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WSTĘP
Niniejsze sprawozdanie przedstawia działalność Instytutu Spraw Publicznych w roku 2006.
W ciągu tego okresu Instytut zrealizował 49 projektów oraz zorganizował 65 seminariów i
konferencji, w tym wielu o charakterze międzynarodowym. Ponadto opublikowaliśmy 58
publikacji książkowych, raportów i dokumentów analitycznych (policy briefs) oraz innych
oświadczeń publicznych. Eksperci ISP aktywnie uczestniczyli w upowszechnianiu wyników
naszych prac oraz wzięli udział w dużej liczbie konferencji, seminariów, debat oraz wizyt
studyjnych. Ogólny poziom naszej działalności jest porównywalny do roku poprzedniego,
aczkolwiek w tym roku była ona bardziej skierowana ku społecznościom lokalnym, przede
wszystkim ze względu na nasze prace w ramach programu EQUAL.
Głównymi osiągnięciami naszego Instytutu w tym roku są:
- przeprowadzenie szeregu debat na temat przyszłości Konstytucji Europejskiej oraz
opublikowanie szeroko dyskutowanego raportu analitycznego zawierającego rekomendacje
dotyczące strategii rządu polskiego w tym obszarze;
- przygotowanie raportu na temat konsekwencji migracji zarobkowych dla Polski i
szczegółowych rekomendacji polityki państwa w tym zakresie oraz współpraca z głównymi
decydentami dotycząca wdrożenia tych rekomendacji;
- przeprowadzenie badań opinii społecznej w Polsce, Francji oraz Niemczech oraz
zorganizowanie serii międzynarodowych seminariów na temat stosunków polsko-niemieckich
i polsko-francuskich w Warszawie i Berlinie, które wzbudziły duże zainteresowanie polityków
i mediów;
- zorganizowanie konferencji na wysokim szczeblu na temat współpracy pomiędzy Polską a
krajami nordyckimi na rzecz rozwoju wschodniego wymiaru polityki Unii Europejskiej;
- utworzenie partnerstwa ponad 40 lokalnych organizacji pozarządowych w celu wdrożenia
lokalnych projektów zatrudnienia oraz rozpowszechnienia idei przedsiębiorczości społecznej;
- publikacja kolejnych numerów „Trzeciego Sektora” – jedynego w Polsce kwartalnika
poświęconego
zagadnieniom
społeczeństwa
obywatelskiego
oraz
organizacji
pozarządowych, jak również przeprowadzenie szeregu badań oraz monitoringu rozwiązań
prawnych regulujących działalność organizacji pozarządowych w Polsce;
- zorganizowanie konferencji międzynarodowej na temat
obywatelskiego w krajach, które przeszły transformację ustrojową;

