Mutually beneficial?
Mutually possible?” (materiał powielany i publikacja elektroniczna, www.isp.org.pl)



Magdalena Dudkiewicz, „Praktyki studenckie – pierwsze doświadczenia z pracy w
organizacjach pozarządowych” (publikacja elektroniczna, www.isp.org.pl)



Maciej Duszczyk, Jakub Wiśniewski, „Analiza społeczno-demograficzna migracji
zarobkowej Polaków do państw EOG po 1 maja 2004 roku” (Ekspertyza przygotowana
na zamówienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych)



Justyna Frelak, Joanna Fomina, “Next Stopsky London. Wizerunek polskich imigrantów
w prasie brytyjskiej” (publikacja elektroniczna, www.isp.org.pl)



Tomasz Grosse, „Save Public Assets. Monitoring Corruption Threats in Distribution of
Structural Funds” (publikacja elektroniczna, www.isp.org.pl)



Grzegorz Gruca, “Organizacje pozarządowe. Wolontariat i zatrudnienie nowych
pracowników na podstawie doświadczeń Polskiej Akcji Humanitarnej” (publikacja
elektroniczna, www.isp.org.pl)



Anna Horolets, „Representations of the United States in Polish Public Discourse”
(publikacja elektroniczna, www.isp.org.pl)



Piotr Maciej Kaczyński, „Polska Polityka zagraniczna 2005-2007: co po konsensie?”
(publikacja elektroniczna, www.isp.org.pl)



Tomasz Kaźmierczak, „Budujemy nowy Lisków, broszura”, ISP i Akademia Rozwoju
Filantropii w Polsce;



Tomasz Kaźmierczak i in., "Social economy and territorial networking in Belgium, Italy,
the Netherlands and Poland" (publikacja elektroniczna, www.liskow.org.pl);



Witold Klaus, Aleksandra Chrzanowska, „Integracja i pomoc społeczna wobec uznanych
uchodźców w Polsce. Wyniki badań aktowych” (materiał powielany)



Lena Kolarska-Bobińska, Magdalena Mughrabi “New EU Member States' Policy towards
the
Israeli-Palestinian Conflict: the Case of Poland” (publikacja elektroniczna,
www.isp.org.pl)



Krzysztof Konarzewski, "System dydaktyczny a wyniki
zewnętrznym" (publikacja elektroniczna, www.isp.org.pl);



Jacek Kucharczyk, Olga Wysocka, „Populism in Poland. Case Study” (materiał
powielany)



David Kral, „Ukraine and the EU – Membership or Partnership? The Czech Perspective”
(materiał powielany i wersja elektroniczna, www.isp.org.pl)



Jeff Lovitt et al, “The Challenge of the EU Development Co-operation Policy for New
Member States” (raport PASOS, współpraca ISP, www.isp.org.pl)
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Maria Makowska, „Ścieżka rozwoju zawodowego w trzecim sektorze” (publikacja
elektroniczna, www.isp.org.pl)



Grzegorz Makowski, „Jaki mamy pożytek z ustawy o działalności pożytku publicznego?
Wnioski z najnowszych badań” (publikacja elektroniczna, www.isp.org.pl)



Grzegorz Makowski i inni, „Współpraca administracji publicznej i organizacji
pozarządowych. Monitoring Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
(wydanie na płycie CD);



Zofia Orłowska, Anna Biernat, Joanna Tokarz, „Konfrontacja wyobrażeń na temat pracy
w organizacjach pozarządowych z rzeczywistością” (publikacja elektroniczna,
www.isp.org.pl)



Mikołaj Pawlak, Natalia Ryabinska, „Raport cząstkowy z badań przeprowadzonych wśród
uchodźców w Polsce na temat polityki integracyjnej” (materiał powielany)



Beata Roguska, Michał Wenzel, „The End of Anti-Anti-Americanism? Attitudes to the
USA in Poland” (publikacja elektroniczna, www.isp.org.pl)



Beata Samoraj, Mirosław Bieniecki, Raport cząstkowy z badań przeprowadzonych wśród
pracowników opieki społecznej i ekspertów zajmujących się integracją uchodźców
(materiał powielany)



Tomasz Schimanek, „E jak EQUAL. P jak Partnerstwo”, broszura, ISP i Akademia
Rozwoju Filantropii w Polsce;



Olga Shumylo, „The Debate on the EU Membership Prospects of Ukraine” (materiał
powielany i publikacja elektroniczna, www.isp.org.pl)



Ewa Siellawa-Kolbowska, „Opinia na temat projektu rządowego programu ‘Zero tolerancji
dla przemocy w szkole’” (publikacja elektroniczna, www.isp.org.pl);



Jacek Sroka, „Poprawa warunków pracy” (publikacja elektroniczna, www.isp.org.pl)



Jakub Wiśniewski, „Nowe formy zorganizowania Polaków przebywających w krajach
EOG” (materiał powielany - opracowanie na zamówienie Ministerstwa Spraw
Zagranicznych)



Jakub Wiśniewski, „Programy integracyjne dla uchodźców w Australii i Kanadzie – lekcje
dla Polski” (www.isp.org.pl)



Jakub Wiśniewski, „Strategie wybranych państw dotyczące migracji powrotnych ekspertyza na zamówienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, (materiał powielany ekspertyza przygotowana na zamówienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych)



Jarosław Zbieranek, „Stanowisko w sprawie projektu nowelizacji Ordynacji wyborczej do
Sejmu RP i do Senatu RP (publikacja elektroniczna, www.isp.org.pl)



Jarosław Zbieranek (opr.), „Proponowane zmiany w systemie finansowania prezydenckiej
kampanii wyborczej” (druk i publikacja elektroniczna, www.isp.org.pl)



European Civic Citizenship and Inclusion Index, wyd. Migration Policy Group,
Bruksela 2007.



Zapis seminarium pt. „Dostęp do zawodów prawniczych w Polsce” (www.isp.org.pl)



Zapis seminarium pt. „Głosowanie elektroniczne w Polsce” (www.isp.org.pl)



Zapis panelu dyskusyjnego
(www.isp.org.pl)



Zapis seminarium pt. „Wymiar sprawiedliwości w Polsce. Problemy i wyzwania”
(www.isp.org.pl)

pt:

„Przyszłość
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Zapis seminarium pt. „Zmiany ustawodawcze i organizacyjne dotyczące dostępu do
pomocy prawnej w Polsce” (www.isp.org.pl)



Kilkadziesiąt artykułów informacyjnych i tekstów analitycznych przygotowywanych w
ramach działań monitoringowych: monitoringu prawa o organizacjach pozarządowych
(autorzy: Grzegorz Makowski, Anna Krajewska – na portalu www.isp.org.pl/kompas),
monitoringu rozwiązań prawno instytucjonalnych dla sektora ekonomii społecznej (autor:
Izabela Rybka – na stronie www.liskow.org.pl), monitoringu dialogu społecznego i
stosunków przemysłowych (autorzy: Rafał Towalski, Jacek Sroka, Jan Czarzasty, Piotr
Sula – na stronie www.isp.org.pl).

KONFERENCJE I SEMINARIA ISP W 2007 ROKU:


Seminarium „Zmiany w systemie finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej”,
we współpracy z Fundacją im. Batorego, Warszawa, 10 stycznia,



Konferencja regionalna upowszechniająca rezultaty projektu „Elastyczne formy
zatrudnienia – szansa na aktywizację zawodową niepełnosprawnej młodzieży”, Gdańsk,
29 stycznia,



Konferencja regionalna upowszechniająca rezultaty projektu „Elastyczne formy
zatrudnienia – szansa na aktywizację zawodową niepełnosprawnej młodzieży”,
Częstochowa, 14 lutego,



Seminarium eksperckie "Polski przepis na ekonomię społeczną" (projekty IW EQUAL /
Kompas), Warszawa, 14 lutego,



Konferencja regionalna upowszechniająca rezultaty projektu „Elastyczne formy
zatrudnienia – szansa na aktywizację zawodową niepełnosprawnej młodzieży”, Lublin,
19 lutego,



Konferencja "Agro- czy e-Świętokrzyskie? W poszukiwaniu europejskiej strategii dla
regionu" z cyklu „Jak rozmawiać o Unii Europejskiej”, Kielce, 22 lutego,



Seminarium „Dostęp do zawodów prawniczych w Polsce”, Warszawa, 23 lutego,



Konferencja regionalna upowszechniająca rezultaty projektu „Elastyczne formy
zatrudnienia – szansa na aktywizację zawodową niepełnosprawnej młodzieży”, Kraków,
28 lutego,



Konferencja regionalna upowszechniająca rezultaty projektu „Elastyczne formy
zatrudnienia – szansa na aktywizację zawodową niepełnosprawnej młodzieży”,
Łódź, 7 marca,



Konferencja regionalna upowszechniająca rezultaty projektu „Elastyczne formy
zatrudnienia – szansa na aktywizację zawodową niepełnosprawnej młodzieży”,
Toruń, 12 marca,



Spotkanie Rady Ekspertów Programu Obywatel i Prawo, 23 marca,



Konferencja regionalna upowszechniająca rezultaty projektu „Elastyczne formy
zatrudnienia – szansa na aktywizację zawodową niepełnosprawnej młodzieży”, Wrocław,
23 marca,



Wizyta studyjna w ramach projektu IW EQUAL, Bolonia (Włochy), 25–28 marca



Konferencja podsumowująca projekt „Save Public Assets”, Ryga, 28-30 marca



Seminarium
„Prawo
Warszawa, 30 marca,

w

organizacjach
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Konferencja „Deficyt demokracji UE a europejskie grupy interesów”, we współpracy
z Instytutem Socjologii UW, Warszawa, 3 kwietnia,



Konferencja regionalna upowszechniająca rezultaty projektu „Elastyczne formy
zatrudnienia – szansa na aktywizację zawodową niepełnosprawnej młodzieży”, Poznań,
18 kwietnia,



Konferencja „Skuteczna kontrola finansowania polityki” (z Fundacją im. Batorego),
Warszawa, 26 kwietnia,



Konferencja ogólnopolska „Młodzi niepełnosprawni - aktywizacja zawodowa i nietypowe
formy zatrudnienia” podsumowująca projekt „Elastyczne formy zatrudnienia – szansa na
aktywizację zawodową niepełnosprawnej młodzieży”, Warszawa, 27 kwietnia,



Seminarium w ramach dni spotkań europejskich „Gdzie się kończy Europa? Dwugłos
nt. członkostwa Turcji w UE”, Warszawa, 11 maja,



Seminarium eksperckie "Koncepcja aktywnej polityki społecznej w świetle projektu
ustawy o zasadach prowadzenia aktywnej polityki społecznej" (projekt IW EQUAL),
Warszawa, 14 maja,



Wizyta studyjna uczestników
Warszawa, czerwiec



Wykład otwarty Hans-Gerta Pötteringa, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego,
"Przyszłość Europy", Warszawa, 5 czerwca,



Konferencja „Europe
Warszawa, 15 czerwca,



Wizyta studyjna w ramach projektu IW EQUAL, Bolonia (Włochy), 19–23 czerwca,



Konferencja I Forum Obywateli, "Emigrować i wracać. Migracje pracowników
a polityki UE", Wrocław, 22 czerwca,



Konferencja „Wykorzystanie funduszy strukturalnych dla rozwoju w Polsce”, Warszawa,
22 czerwca,



Seminarium „Wyzwania dla integracji uchodźców w Polsce”, Warszawa, 25 czerwca,



Seminarium „Głosowanie elektroniczne w Polsce”, Warszawa, 3 lipca,



Konferencja - prezentacja raportu „Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego i ich
wpływ na politykę krajową”, Warszawa, 6 lipca,



Seminarium „Koncepcja uproszczonej formy fundacji wobec projektowanych zmian
w prawie o organizacjach pozarządowych” (Projekt Kompas), Warszawa, 6 lipca,



Seminarium międzynarodowe “Delegation of public tasks to independent agencies
in EU member states: Poland and Lithuania”, Warszawa, 29 sierpnia,



Wizyta studyjna w ramach projektu IW EQUAL, Breda (Holandia), 25-29 września,



Seminarium eksperckie „Wstępne wyniki badania funkcjonowania Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie” (Projekt Kompas), Warszawa, 26 września,



Seminarium eksperckie pt: „Dialog społeczny w Polsce. Flexicurity: Agencje Pracy
Tymczasowej i czas pracy”, organizowane przez PPS wraz z Europejską Fundacją
Poprawy Warunków Życia i Pracy (projekt EIRO), Warszawa, 28 września,



Wizyta studyjna uczestników programu stażowego z
1 – 13 października,



Seminarium „Wymiar sprawiedliwości
Warszawa, 3 października
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Konferencja „Polska polityka zagraniczna na rozdrożach”, Warszawa, 9 października,



Seminarium eksperckie poświęcone ocenie zdolności rozwoju trzeciego sektora
w Polsce, Warszawa, 9 października,



Wizyta studyjna uczestników programu stażowego z Gruzji w Warszawie, Warszawa,
10 – 22 października,



Konferencja „Demokracja w Polsce 2005-2007”, Warszawa, 11 października,



Konferencja „Przedsiębiorczość społeczna jako sposób na
rozwój społeczności
lokalnych i przeciwdziałanie ubóstwu” organizowana wspólnie z WRZOS-em w ramach
Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, Warszawa, 12 października,



II Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej, sesja tematyczna: „Rewitalizacja
obszarów wiejskich” (projekt IW EQUAL), Warszawa, 19 października,



Konferencja: „Sektor obywatelski 2007 – Polska
(projekt Kompas), Warszawa, 25–26 października,



Konferencja
II
Forum
Obywateli:
„Unia
otwarta
i
bezpieczna.
Rozszerzenie strefy Schengen o Polskę i inne nowe państwa członkowskie”, Białystok,
29 października,



Seminarium poświęcone projektowi „Eksperyment z integracją migrantów” z udziałem
parterów z Włoch, Warszawa, 14 – 15 listopada,



Seminarium „Uwarunkowania rozwoju sektora pozarządowego w Polsce” w ramach
konferencji organizowanej przez Wyższą Szkołę Służb Społecznych we Wrocławiu
(projekt Kompas), Wrocław, 20 listopada,



Seminarium międzynarodowe "New Modes of Governance in the New and Old Member
States - Similarities and Differences", Warszawa, 26 listopada,



Konferencja: „Unia socjalna czy konkurencyjna? Parlament Europejski a dylematy polityki
budżetowej UE”, Gdańsk, 9 listopada,



Seminarium Rady Ekspertów Programu „Obywatel i Prawo III, Warszawa, 28 listopada,



Konferencja „Przyszłość polskiej sceny politycznej”, Warszawa, 29 listopada,



Konferencja „Parlament Europejski a polityka spójności UE”, Katowice, 30 listopada,



Seminarium “Populism and the Crisis of Liberal Democracy in Central Europe”,
Warszawa, 3 grudnia,



Seminarium „Zmiany ustawodawcze i organizacyjne dotyczące dostępu do pomocy
prawnej w Polsce”, Warszawa, 6 grudnia,



Seminarium eksperckie "Koncepcja audytu społecznego i sprawozdawczości społecznej"
(projekt IW EQUAL), Warszawa, 7 grudnia,



Konferencja „Integracja imigrantów - wyzwanie dla Europy” (prezentacja ewaluacji
programów integracyjnych dla uchodźców w Polsce, oraz promocja raportu ‘Europejski
Indeks Obywatelstwa i Inkluzji Społecznej’), Warszawa, 10 grudnia,



Konferencja „Strategia Lizbońska w działaniu. Zmiana polityki rynku pracy w Polsce?",
Warszawa, 14 grudnia,