stanu

społeczeństwa

- przygotowanie konkretnych propozycji zmian w ordynacji wyborczej, mających na celu
zwiększenie udziału obywateli w wyborach i referendach, oraz współpraca z mediami,
posłami i senatorami na rzecz skonsolidowania poparcia dla tych nowych rozwiązań;
- przygotowanie (wspólnie z Fundacją Stefana Batorego) raportu o finansowaniu wyborczej
kampanii prezydenckiej w 2005 oraz opracowanie szczegółowych rekomendacji dotyczących
pożądanych zmian w zasadach finansowania oraz kontroli wyborów na Prezydenta RP;
- przygotowanie oraz upowszechnienie raportu zawierającego rekomendacje dotyczące
wykorzystania elektronicznych instrumentów (e-government) w celu zapobiegania korupcji w
administracji publicznej;
- przeprowadzenie szeregu dyskusji eksperckich na temat zwiększenia dostępu obywateli do
pomocy prawnej, jak również przeprowadzenie konkursu grantowego dla lokalnych
organizacji pozarządowych świadczących darmowe porady prawne;
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- monitorowanie polityki sąsiedztwa UE oraz zorganizowanie szeregu debat
międzynarodowych na temat polityki wizowej, dalszego poszerzania UE oraz promocji
demokracji;
- przeprowadzenie szeregu międzynarodowych programów szkoleniowych oraz wizyt
studyjnych dla młodych analityków polityki publicznej;
- zorganizowanie konferencji międzynarodowej na temat sytuacji politycznej w Polsce i w
innych krajach Europy Środkowej.
W ciągu roku pracownicy ISP brali aktywny udział w życiu publicznym jako komentatorzy
wydarzeń na scenie politycznej w Polsce. Eksperci ISP byli cytowani niemal codziennie w
prasie krajowej, a kilka razy w tygodniu występowali się w radio i tv. ISP utrzymał, a nawet
wzmocnił swoją pozycję jako niezależne źródło informacji i opinii dla przedstawicieli polskich
i zagranicznych mediów.
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PROGRAM EUROPEJSKI
Nadzór merytoryczny: Lena Kolarska-Bobińska, Jacek Kucharczyk
Zespół (pracownicy i stali eksperci): Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Mateusz Fałkowski, Piotr
Maciej Kaczyński, Karolina Sobiecka, Tomasz Grosse
W roku 2006 Program Europejski prowadził swoje działania w trzech obszarach
tematycznych:
1. Przyszłość i dalsza integracja UE;
2. Polityka zagraniczna Unii Europejskiej;
3. Wpływ integracji europejskiej na Polskę.
W pierwszej połowie roku działania Programu Europejskiego koncentrowały się na
polskiej dyskusji wokół przyszłości reformy instytucjonalnej i Traktatu Konstytucyjnego UE.
Zorganizowaliśmy (wspólnie z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych) cztery debaty
publiczne z udziałem polityków i ekspertów, a także opublikowaliśmy dokument (policy brief)
zawierający analizę możliwych scenariuszy związanych z przyszłością traktatu oraz
rekomendacje dla polityki polskiej w tej kwestii. Eksperci ISP wielokrotnie wypowiadali się w
sprawach związanych z tym tematem w prasie i mediach. Uczestniczyliśmy aktywnie w
działaniach sieci organizacji eksperckich i badawczych (m. in. EPIN w Brukseli oraz PASOS
w Pradze) biorąc udział w przygotowaniu międzynarodowych raportów i analiz.
Jednym z najważniejszych osiągnięć Programu Europejskiego ISP w roku 2006 było
przeprowadzenie badań wzajemnego postrzegania się Polaków i Niemców oraz Polaków i
Francuzów. Wyniki tych badań były prezentowane i szeroko cytowane w kraju i za granicą.
Adania ISP służyły jako punkt odniesienia dla dyskusji o stanie obecnym oraz możliwej
ewolucji stosunków pomiędzy Polską a tymi krajami.
Program Europejski Instytutu Spraw Publicznych brał także udział w dyskusji o
możliwościach i wyzwaniach związanych z polskim członkostwem w Unii (migracje, fundusze
europejskie). Przeprowadziliśmy szereg debat publicznych na temat wykorzystywania
„europejskiej szansy” województw lubelskiego, opolskiego i łódzkiego. Tematyka ta będzie
kontynuowana w najbliższych latach.

Dane liczbowe o projektach:


liczba realizowanych projektów: 16



liczba uzyskanych grantów: 8



liczba wydanych publikacji: 24



liczba konferencji i seminariów: 19
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TEMAT 1. PRZYSZŁOŚĆ I DALSZA INTEGRACJA UE
Projekt: „Polacy wobec Traktatu Konstytucyjnego i Unii Europejskiej”
Koordynator projektu: Jarosław Ćwiek-Karpowicz
Instytut zbadał społeczną percepcję Unii Europejskiej, Traktatu Konstytucyjnego oraz
poszczególnych rozwiązań politycznych mających na celu wyjście Europy z sytuacji
kryzysowej po referendach we Francji i Holandii w 2005 roku. Rezultatem podjętych badań
sondażowych był raport traktujący o nastawieniu Polaków do ściślejszej integracji i przyjęciu
wspólnej konstytucji.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: marzec-czerwiec 2006
Źródło finansowania: MSZ, Departament Unii Europejskiej
Projekt: „Traktat Konstytucyjny. W poszukiwaniu nowych rozwiązań”
Koordynator projektu: Piotr Maciej Kaczyński
ISP wraz z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych zorganizował serię
czterech seminariów związanych tematycznie z Traktatem Konstytucyjnym. Zorganizowano
także konferencję podsumowującą projekt oraz wydano raport „Przyszłość Traktatu
Konstytucyjnego UE – Strategia dla Polski”.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: styczeń-maj 2006
Źródło finansowania: własne (wraz z PISM)
Projekt: „Dwa lata w Unii Europejskiej w ocenie społecznej”
Koordynator projektu: Piotr Maciej Kaczyński
Celem projektu było opracowanie raportu na temat pierwszych lat członkowstwa
Polski w Unii Europejskiej i zaprezentowanie jego wyników na międzynarodowej konferencji
w Sztokholmie. W spotkaniu wzięli udział ministrowie spraw zagranicznych Szwecji i Polski.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: marzec-maj 2006
Źródło finansowania: MSZ
Projekt: „Scenariusze polityczne dla Europy i jej sąsiedztwa”
Koordynator projektu: Piotr Maciej Kaczyński
W ramach projektu przeanalizowano skutki czterech scenariuszy dotyczących
rozwoju sytuacji politycznej w Europie i jej sąsiedztwie w oparciu o dwie zmienne: przyszłość
Traktatu Konstytucyjnego oraz decyzje o dalszym rozszerzaniu granic Unii Europejskiej.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: luty 2006-październik 2006
Źródło finansowania: Komisja Europejska
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Projekt: „Wpływ integracji europejskiej na polską scenę polityczną”
Koordynator projektu: Jarosław Ćwiek-Karpowicz
W ramach projektu badany jest wpływ procesu integracji europejskiej na polskie
partie polityczne, na przykładzie działalności polskich posłów do Parlamentu Europejskiego.
Przeprowadzono wywiady z polskimi eurodeputowanymi oraz opracowano wstępną wersję
raportu.
Status projektu: w realizacji
Okres realizacji: sierpień 2006-lipiec 2007
Źródło finansowania: Fundacja Friedricha Eberta
Projekt: „Europa Jutra” (Tomorrow’s Europe)
Koordynator projektu: Karolina Sobiecka
Komisja Europejska w ramach Planu D (Demokracja, Dialog i Debata) wspiera szereg
inicjatyw mających na celu zwiększenie udziału obywateli w dialogu o polityce europejskiej.
Celem tego projektu, prowadzonego przez fundację Notre Europe we współpracy z
organizacjami z całej Europy (m.in. Gallup Europe, Friends of Europe), jest przeprowadzenie
po raz pierwszy na taką skalę paneuropejskiego deliberative poll®, czyli badania opinii
publicznej połączonego z debatą publiczną.
Status projektu: w realizacji
Okres realizacji: maj 2006-grudzień 2007
Źródło finansowania: Komisja Europejska