Konferencja „Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego jako jedno z podstawowych
praw obywateli UE”, Warszawa, 18 grudnia.
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UDZIAŁ PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW W UPOWSZECHNIANIU
WYNIKÓW PRAC PROGRAMU
Prof. Lena Kolarska-Bobińska, Dyrektor ISP


członek Komitetu Socjologii PAN



członek Komitetu Etyki PAN



członek Rady Naukowej Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego



członek Rady Nadzorczej Fundacji Central European University



członek Rady Konsultacyjnej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych



członek Komitetu Sterującego projektu „Nowe Metody Rządzenia” w ramach projektu VI
Ramowego Unii Europejskiej



członek Rady Rzecznika Praw Obywatelskich



członek Rady Nadzorczej wydawnictwa „Europe’s World”

Udział w konferencjach i seminariach (między innymi):


wykład dla studentów Prawa UW pt. „Nasza polska demokracja”, 9 stycznia



wykład dla pracowników i studentów Hannah Arendt Institut für Totalitarismusforschung
Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie „ Konsolidacja demokracji w Europie
Środkowowschodniej po wejściu do Unii Europejskiej- przykład Polski”, Drezno,
24 stycznia



udział w spotkaniu ekspertów ds. badań opinii publicznej, Komisja Europejska, Bruksela
2 lutego



otwarcie konferencji „Agro czy e-świętokrzyskie. W poszukiwaniu europejskiej strategii
dla regionu.”, BIPE, ISP, Kielce, 22 lutego



wystąpienie podczas panelu dyskusyjnego „ Bumerang `89? Unexpected Calamities
in the Political Life of East-Central Europe” w Institut für die Wissenschaften vom
Menschen, Renner Institut, Wiedeń, 27 marca



wystąpienie podczas konferencji „Deficyt demokracji w UE a europejskie grupy
interesów”, ISP, Instytut Socjologii UW, Warszawa, 3 kwietnia



udział w “3rd NewGov Forum with Practicioners and Stakeholders Assessing
New Modes of Governance”, Bruksela, 20 kwietnia



otwarcie konferencji i prowadzenie panelu “Skuteczna kontrola finansowania polityki”,
ISP, Fundacja Batorego, Warszawa, 26 kwietnia



prezentacja dla German Marshall Fund – „Poland`s foreign Policy at the crossroads”,
Waszyngton, 3 maja



wystąpienie “Popular and elite attitudes toward the U.S. in Central and Eastern Europe”,
Department of State, Waszyngton, 4 maja



wystąpienie podczas debaty „Co może zdarzyć się na polskiej scenie politycznej ?”,
spotkanie organizowane przez Klub Platformy Obywatelskiej, Łódź, 9 maja



wykład dla przedsiębiorców północno-wschodniej Polski na temat sytuacji politycznej,
Wzgórza Dylewskie, 18 maja
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wystapienie w panelu “Elections and Election Monitoring” konferencji “Governance,
Reform and Human Rights in the Euromed Region”, Euromesco, Berlin, 31 maja



otwarcie wykładu „Przyszłość Europy” Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
Hansa Pötteringa, BIPE, ISP, Warszawa, 5 czerwca



wykład dla Akademii Dyplomatycznej, „Stereotypy Polski i Polaków”, Warszawa,
11 czerwca



otwarcie konferencji „EU in the World”, ISP, Warszawa, 15 czerwca



wykład dla Akademii Dyplomatycznej „Stereotypy narodowe a autostereotypy”,
Warszawa, 19 czerwca



otwarcie konferencji „Emigrować i wracać. Migracje pracowników a polityki UE”, BIPE,
ISP, Wrocław, 26 kwietnia



otwarcie i moderacja panelu konferencji „Regiony Przyszłości. Wykorzystanie funduszy
strukturalnych dla rozwoju w Polsce”, ISP, Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce,
Warszawa, 28 czerwca



udział w debacie “Working Group on challenges for Europe, Russia and other former
Soviet States”, Chatham House, Londyn, 2 lipca



otwarcie konferencji „Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego”, ISP, Warszawa, 6
lipca



wystąpienie na konferencji „Koordynaty stosunków polsko-niemieckich”, Hanns-Seidel
Stiftung i „Akademie für Politik und Zeitgeschehen”, Monachium, 28-29 lipca



udział w konferencji „Working together – strenghtening the European Neighbourhood
Policy”, Komisja Europejska, Bruksela, 3 września



wystąpienie „Wpływ dyskursu „opiekuńczego” PiS-u na postawy społeczne » podczas
konferencji „Państwo i społeczeństwo wedle Prawa i Sprawiedliwości”,
Fundacja im. Stefana Batorego, 8 października



moderowanie panelu podczas konferencji „Polska polityka zagraniczna na rozdrożach”,
ISP, 9 października



moderowanie konferencji „Demokracja w Polsce 2005-2007” , ISP, 11 października



otwarcie konferencji „Unia otwarta i bezpieczna. Rozszerzenie strefy Schengen o Polskę
i inne nowe państwa członkowskie”, BIPE, ISP, Białystok, 29 października



otwarcie konferencji „Unia socjalna czy konkurencyjna? Parlament Europejski a dylematy
polityki budżetowej UE”, Gdańsk, 9 listopada



wystąpienie podczas konferencji „Rola biznesu w budowaniu kapitału społecznego”,
Gazeta Prawna, Warszawa, 14 listopada



wystąpienie podczas konferencji „Stan państwa i demokracji
Bilans i perspektywy”, Fundacja im. Stefana Batorego, 26 listopada



wystąpienie podczas konferencji „Przyszłość polskiej sceny politycznej”, ISP, Warszawa,
29 listopada



otwarcie konferencji „Rynek pracy a Strategia Lizbońska”, ISP, Warszawa, 14 grudnia



otwarcie konferencji „Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego jako jedno z
podstawowych praw obywateli UE”, BIPE, ISP, Warszawa, 18 grudnia

Publikacje i artykuły :
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Lena Kolarska-Bobińska, Jacek Kucharczyk, Jarosław Zbieranek (red.), Demokracja w
Polsce 2005-2007, Seria: OBSERWATORIUM DEMOKRACJI, Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2007



Lena Kolarska – Bobińska (red.), Emigrować i Wracać, Seria: EKSPERTYZY,
REKOMENDACJE, RAPORTY Z BADAŃ, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007



“Consolidation of Democracy in Central and Easter Europe after Enlargement –
The Polish Case in Comparison” w: “Totalitarismus und Demokratie”, 4 (2007)



„Rok poznać po tym, jak się kończy” felieton dla Wirtualnej Polski, 04.01.07



“Nowy informacyjny kanał w telewizji publicznej” felieton dla Wirtualnej Polski, 11.01.07



„Polski problem numer 1” – Polityka, 01.03.07



„PIS – więcej tradycyjnego panowania niż nowoczesnego rządzenia”, Rzeczpospolita,
12.04.07



„ I solidarniej, i liberalnej (z Markiem Rymszą)”, Polityka, 12.05.07



„Kłopoty z demokracją” - Dziennik, dodatek „Europa” 14/15.04.07



„Dlaczego Polacy nie głosują” (z J. Zbierankiem), Gazeta Wyborcza, 05.06.07



„LiS to tylko koło ratunkowe dla partyjnych szalup”, Dziennik 19.07.07



„Kryzys polskiej demokracji”, Rzeczpospolita, 31.08.07



„Jeszcze za wcześnie na euforię”, Fakt, 17.08.07



„Interesy i wartości”, Dziennik, dodatek „Europa”, 22/23.09.07




„Kaczyński zrobił z nas demokratów” - Gazeta Wyborcza 13.12.07
cykl artykułów do „Les Echos”, (co 5 tygodni)

Wybrane wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:
Media polskie:


Prasa; między innymi: PAP, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik, Polityka,
Newsweek, Przekrój, Życie Warszawy, Dziennik Łódzki, Fakt, Polska, Metro, Tygodnik
Solidarność, Dziennik Polski, Trybuna, Echo Dnia, Przegląd, Kurier Poranny, Gazeta
Krakowska, Dziennik Zachodni, Kurier Lubelski, Gazeta Lubelska, Tygodnik
Ciechanowski, Słowo Polskie, Gazeta Wrocławska, Forum, Forum Akademickie, Pismo
samorządowe « Wspólnota », Pani, Gala, Temi,



Radio i TV : TVP1 « Dziennik », « Komentarze », TVP 2 « Panorama », TVN « Fakty »,
Polsat « Wydarzenia », TVP Polonia, TVP Kultura, TVN24, TVP 3, TV « Biznes » Polsat,
TVP Info, TV Puls, Superstacja, TOKFM, Radio Wawa, PR Trójka, Radio Zet, Wirtualna
Polska (debata przedwyborcza)

Media zagraniczne:


Prasa; między innymi: Les Echos, Financial Times, Newsweek (Anglia), Reuters, Los
Angeles Times, New York Times, El Pais, Associated Press, „Novosti” (Rosja), Dagens
Nyheter (Szwecja), La Croix, Swedish News Agency, Aftenposten (Norwegia), Stern,
Svenska Dagbladet, Reformatorisch Dagblad (Holandia) Avvenire (Włochy), AFP, ANSA,
Irish Times, The Expert (Rosja)



Radio i TV; między innymi: telewizja portugalska, RFI sekcja polska, radio BBC World,
National Public Radio (USA), Radio Latvia, ORF (telewizja austriacka), YLE (telewizja
fińska),TVE (telewizja hiszpańska), radio belgijskie RTBF, MTV3 (telewizja fińska), TV4
(telewizja szwedzka), FVT (telewizja szwedzka), PR I (telewizja chorwacka),
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Dr Jacek Kucharczyk, Dyrektor Programowy


przedstawiciel ISP w Policy Association for an Open Society PASOS



przedstawiciel Polski w Grupie Kontaktowej Organizacji Pozarządowych przy Banku
Światowym (ECA NGO Working Group)



członek redakcji periodyku „European Political Science”



członek Rady Ekspertów Programu „Obywatel i Prawo” ISP i Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności



uczestnik inicjatywy „21 Października”

Udział w konferencjach i seminariach:


Wystąpienie w panelu dyskusyjnym na temat populizmu w Europie, Maison d’Europe,
Paryż, 9 lutego,



Udział w konferencji “Supporting Change – a workshop for Central European NGOs
Active in Democracy assistance”, Praga, 29-30 marca,



Udział w spotkaniu Rady Dyrektorów stowarzyszenia PASOS, Praga, 25-28 kwiecień



Udział w dyskusji panelowej „Czym różni się polityka zagraniczna od europejskiej?”
na seminarium „Następne pół wieku Czy UNIA EUROPEJSKA przetrwa?”, Warszawa,
16 kwietnia,



Prezentacja i moderowanie panelu dyskusyjnego na „Think tanks management
workshop”, OSI, Budapeszt, 17-18 kwietnia,



Prezentacja dla studentów KSAP nt współpracy administracji publicznej i think tanków,
Warszawa, 9 maja,



Moderowanie panelu nt wzajemnych wizerunków Polaków, Niemców i Ukraińców,
Fundacja Schumana, Warszawa, 10 maja,



Prezentacja: “Populism in Central Europe. The Case of Poland” at an international
conference “Populism. Populism? Populism! What it looks like and what to do about it”,
Bratislava, 12-13 czerwca,



Moderownie seminarium o głosowaniu elektronicznym, ISP, Warszawa 3 lipca,



Udział w spotkaniu eksperckim na temat Polityki Sąsiedztwa UE, MSZ Królestwa
Niderlandów, Warszawa, 17 lipca,



Prezentacja: “Poland and the EU” dla studentów EUROPEUM Summer School,
Praga, 18 lipca,



Prezentacja: “Populism in Central Europe. The Case of Poland” w ramach Sussex
University Seminars, 13 października,



“Introduction to Poland” - prezentacje dla policy fellows z Mołdowy I Gruzji,
Warszawa, 1 i 10 października,



Spotkanie z obserwatorami OBWE, 18 października,



Prezentacje: “Europeisation of Polish Political Scene” oraz "European Solidarity and
National Interests: Dilemmas of Polish MEPs" na konferencji “Poland in the EU:
Evaluating
the
First
Three
Years
of
Membership”,
Ambasada
RP,
Londyn, 14-15 października,
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Prezentacja: “The European Parties After Enlargement: More United or Less
Coherent?” na konferencji “Politicisation of the EU – What Perspectives?”, Centre for
European Policy Studies, Bruksela, 27 października

Publikacje i artykuły:


Lena Kolarska-Bobińska, Jacek Kucharczyk, Jarosław Zbieranek (red.), Demokracja
w Polsce 2005-2007, Seria: OBSERWATORIUM DEMOKRACJI, Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2007



Jacek Kucharczyk, Piotr Kaźmierkiewicz, Learning from the experience of West
European think tanks: a study in think tank management, Seria: EKSPERTYZY,
REKOMENDACJE, RAPORTY Z BADAŃ, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007



Jacek Kucharczyk, Olga Wysocka, „Populism in Poland. Case Study” (materiał
powielany)



“Poland After the 2005 Elections: Domestic Dicontent or EU Backlash?” in Democracy
and Populism in Central Europe: The Visegrad Elections and Their Aftermath, IVO,
Bratysława 2007



“EU Integration Erodes Support for Populism”, “Oxford Analytica”, 09.01.2007



“Fewer Poles Approve US Freign Policy”, “Oxford Analytica”, 19.02.2007



Die
öffentliche
Meinung
in
www.polen-analysen.de, 26.07.2007



Polen

zur

europäischen

Integration,

„Alleged Security Abuse May Harm Kaczynskis”, “Oxford Analytica”, 27.08.2007



„PiS Uses Early Elections to Threaten Partners, “Oxford Analytica”, 31.07.2007



“Spychanie Platformy na mieliznę”, „Rzeczpospolita”, październik 2007.



„All Aboard the Schengen Express”, “Transitions Online”, 21.12.2007



„Platforma musi zburzyć mit PiS”, Rzeczpospolita, 28.12.2007

Wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:
Media polskie:


Prasa: między innymi, „Gazeta Wyborcza”, „Gazeta Prawna”, „Rzeczpospolita”,
„Dziennik Łódzki”, „Życie Warszawy”, „Zielony Sztandar”, „Newsweek”, „Poland
Monthly”,



Radio i TV: TVN24, TVN („Fakty”), Polsat („Informacje”), TVP1(„Wiadomości”),, TV
Biznes Informacje TVP2 („Panorama”), TVP3, TOK FM, PiN FM, Radio Zet, Polskie
Radio dla Zagranicy, PR I, PR III („puls Trójki”), Radio ESKA, Radio Plus, Radio
Polonia, RMF FM,

Media zagraniczne:


Prasa : Associated Press, Agence France Press, Reuters, „Washington Post”, « Daily
Telegraph », « Financial Times » „Le Monde”, „Le Figaro”, „La Croix”, « El Pais », « Les
Echos » “Svenska Dagbladet” “Reformatorisch Dagblad”



Radio i TV : BBC World Service, National Public Radio (USA), Radio France
International, Ceska Televize, TV2 / Danmark, Radio Free Europe, Radio Liberty
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PROGRAM EUROPEJSKI
Jarosław Ćwiek-Karpowicz, analityk/koordynator projektów
Udział w konferencjach i seminariach:


Wystąpienie z referatem: „The future of democracy in Russia and the role of the EU”
podczas sesji “The New EU-Russia Relationship: Principles, Interests and Processes” w
ramach The Baltic Forum, Ryga, 25-26 maja



Udział w panelu dyskusyjnym “Rola instytucji demokratycznych – Parlamentu
Europejskiego i parlamentów narodowych w przyszłej konstrukcji UE” podczas
konferencji naukowej “Przyszłość Traktatu Konstytucyjnego UE” organizowanej przez
Studenckie Koło Naukowe „Touching Europe”, Instytut Socjologii UW, Warszawa,
26 maja



Prezentacja “Perspektywa nowych państw członkowskich wobec pogłębionej integracji i
dalszego rozszerzenia UE. Przykład Polski” w ramach seminarium Europa als
Wertegemeinschaft? Die normativen Grundlagen des „neuen Europa“, Europäischen
Akademie Sankelmark, Niemcy, 15-17 czerwca,



Prezentacja raportu ISP „Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego. Aktywność i
wpływ na krajową scenę polityczną”, PAIiZ, Warszawa, 6 lipca,



Referat „Polityka Kremla wobec trzeciego sektora w Rosji“ w ramach konferencji „Sektor
obywatelski 2007 – Polska w ujęciu porównawczym”, Instytut Spraw Publicznych i
Fundacja im. S. Batorego, Warszawa, 24-25 października,

Publikacje:


Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Piotr Kaźmierkiewicz, Magdalena Pucyk, Polscy posłowie do
Parlamentu Europejskiego i ich wpływ na politykę krajową, Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa 2007



Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Rosyjska elita polityczna o Unii Europejskiej (tradycja i
współczesność), Wyd. ELIPSA, Warszawa 2007, s. 219.

Wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:


Wypowiedzi do mediów krajowych: telewizji („Panorama” TVP 2, „Magazyn” TVN 24),
prasy (m.in. Życie Warszawy, Kurier Lubelski, Głos Wielkopolski, Dziennik Łódzki), stacji
radiowych (PR Program I, PR Polonia), i zagranicznych: m.in. Łotwa („Телеграф”, „Час)
na tematy związane badaniami ISP nt. działalności polskich posłów w Parlamencie
Europejskim, a także na temat polityki wschodniej Polski i UE w kontekście relacji z
Rosją i Białorusią.

Mateusz Fałkowski, ekspert
Udział w konferencjach i seminariach:


Konferencja “Testbild Polen Medienaspekten", Weimar, 4 maja

ein



Konferencja "Strategien europäischer Identitätsbildung, Genshagen, 7-8 grudnia
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Artykuły:


artykuł w Polsko-Niemieckim Magazynie Dialog (76): Mateusz Falkowski, "Polacy chcą
Niemiec jako partnera strategicznego"

Tomasz G. Grosse, ekspert
Udział w konferencjach i seminariach:


Corruption threats in EU structural funds, Providus – European Commission, Instytut
Spraw Publicznych, Riga, 28-30 marca,



NEWGOV Consortium Conference, Florence, 31 maja – 1 czerwca 2007,



Regional Development in Central and Eastern Europe, Regional Studies Association
Conference, Warsaw University, Warsaw, 20-22 września;



New Modes of Governance in the New and Old Member States, Similarities and
Differences, International Seminar, NewGov Consortium, Warsaw, 26 października.

Publikacje i artykuły:


Tomasz
Grosse,
Rozwój
regionów
peryferyjnych,
Seria:
EKSPERTYZY,
REKOMENDACJE, RAPORTY Z BADAŃ, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007



Tomasz Grosse (red.), Zapobieganie korupcji w wykorzystaniu funduszy unijnych,
Seria: EKSPERTYZY, REKOMENDACJE, RAPORTY Z BADAŃ, Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2007



New modes of governance in agencies implementing EU policies: examples of
Europeanization in three new EU member states, NewGov, Project no. CIT1-CT-2004506392, ref. No. 17/D08, http://www.connex-network.org/eurogov, 2007.



Save Public Assets. Monitoring Corruption Threats in the Distribution of Structural Funds,
Institute of Public Affairs, Warsaw, 2007.



Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów
peryferyjnych, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1 (27), 2007.



Innowacyjna gospodarka na peryferiach?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.



Modele integracji europejskiej wobec dylematów reformy Unii Europejskiej, Polska w
Europie Nr 1 (50) 2007.



Rozwój nowoczesnej gospodarki wiejskiej czy gospodarki opartej na wiedzy? Dwie
strategie rozwoju dla wschodnich województw Polski, Analizy i Opinie, nr 71, Instytut
Spraw Publicznych, Warszawa.



Thesis for discussing EU regional policy in: Jakubowska P., Kukliński A., Żuber P. (red.):
The Future of European Regions, Ministry of Regional Development, Warsaw, 2007, 145150.



Strategia dla Polski w stylu partnerskim, Dialog nr 2 (15), 2007, 19-23.



Zarządzanie rozwojem gospodarczym w Unii Europejskiej, Międzynarodowy Przegląd
Polityczny, nr 1 (17), 2007, 174-197.



Sprawne zarządzanie polską administracją, Międzynarodowy Przegląd Polityczny, nr 2
(18), 2007, 197-214.
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Dialog społeczny i obywatelski w Unii Europejskiej, w: Towalski R. (red.): Dialog
społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje, Warszawa: Centrum Partnerstwa
Społecznego „Dialog”, Instytut Spraw Publicznych, 2007.

Piotr Maciej Kaczyński, ekspert
Udział w konferencjach i seminariach:


„Nord Stream Project: the Economical, Political, Legal and Ecological Implications for the
Baltic Sea Region”, Vilnius University, 12 lutego



“Can we help Belarus? A challenge for European Civil Society”, College of Europe,
Warszawa, 27 lutego



“Your Europe, Your Future”, Reprezentacja Komisji Europejskiej w Warszawie, 2 marca



„European Citizens Debate”, Partners Polska, Warszawa, 10 marca



“The ENPplus Strategy: Which Perspectives?, Institute of International Relations”, Praga,
18 kwietnia



“Europe in media. Media in Europe”, cafebabel.com, Warszawa, 7 maja



“Where is Europe's end? Debate on Turkish EU membership”, Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa, 11 maja



“The Future of the Constitutional Treaty of the European Union”, SKN Touching Europe,
Warszawa, 26 maja



“Polish Policy in the European Union”, College of Europe, Warszawa, 16 czerwca



“The Role of Civil Society in Local Government Reform”, TESEV, Istanbul, 23 czerwca

Publikacje:


Piotr Maciej Kaczyński, „Polskie dylematy wobec nowego traktatu Unii Europejskiej”,
„Analizy i Opinie” nr 76



Piotr Maciej Kaczyński, “Poland and voting in the council”, ARI 66/2007 (publikacja
elektroniczna, dostępna na http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/1128.asp)



Piotr Maciej Kaczyński, “Poland’s policy agenda for 2007 will still reflect its scratchy EU
relationship”, Europe’s World, 2007 (publikacja elektroniczna, dostępna na
http://www.europesworld.org/EWSettings/Article/tabid/78/Default.aspx?Id=38bd4e76-6173-4b29928d-582691771301)



Piotr Maciej Kaczyński,
transatlantyckich”,
2007

“Partnerstwo
(publikacja

gospodarcze: znaczenie stosunków
elektroniczna,
dostępna
na

http://www.amcham.pl/File/pdf/lobbying/the_power_of_transatlantic_relations_pl.pdf)

Wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:
Media polskie:


Radio i TV: Polskie Radio 1, 3, Radio dla Ciebie, TOK FM, Radio PIN, TVP2 TV Puls,
Superstacja

Media zagraniczne:


Prasa: The Irish Times, NRC Handelsblad (Niderlandy), Kommersant (Rosja),
Rzeczpospolita, EurActiv, IHT, Le Monde, Jyllends-Posten (Dania), SME (Słowacja)
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Radio i TV: STV (Telewizja S�owacka), Associated Press, Inter Press Service, IAR, BBC
World Service, Wietrzne Radio - Chicago, Radio Catalunya.

PROGRAM POLITYKI SPOŁECZNEJ
dr Marek Rymsza, dyrektor programu
Udział w konferencjach i seminariach:


Uczestnictwo i prowadzenie obrad (lub wybranych sesji) – większość seminariów i
konferencji organizowanych w ramach PPS (17 spotkań z 25 ogółem organizowanych
przez PPS);



Referat nt. badań PPS ISP dot. opieki zastępczej na konferencji dotyczącej
funkcjonowania systemu resocjalizacji i reintegracji społecznej, Katowice, 23 lutego;



Udział w panelu dyskusyjnym nt. prawa fundacyjnego w Polsce; seminarium Forum
Darczyńców, Warszawa, 19 marca;



Wystąpienie na seminarium "Warunki powodzenia przedsiębiorstwa społecznego w
gospodarce rynkowej" z okazji uroczystego otwarcia spółdzielni socjalnej w Prostkach,
Prostki k. Ełku, 7 października 2007;



Wystąpienie na spotkaniu z okazji otwarcia spółdzielni socjalnej w Nasutowie, listopad
2007;



Udział w pracach i posiedzeniach Komisji konkursowej „Ludzka Twarz EFS”;



Udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego Narodowy Plan Rozwoju;



Udział w posiedzeniach Krajowej Sieci Tematycznej (temat D – gospodarka społeczna) w
ramach IW EQUAL;



Udział w posiedzeniach Parlamentarnego Zespołu do spraw Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi.