TEMAT 2. POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ
Projekt: „Promocja demokracji – wyzwanie dla wspólnoty transatlantyckiej”
Koordynator projektu: Piotr Maciej Kaczyński
W ramach projektu opublikowany został raport „Assisting Negotiated Transition to
Democracy” oraz zorganizowano szereg seminariów i debat publicznych na temat
promowania demokracji przez Stany Zjednoczone oraz kraje i instytucje UE.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: kwiecień 2005-wrzesień 2006
Źródło finansowania: German Marshall Fund of the US
Projekt: „Badanie wizerunkowe polsko-niemieckie”
Koordynator projektu: Jarosław Ćwiek-Karpowicz
Projekt
stanowił
kontynuację
badań
wizerunkowych
polsko-niemieckich
przeprowadzonych przez ISP w roku 2000. Miał on na celu ustalenie, na ile samo
rozszerzenie, a także zmieniające się stosunki polsko-niemieckie, wpłynęły na wzajemne
postrzeganie się obu narodów. Przeprowadzono badania sondażowe w Polsce i w
Niemczech, wydano szereg komunikatów i analiz (policy briefs) zaprezentowanych na
specjalnych konferencjach oraz opublikowano raport w dwóch wersjach językowych, polskiej
i niemieckiej.
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Status projektu: zakończony
Okres realizacji: wrzesień 2005-grudzień 2006
Źródło finansowania: Fundacja Adenauera, MSZ, Fundacja Roberta Boscha, Fundacja
Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Projekt: „Badanie wizerunkowe polsko-francuskie”
Koordynator projektu: Jarosław Ćwiek-Karpowicz
Projekt stanowił kontynuację badań wizerunkowych z lat 1999-2001. Jego celem było
określenie na ile i jak rozszerzenie UE w 2004 roku oraz towarzyszące mu wydarzenia
polityczne i gospodarcze wpłynęły na wzajemne postrzeganie Polaków i Francuzów. We
współpracy z Fondation Robert Schuman w Paryżu przeprowadzono badania sondażowe w
Polsce i we Francji, oraz opublikowano raporty w dwóch wersjach językowych (polskiej i
francuskiej) zaprezentowane na specjalnych konferencjach.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: listopad 2005 - grudzień 2006
Źródło finansowania: Ambasada Republiki Francuskiej w Polsce, Telekomunikacja Polska,
MSZ, Société Générale, Conseillers du Commerce Extérieur de la France
Projekt: „Polska - Niemcy - Francja. Wzajemne postrzeganie i współpraca w ramach
Unii Europejskiej”
Koordynator projektu: Jarosław Ćwiek-Karpowicz
Na miesiąc przed szczytem państw Trójkąta Weimarskiego ISP zorganizował
konferencję na temat stosunków polsko-niemiecko-francuskich. Zaprezentowano na niej
raporty z badań wizerunkowych oraz zorganizowano panele dyskusyjne z udziałem polskich i
zagranicznych polityków i ekspertów. Partnerami ISP w konferencji byli: Fondation Robert
Schuman (Paryż) i Fundacja Konrada Adenauera.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: wrzesień-listopad 2006
Źródło finansowania: MSZ, Fundacja Adenauera, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Projekt: „Polska-Państwa Nordyckie. Współpraca na rzecz Polityki Wschodniej Unii
Europejskiej”
Koordynator projektu: Piotr Maciej Kaczyński
ISP zorganizował we współpracy z ambasadami państw nordyckich, Radą Nordycką i
polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych międzynarodową konferencję poświęconą
Europejskiej Polityce Sąsiedztwa i priorytetom polityki europejskiej wobec Rosji w przeddzień
szczytu EU-Rosja. W konferencji wzięli udział wysocy rangą przedstawiciele MSZ Polski i
Państw Nordyckich.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: kwiecień-listopad 2006
Źródło finansowania: MSZ, Rada Nordycka, Ambasada Danii, Ambasada Finlandii,
Ambasada Norwegii, Ambasada Szwecji
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Projekt: „Polska polityka zagraniczna na rozdrożach”
Koordynator projektu: Piotr Maciej Kaczyński
Piętnaście lat ogólnonarodowego konsensusu co do kierunków polskiej polityki
zagranicznej dobiegło końca wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej i zmianami na
polskiej scenie politycznej. Celem projektu jest monitorowanie kierunków tych zmian poprzez
analizę polityki rządu RP i najważniejszych partii politycznych. Monitoring obejmie trzy
zasadnice kierunki polskiej polityki zagranicznej: stosunki ze Stanami Zjednoczonymi,
politykę Polski w Unii Europejskiej oraz wobec krajów Europy Wschodniej.
Status projektu: w realizacji
Okres realizacji: październik 2006-październik 2007
Źródło finansowania: German Marshall Fund of the US
Projekt: “European Union – Latin America Relations Observatory”
Koordynator projektu: Piotr Maciej Kaczyński
W roku 2004 ISP został członkiem konsorcjum, które rozwija współpracę między
instytutami badawczymi i organizacjami pozarządowymi w Unii Europejskiej i w krajach
Ameryki Łacińskiej. Projekt obejmuje wizyty studyjne i organizowanie wspólnych konferencji i
seminariów.
Status projektu: w realizacji
Okres realizacji: listopad 2004-listopad 2007
Źródło finansowania: Komisja Europejska (DG Relex)