Publikacje:


M. Rymsza, „Trzeci sektor a druga fala ekonomii społecznej w Polsce, „Trzeci Sektor”
2007, nr 9;



M. Rymsza, M. Dudkiewicz, „Doświadczenie i przyszłość w działalności pozarządowej”,
„Trzeci Sektor” 2007, nr 11;



M. Rymsza, „Druga fala ekonomii społecznej w Polsce a koncepcja aktywnej polityki
społecznej”, w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), „Ekonomia społeczna. Kapitał
społeczny”, ISP, Warszawa 2007.



T. Kaźmierczak, M. Rymsza, „Wprowadzenie”, w: T. Kaźmierczak M. Rymsza (red.),
Ekonomia…”, op. cit.



M. Rymsza, „Polityka państwa wobec sektora obywatelskiego w Polsce w latach 1989–
2007, w: M. Rymsza, G. Makowski, M. Dudkiewicz (red.), „Państwo a trzeci sektor.
Prawo i instytucje w działaniu”, ISP, Warszawa 2007.



M. Rymsza, „Prawne regulacje współpracy międzysektorowej w działaniu: wnioski i
rekomendacje”, w: M. Rymsza, G. Makowski, M. Dudkiewicz (red.), „Państwo a trzeci
sektor…”, op. cit.;
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M. Rymsza, G. Makowski, M. Dudkiewicz, „Wprowadzenie”, w: M. Rymsza, G. Makowski,
M. Dudkiewicz (red.), „Państwo a trzeci sektor…”, op. cit.;



M. Rymsza, „Wprowadzenie”, w: E. Giermanowska (red.), „Młodzi niepełnosprawni o
sobie. Rodzina, edukacja, praca”, ISP, Warszawa 2007;



M. Rymsza, „O polityce państwa wobec trzeciego sektora i instytucjonalizacji dialogu
obywatelskiego”, w: M. Rymsza (red.), „Organizacje pozarządowe. Dialog obywatelski.
Polityka państwa”, ISP, Warszawa 2007;



M. Rymsza, „Wprowadzenie” do broszury T. Kaźmierczak, „Budujemy nowy Lisków,
broszura”, ISP i ARFP, Warszawa 2007;



M. Rymsza, „Wstęp” do broszury T. Schimanek, „E jak EQUAL. P jak Partnerstwo”,
broszura, ISP i ARFP, Warszawa 2007;



L. Kolarska-Bobińska, M. Rymsza, „Polityka społeczna potrzebna od zaraz”, „Analizy i
Opinie” nr 73, tekst opublikowany także na łamach „Polityki”.

Wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:
Media polskie:


Prasa: „Gazeta Samorządu i Administracji”, „Gazeta Prawna”, „Dziennik Polski”,
„Polityka”, „Życie Warszawy”



Radio i TV: TVP „Superstacja” TVP3 , TVP2, „Panorama”, TVP 3 Katowice, Radio
Rotunda, Polsat TVP1 ( „Wiadomości”), TVN, Radio, Radio dla Zagranicy, Radio VOX,
Radio Tok FM

Kamila Hernik, koordynator programu


Udział w posiedzeniach Komitetu Sterującego Narodowy Plan Rozwoju;



Udział w dyskusjach podczas wizyty studyjnej w ramach współpracy ponadnarodowej
PIW EQUAL, Bolonia (Włochy), 25-28 marca;



Udział w międzynarodowej konferencji podsumowującej 3-letni projekt DIOSCURI,
zorganizowanej przez Central European University oraz Instytut Nauk o Człowieku,
Wiedeń (Austria), 20-22 kwietnia;



Wystąpienie dotyczące rozwiązań wpływających na aktywność ekonomiczną
mieszkańców na seminarium "Polsko-czeskie partnerstwo dla gospodarczej aktywizacji
gmin", Związek Gmin Śląska Opolskiego, Opole, 12 czerwca;



Udział w spotkaniu Community of Practice dotyczącym funkcjonowania partnerstw w
programie EQUAL, Bruksela (Belgia), 13 czerwca;



Udział w konferencji zorganizowanej przez Komisję Europejską i Europejską Fundację
Poprawy Warunków Życia i Pracy - 10-lecie European Industrial Relations Observatory,
Bruksela (Belgia), 14 czerwca;



Udział w spotkaniu grupy ekspertów z państw wyszechradzkich dotyczącym partycypacji
organizacji pozarządowych w strategicznym zarządzaniu sprawami publicznymi, Praga
(Czechy), 23 lipca;



Udział w spotkaniu Community of Practice dotyczacym funkcjonowania partnerstw w
programie EQUAL, Lizbona (Portugalia), 24-25 września,



Wystąpienie (wspólnie z Jackiem Kisielem) na sesji „Rewitalizacja obszarów wiejskich”
podczas II Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej (prezentacja wyników badan
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monograficznych: „Rodaki – zielona gęś w krainie białego puchu”), Warszawa,
19 października;


Prezentacja wyników badań z monitoringu „Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie” na konferencji "Demokracja obywatelska i społeczeństwo obywatelskie na
poziomie lokalnym i regionalnym w starych i nowych krajach Unii Europejskiej”, Wrocław,
19-20 listopada;



Udział w corocznym spotkaniu centrów monitorujących stosunki przemysłowe, warunki
pracy oraz procesy restrukturyzacji w Europie, zorganizowane przez Europejską
Fundację Poprawy Warunków Życia i Pracy, Dublin, 6-7 grudnia;

Publikacje:


K. Hernik, „Finansowe i pozafinansowe formy współpracy organizacji pozarządowych z
administracją publiczną” – rozdział raportu: G. Makowski i inni „Współpraca administracji
publicznej i organizacji pozarządowych. Monitoring Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie”, red. G. Makowski (raport opublikowany na nośniku CD)



K. Hernik, „Government unveils draft family programme for 2007–2014”,
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/05/articles/pl0705029i.htm

Anita Sobańska, koordynator


wypowiedź z okazji otwarcia Biłgorajskiego Przedsiębiorstwa Społecznego, telewizja
lokalna "Wieści Biłgorajskie", 27 lipca;



Udział w wizycie studyjnej w ramach projektu EQUAL, Bolonia, Włochy, 25-28 marca;



Udział w wizycie studyjnej w ramach projektu EQUAL, Bolonia, Włochy, 19-23 czerwca;



Udział w wizycie studyjnej w ramach projektu EQUAL, Breda, Holandia, 25-29 września;



Udział i wystąpienie na uroczystym seminarium z okazji otwarcia Biłgorajskiego
przedsiębiorstwa społecznego, Biłgoraj, 27 lipca;



Udział w uroczystym otwarciu przedsiębiorstwa społecznego "Garncarska Wioska" w
Kamionce k/Nidzicy, Kamionka, 16 września;



Udział w uroczystym otwarciu spółdzielni socjalnych w Prostkach i Gołubiach k/Ełku,
Prostki, Golubie, 6-7 października.

Dominika Skwarska, koordynator


Udział w seminarium eksperckim „Stosowane sposobów mierzenia wpływu społecznego
na poziomie organizacji, instytucji oraz jej najbliższego otoczenia - przegląd stosowanych
metod i dyskusja nad możliwościami ich praktycznego zastosowania", „Akademia
Przedsiębiorczości", MSAP, Kraków, 6 marca;



Udział w konferencji „EQUAL Policy Forum Entrepreneurship. Putting the Heart into the
Lisbon Process. Strategies for Inclusive Entrepreneurship and Social Enterprises",
Hanower (Republika Federalna Niemiec), 4-6 czerwca;



Wizyta studyjna we Włoszech dotycząca funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych w
ramach współpracy ponadnarodowej EQUAL, Bolonia (Włochy), 19-23 czerwca;
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Wizyta studyjna w Holandii na temat funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych oraz
nowatorskich metod aktywizowania środowisk zagrożonych marginalizacją, Breda
(Holandia), 25-29 września;



Udział w spotkaniu zamykającym projekt European Union-Latin American Observatory
(OBREAL) oraz Latynoamerykańskim Kongresie Nauk Społecznych FLACSO, Quito
(Ekwador), 28-31 października;



Udział w corocznym spotkaniu centrów monitorujących stosunki przemysłowe, warunki
pracy oraz procesy restrukturyzacji w Europie, zorganizowane przez Europejską
Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Dublin, 22-23 listopada;

Publikacje:


D. Skwarska, „Kultura przedsiębiorczości społecznej w Hiszpanii – tradycje regionów
autonomicznych", „Trzeci Sektor" 2007, nr 9.