TEMAT 3. WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA POLSKĘ
Projekt: „Jak rozmawiać o Unii Europejskiej?”
Koordynator projektu: Piotr Maciej Kaczyński, Karolina Sobiecka
Celem cyklu konferencji pod wspólnym tytułem „Jak rozmawiać o Unii Europejskiej?”
jest zorganizowanie cyklu debat publicznych w ramach „okresu refleksji” ogłoszonego przez
Radę Europejską po referendach konstytucyjnych we Francji i Holandii. W 2006 r. odbyły się
trzy takie debaty: w Lublinie, Opolu i Łodzi. Ostatnia z konferencji planowana jest na
początku 2007 r. w Kielcach.
Status projektu: w realizacji
Okres realizacji: marzec 2006-marzec 2007
Źródło finansowania: Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
Projekt: „Nowe metody rządzenia” (New Modes of Governance)
Kierownik Projektu: Prof. Lena Kolarska-Bobińska
Koordynator projektu: Piotr Maciej Kaczyński
W ramach tego międzynarodowego projektu badawczego ISP zajmuje się analizą
stopnia zastosowania nowych metod zarządzania zadaniami publicznymi w nowych krajach
Unii Europejskiej. Na przykładzie Polski, Litwy, Estonii i Słowacji zastanawiamy się nad
kulturowymi, historycznymi, społecznymi warunkami przydatności tych metod, oraz
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optymalnymi sposobami ich implementacji. Główną stosowaną metodą badawczą jest case
study instytucji publicznych.
Status projektu: w realizacji
Okres realizacji: wrzesień 2004-wrzesień 2007
Źródło finansowania: Komisja Europejska, VI Program Ramowy, Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego
Projekt: „Polskie ABC…”
Koordynator projektu: Jarosław Ćwiek-Karpowicz
Celem projektu jest systematyczne informowanie zagranicznych inwestorów o
zmianach zachodzących w Polsce poprzez opracowanie raportów, krótkich streszczeń i
prezentacji multimedialnych.
Status projektu: w realizacji
Okres realizacji: od lipca 2005
Źródło finansowania: DALKIA Polska S. A.

SEMINARIA I KONFERENCJE PROGRAMU


Konferencja „Nowy traktat dla Europy? Aksjologia i ustrój przyszłej UE”, w ramach cyklu
„Traktat Konstytucyjny. W poszukiwaniu nowych rozwiązań”, we współpracy z PISM, 27
stycznia



Konferencja „Solidarność i konkurencyjność”, w ramach cyklu „Traktat Konstytucyjny. W
poszukiwaniu nowych rozwiązań”, we współpracy z PISM, 17 lutego



Seminarium podsumowujące pierwszą część projektu New Modes of Governance
(Interim seminar), 20 lutego



Konferencja „Europejska Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa”, w ramach cyklu
„Traktat Konstytucyjny. W poszukiwaniu nowych rozwiązań”, we współpracy z PISM, 17
marca



NGOs Congress on Civil Society Involvement in Building Democracy (Rada Europy),
Panel dyskusyjny na temat współpracy organizacji pozarządowych z rządami w krajach
Europy Środkowej i Wschodniej, 25 marca



Konferencja „Razem w Unii. Niemcy w oczach Polaków 2000-2005”, 5 kwietnia



Forum Obywateli „Lubelskie w Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia”, na zlecenie Biura
Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce, Lublin, 10 kwietnia



Konferencja „Bezpieczeństwo wewnętrzne i demokratyzacja”, w ramach cyklu „Traktat
Konstytucyjny. W poszukiwaniu nowych rozwiązań”, we współpracy z PISM, 28 kwietnia



Konferencja podsumowująca cykl „Traktat Konstytucyjny. W poszukiwaniu nowych
rozwiązań”, we współpracy z PISM, 24 maja



Konferencja „Polski hydraulik podbija Europę”, w ramach cyklu „Jak rozmawiać o Unii
Europejskiej”, na zlecenie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce,
Opole, 2 czerwca



Konferencja „Razem w Unii. Polacy w oczach Niemców 2000-2006”, 28 czerwca

10

Instytut Spraw Publicznych – Sprawozdanie 2006



Konferencja "Wzajemny wizerunek Polaków i Francuzów: 2000 - 2006", 28 września



Seminarium „Polska jako promotor demokracji”, 29 września



Konferencja „Polsko-Niemieckie Forum Dialogu”, Berlin, 17 października



Konferencja „Polska – Francja - Niemcy. Wzajemne postrzeganie i współpraca w ramach
Unii Europejskiej”, 6 listopada



Konferencja "Polska - Państwa Nordyckie. Współpraca na rzecz Polityki Wschodniej UE",
16 listopada



Seminarium eksperckie w ramach projektu "Wpływ procesu integracji europejskiej na
polską scenę polityczną", 29 listopada



Seminarium „Przyszłość Europejskiej Polityki Sąsiedztwa”, 4 grudnia



Konferencja „Ziemia Obiecana, czyli jak Łódzkie wykorzystuje unijną szansę na rozwój”,
Łódź, 9 grudnia

PUBLIKACJE PROGRAMU
Publikacje książkowe:


Mateusz Fałkowski „Razem w Unii. Niemcy w oczach Polaków 2000-2005”, Raport ISP,
kwiecień 2006



Mateusz Fałkowski, Agnieszka Popko, „Polacy i Niemcy. Wzajemny wizerunek po
rozszerzeniu Unii Europejskiej”, październik 2006



Mateusz Fałkowski, Agnieszka Popko, „Polen und Deutsche. Gegenseitige
Wahrnhmungen nach der Osterweiterung der Europaischen Union“, październik 2006



Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Piotr Maciej Kaczyński, „Assisting Negotiated Transition to
Democracy. Lessons from Poland 1980-1999”, wrzesień 2006



Tomasz Grosse, Mateusz Fałkowski, Olga Napiontek „Dialog społeczny i obywatelski w
Polsce”, grudzień 2006



Michał Warchala „Polacy i Francuzi. Wzajemny wizerunek po rozszerzeniu Unii
Europejskiej”, listopad 2006



Michał Warchala, „Les Polonais et les Français. Leur image rèciproque après l'adéhesion
à UE”, listopad 2006



„Konstytucja RP a członkostwo Polski w Unii Europejskiej.”, Raport z konferencji, lipiec
2006

Publikacje elektroniczne:


Lena Kolarska-Bobińska, Jacek Kucharczyk, Beata Roguska, Piotr Maciej Kaczyński
„Social Perception of the Results of Poland’s EU Membership”, maj 2006



Krzysztof Bobiński (PISM), Jacek Kucharczyk, Tadeusz Chabiera (PISM), Piotr Maciej
Kaczyński, Maciej Krzysztofowicz (PISM) „Przyszłość Traktatu Konstytucyjnego –
strategia dla Polski”, Raport ISP-PISM, maj 2006



Mateusz Fałkowski, Agnieszka Popko „Niemcy o Polsce i Polakach 2000 – 2006. Główne
wnioski z badania”, czerwiec 2006
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Piotr Maciej Kaczyński, „Niemcy o Centrum przeciwko Wypędzeniom”, komunikat z
badań, sierpień 2006



Piotr Maciej Kaczyński, Piotr Kaźmierkiewicz, Ali Tekin (FPI, Ankara) „Southern
Mediterranean and Eastern European perspectives on the EU’s future dilemmas and the
European Neighbourhood Policy”, grudzień 2006



Piotr Maciej Kaczyński, Piotr Kaźmierkiewicz, Ali Tekin „Les perspectives de la
Méditerranée du Sud et de l’Europe de l’Est sur les futurs dilemmes de l’UE et la
Politique Européenne de Voisinage”, grudzień 2006



Jarosław Ćwiek-Karpowicz, „Polska wobec ataku terrorystycznego. Odpowiednie
przygotowanie i skutecznie reagowanie w celu zminimalizowania skutków tragedii”,
„Analizy i Opinie”, nr 46