Paulina Sobiesiak, koordynator


Wystąpienia na konferencjach regionalnych w Częstochowie, Toruniu i Poznaniu
Prezentacja wyników badań projektu „Elastyczne formy zatrudnienia – szansa na
aktywizację zawodową niepełnosprawnej młodzieży”;



Wywiady nt. aktywizacji osób niepełnosprawnych udzielane mediom lokalnym na
konferencjach prasowych (m.in. „Gazecie Krakowskiej”, Radiu „Lublin”, TVP 3 – Poznań);



Prezentacja wyników badań z monitoringu „Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie” na seminarium ISP w ramach konferencji "Demokracja obywatelska i
społeczeństwo obywatelskie na poziomie lokalnym i regionalnym w starych i nowych
krajach Unii Europejskiej”, Wrocław, 19-20 listopada;



Udział w wizycie studyjnej na temat funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych oraz
nowatorskich metod aktywizowania środowisk zagrożonych marginalizacją, Breda
(Holandia), 25-29 września;



Udział w II Ogólnopolskich
19 października;



Udział w konferencji „Społeczności lokalne – integracja, animacja, rozwój”, Warszawa,
12 grudnia;

Spotkaniach
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Publikacje:


P. Sobiesiak, „Elastyczne formy zatrudnienia a aktywizacja zawodowa niepełnosprawnej
młodzieży” – „Trzeci Sektor” 2007, nr 10;.



P. Sobiesiak, „Lisków: model rozwoju lokalnego?”, w: T. Kaźmierczak (red.), „Zmiana w
społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej i nie tylko”,
ISP, Warszawa 2007.



P. Sobiesiak „Interpretacja i realizacja ustawowych zasad współpracy międzysektorowej”
oraz – rozdział raportu: G. Makowski i inni, „Współpraca administracji publicznej i
organizacji pozarządowych. Monitoring Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie” (raport opublikowany na nośniku CD);



P. Sobiesiak, „Wolontariat w świetle funkcjonowania Ustawy” – rozdział raportu G.
Makowski i inni, „Współpraca…”, op. cit.

Danuta Pławecka, koordynator


Wypowiedź dla "Europejskiego Doradcy Samorządowego" na temat Partnerstwa "Nowy
Lisków", grudzień.

dr Ewa Giermanowska, ekspert


Prezentacja wyników badań projektu „Elastyczne formy zatrudnienia – szansa na
aktywizację zawodową niepełnosprawnej młodzieży” na konferencjach w Lublinie,
Gdańsku, Warszawie, Częstochowie oraz w Warszawie;



Wywiady na temat aktywizacji osób niepełnosprawnych udzielane mediom na
konferencjach prasowych (m.in. „Gazecie Krakowskiej”, Radiu „Lublin”, TVP 3 – Poznań
oraz w trakcie konferencji regionalnych (TVP, TVN 24, Radiu „Eska”, Telewizji Lublin,
Radiu „VOX”, Radiu „Pogoda”, Radiu „Afera”, Radiu „Centrum”);



Komunikat z badań podczas seminarium nad wypracowaniem metody objęcia ochroną
związkową pracowników zatrudnionych elastycznie, Konstancin – Jeziorna, 21 czerwca;



„Sieci wsparcia społecznego młodych osób niepełnosprawnych w drodze do
zatrudnienia” – referat na XIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym przygotowany na
podstawie wyników badań projektu „Elastyczne formy zatrudnienia – szansa na
aktywizację zawodową niepełnosprawnej młodzieży”, Zielona Góra, 13–15 września.

dr Izabela Rybka, ekspert


Prezentacja książki "Kapitał społeczny, ekonomia społeczna" na spotkaniu Krajowej Sieci
Tematycznej IW EQUAL, Wrocław, 14 czerwca;



Wystąpienie "Zakorzenianie przedsiębiorstwa społecznego w społeczności lokalnej" na
konferencji "Gospodarka społeczna – równe szanse na rynku pracy", Białystok. 18
września;



Udział w warsztacie FISE dotyczącym założeń do ustawy o przedsiębiorstwie
społecznym, Warszawa, 11 października;



Prezentacja projektu animacji lokalnej na seminarium szkoleniowym Krajowej Sieci
Tematycznej "Sprawdzone pomysły szansą na rozwój obszarów wiejskich", Karnity
k/Ostródy, 19-21 listopada.
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dr Tomasz Kaźmierczak, ekspert


Prezentacja założeń projektu "Nowy Lisków" na 3 szkoleniach dla samorządowców,
organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Jedlnia Letnisko
k/Radomia, 15 maja, Soczewka k/Płocka, 22 maja, Białobrzegi k./Warszawy, 29 maja;



Wystąpienie dotyczące rozwiązań wpływających na aktywność ekonomiczną
mieszkańców na seminarium "Polsko-czeskie partnerstwo dla gospodarczej aktywizacji
gmin", Związek Gmin Śląska Opolskiego, Opole, 12 czerwca 2007;



Udział w debacie redakcyjnej "Polityka społeczna a rozwój lokalny", Gazeta Samorządu i
Administracji, Warszawa, 12 grudnia;



Udział w posiedzeniach Krajowej Sieci Tematycznej (temat D – gospodarka społeczna) w
ramach IW EQUAL;



Prowadzenie / udział (wystąpienia, prowadzenie sesji, panelów dyskusyjnych) we
wszystkich seminariach i konferencjach organizowanych przez PPS w ramach projektu
IW EQUAL.

dr Anna Krajewska, ekspert


Uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach Rady Działalności Pożytku Publicznego, w
charakterze obserwatora;



Udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi w charakterze obserwatora, luty;



Udział w wysłuchaniu publicznym nt. nowelizacji Ustawy o Działalności Pożytku
Publicznego i o Wolontariacie w charakterze obserwatora, wrzesień;



Referat nt. zmian w prawie dotyczącym funkcjonowania organizacji pozarządowych w
Polsce na konferencji „The Second Regional NGO Congress” Rady Europy poświęconej
funkcjonowaniu organizacji pozarządowych w krajach UE i jej wschodnich sąsiadów,
Kijów (Ukraina), 25-27 listopada.

dr Grzegorz Makowski, ekspert


wystąpienie na konferencji „Public participation in legislative process”, Ułan Bator
(Mongolia), 15-16 stycznia;



udział w warsztatach w ramach konferencji „Council of Europe Forum for the Future of
Democracy”, Sztokholm/Sigtuna (Szwecja), 13-15 czerwca;



wystąpienie na konferencji „International Conference on Public Financing of NGOs”,
Bukareszt (Rumunia), 13-14 września;



wystąpienie na konferencji „Participation of Citizens and Civic Organizations in policy and
decision making processes”, Skopje (Macedonia), 11 grudnia;



Uczestnictwo w wysłuchaniu publicznym dotyczącym projektu nowelizacji ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Warszawa, 4 września;



Uczestnictwo w konsultacjach dotyczących instytucji partnerstwa publiczno-społecznego
organizowanych przez Departament Pożytku Publicznego MPiPS;



Uczestnictwo w pracach grupy roboczej ds. Strategii Antykorupcyjnej przy MSWiA;



Uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach Rady Działalności Pożytku Publicznego, w
charakterze obserwatora;



Udział w posiedzeniach Parlamentarnego Zespołu do spraw Organizacji Pozarządowych
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Wypowiedzi dla mediów nt. organizacji pozarządowych, korupcji i lobbingu (w tym dla
„Gazety Prawnej”, „Rzeczpospolitej”).

dr hab. Jacek Sroka, ekspert


Udział w seminarium zorganizowanym przez Europejską Fundację Poprawy Warunków
Życia i Pracy, pt.: „Impacts od globalistion on different social dialogue models: Industrial
Relation Foresight 2020, Paryż (Francja), 3–4 lipca,



Udział w seminarium zorganizowanym przez Europejską Fundację Poprawy Warunków
Życia i Pracy, pt.: „Impacts od globalistion on different social dialogue models: Industrial
Relation Foresight 2020, Genewa (Szwajcaria), 26-27 listopada,

Jan Czarzasty, ekspert


Udział w corocznym spotkaniu centrów monitorujących stosunki przemysłowe, warunki
pracy oraz procesy restrukturyzacji w Europie, zorganizowane przez Europejską
Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Dublin (Irlandia), 22-23 listopada;



Wystąpienie dotyczące problematyki samozatrudnienia w Polsce podczas seminarium
zorganizowanego przez EFBWW - ETUI-REHS, pt.: ”Self-employment and bogus selfemployment in the construction industry. Towards an EFBWW-position”, Wilno (Litwa),
7 czerwca,

Magdalena Arczewska, ekspert


Udział w spotkaniu grupy ekspertów z państw Grupy Wyszehradzkiej dotyczącym
partycypacji organizacji pozarządowych w strategicznym zarządzaniu sprawami
publicznymi, Bratysława (Słowacja), 19 grudnia,

prof. Jacek Kochanowicz, ekspert


Wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji podsumowującej 3-letni projekt
DIOSCURI, zorganizowanej przez Central European University oraz Instytut Nauk o
Człowieku, Wiedeń (Austria), 20-22 kwietnia

OBYWATEL I PRAWO
Jarosław Zbieranek, analityk / koordynator programu:
Udział w seminariach i konferencjach:


udział w posiedzeniach Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji Sejmu RP,
marzec,



udział w seminarium audytorów polskiej polityki antykorupcyjnej, MSWiA, wrzesień,,

Publikacje i artykuły:


Lena Kolarska-Bobińska, Jacek Kucharczyk, Jarosław Zbieranek (red.), Demokracja w
Polsce 2005-2007, Seria: OBSERWATORIUM DEMOKRACJI, Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2007



„Dlaczego Polacy nie głosują?” (z. L. Kolarską-Bobińską), Gazeta Wyborcza, 05.06.07
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Wybrane wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:
Media polskie:
Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, Dziennik PolskiTVN 24Radio Campus,
Computerworld
Media zagraniczne:
AFP, Berliner Zeitung, Dagbladet (Norwegia), Handelsblad (Holandia), AP (Stany
Zjednoczone)
Jan Grzymski, koordynator:
Wybrane wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:
Media polskie:
Superstacja, TV Puls (Puls wieczoru), Polsat (Wydarzenia), Radio „Eska”
Media zagraniczne:


Reformatorisch Dagblad” (Holandia)

dr Marcin Walecki, ekspert:
Udział w seminariach i konferencjach:


wystąpienie na konferencji pt. „Skuteczna kontrola finansowania polityki”, kwiecień,

Wybrane wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:
Media polskie:
Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna
prof. Marek Chmaj, ekspert:
Udział w seminariach i konferencjach:


wystąpienie na konferencji: Prawo do udziału w głosowaniu; przeszkody – możliwości zagrożenia, listopad,

Wybrane wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:
Media polskie:
Gazeta Prawna, TVP, Polsat TVN
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PROGRAM MIGRACJI I POLITYKI WSCHODNIEJ
Piotr Kaźmierkiewicz, ekspert


Udział w spotkaniu roboczym projektu "European Inclusion Index" (Bruksela),
28 marca



Rekrutacja uczestników programu stażowego w Petersburgu, maj



Moderacja okrągłego stołu „EU and Ukraine - Reforming Migration Policy: what, where
and how? Issues for discussion”, Kijów, 5 czerwiec



Rekrutacja uczestników programu stażowego w Kiszyniowie, sierpień



Rekrutacja uczestników programu stażowego w Tbilisi, wrzesień



Udział w spotkaniu roboczym projektu „Europe for citizens: Promotion of Active
European Citizenship”, Bruksela, 25-26 października



Udział w spotkaniu roboczym projektu „Eksperyment z integracją migrantów”,
Warszawa, 14 – 15 listopada



Prezentacja podczas wizyty studyjnej „Capacity Building of Migration Management:
Ukraine”, 6 grudnia



Udział w konferencji „Integracja imigrantów - wyzwanie dla Europy”,10 grudnia

Wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:
Media polskie:


Polskie Radio PR I, Radio Polonia, IAR, Polsat (Biznes Wydarzenia), Gazeta Prawna

Justyna Frelak, koordynator


Wystąpienie na temat emigracji podczas V edycji Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
(Akademię Humanistyczną w Pułtusku), 24 lutego



Prezentacja ISP podczas spotkania z przedstawicielami Alberta Employment Immigration
and Industry, 26 marca



Udział w seminarium dotyczącym projektu "European Inclusion Index" (Bruksela),
1-2 czerwca



Rekrutacja uczestników programu stażowego w Petersburgu, maj



Prezentacja badań ISP dotyczących emigracji dla gości PAIZ z Holandii, 10 maja



Rekrutacja uczestników programu stażowego w Kiszyniowie, sierpień



Rekrutacja uczestników programu stażowego w Tbilisi, grudzień



Udział w spotkaniu roboczym projektu „Eksperyment z integracją migrantów”, Warszawa
14 – 15 listopada



Prezentacja na konferencji „Polska wobec cudzoziemców”, Warszawa, 27 listopada



Prezentacja i moderowanie panelu na konferencji ISP „Integracja imigrantów - wyzwanie
dla Europy”,10 grudnia

Wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:
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Instytut Spraw Publicznych – Sprawozdanie 2007

Media polskie:


Polskie Radio PR I, Radio Polonia, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita,
TV Business, TV Polonia, Życie Warszawy

Mirosław Bieniecki (badacz):


Udział w spotkaniu roboczym projektu „Eksperyment z integracją migrantów”,
Budapeszt, 26 stycznia



Prezentacja na seminarium „Funkcjonowanie migrantów na polskim rynku pracy wyzwania i problemy", Warszawa, 28 lutego (organizator: Stowarzyszenie Interwencji
Prawnej)



Prezentacja
na
seminarium
„Położenie
strategiczne
Polski
pt.
Polska
w obliczu społeczno-gospodarczych wyzwań XXI, Warszawa,
10 maja
(organizator: Collegium Civitas)



Prezentacja badań ISP dotyczących emigracji dla gości PAIZ z Holandii, 10 maja 2007



Udział w debacie On Solidarity III. Enlarging Solidarity – Cultural Differences and
Institutional Adjustments,
Institut für die Wissenschaften vom Menschen,
Wiedeń, 1 -2 czerwca



Udział w seminarium roboczym dotyczącym projektu „Eksperyment z integracją
migrantów” z udziałem parterów z Włoch i Węgier, Ancona, 16 - 17 lipca



Prezentacja podczas wizyty studyjnej „Capacity Building of Migration Management:
Ukraine”, 6 grudnia



Udział okrągłym stole pt. Intra-EU Migration and Citizenship in Europe. zorganizowanej
przez British Council/Counterpoint, Bruksela, 14 grudnia

Wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:
Media polskie:


Radio i TV: Gazeta Olsztyńska, Przekrój, TV Polsat Business, Radio Netherlands
Worldwide, migrationonline.cz , Gazeta prawna, Agence France-Presse oraz Radio
France International, EmStacja

Beata Samoraj, Mikołaj Pawlak (badacze)


Referat „Indywidualne programy integracji uchodźców w Polsce. Opis i ocena
skuteczności”, Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Zielona Góra, 13 – 15 września



Udział w konferencji „Integracja imigrantów - wyzwanie dla Europy”,10 grudnia
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