Jarosław Ćwiek-Karpowicz, „Polska polityka zagraniczna wobec Rosji - wyzwania dla
nowego rządu”, „Analizy i Opinie” nr 58



Jarosław Ćwiek-Karpowicz „Opinia publiczna o obawach i nadziejach wobec Rosji i
Niemiec”, komunikat z badań, marzec 2006



Jarosław Ćwiek-Karpowicz „Polacy o Unii Europejskiej i Traktacie Konstytucyjnym”,
komunikat z badań, maj 2006



Jarosław Ćwiek-Karpowicz, „Unia Europejska powinna stać się liderem w dziedzinie
promowania demokracji w Rosji”, „Analizy i Opinie” nr 65 (PL i EN)



Tomasz T. Grosse, „Silne państwo, czyli jakie?”, „Analizy i Opinie” nr 59,



Tomasz T. Grosse, „Uwagi na temat Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015”,
„Analizy i Opinie” nr 63,



Tomasz T. Grosse, „Debata nad przyszłością Traktatu Konstytucyjnego po decyzjach
czerwcowego szczytu UE”, Analizy i Opinie nr 64



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



Tomasz Grosse, “New Modes of Governance in New European Union Member States. A
report on social dialogue in selected European Union countries”, NewGov, Project no.
CIT1-CT-2004-506392, ref. No. 17/D08, http://www.connex-network.org/eurogov, 2006

Artykuły i inne publikacje:


Lena Kolarska-Bobińska, “Reforma instytucji w Polsce a wykorzystanie szans
europejskich” w “Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne”, Komitet
Socjologii PAN, WAM, Kraków 2006



Lena Kolarska-Bobińska, “What developments should take place in the EU by 2020?” w
“The Vision of Europe in the New Member States”, Studies &Research n◦ 50, Notre
Europe, wrzesień 2006



Lena Kolarska-Bobińska, „Czy Polacy polubią demokrację”, „Gazeta Wyborcza”, 7
kwietnia 2006



Lena Kolarska-Bobińska, Mateusz Fałkowski, „Polska-Niemcy. Nieufni politycy, otwarte
narody”, „Gazeta Wyborcza”, 2 sierpnia 2006



Lena Kolarska-Bobińska, Cykl felietonów dla portalu „Wirtualna Polska” (co tydzień od
kwietnia 2006)
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Lena Kolarska-Bobińska, Cykl artykułów dla francuskiego dziennika „Les Echos” (co
miesiąc)



Jacek Kucharczyk „Assisting Democratic Transition in Belarus: Lessons from pre-1989
Poland”, w: Joerg Forbring, David Marples and Pavol Demes (eds.) Prospects for
Democracy in Belarus, German Marshall Fund of US, 2006



Jacek Kucharczyk, “Polska powinna dyskutować o Konstytucji Europejskiej”, “Gazeta
Wyborcza”, 5 lipca 2006



Jacek Kucharczyk, “Primum Non Nocere”, „Poland Monthly” (11/2006)



Jacek Kucharczyk, regularna współpraca (policy briefs) z „Oxford Analytica”



Mateusz Fałkowski, „Proeuropejscy i proamerykańscy. Postawy Polaków wobec Stanów
Zjednoczonych i Unii Europejskiej“, Dialog 74/75 (2006) (również w języku niemieckim)



Mateusz Fałkowski, „Koniec czy powrót historii? Wzajemny wizerunek Polaków i
Niemców po rozszerzeniu UE”, Dialog, 76 (2006) (również w języku niemieckim)



Mateusz Fałkowski, „Instytucjonalizacja dialogu trójstronnego w Polsce po roku 1989”,
Trzeci Sektor, nr. 6



Piotr Maciej Kaczyński, „Commentary to ‘Saving Europe from tyranny of referendums’”,
w: „Europe’s World” no. 2, spring 2006



Jarosław Ćwiek-Karpowicz, „Wyzwania polskiej
„Międzynarodowy Przegląd Polityczny” nr 14, maj 2006



Jarosław Ćwiek-Karpowicz, „Co z tą Rosją?”, w: „Tygodnik Powszechny”, nr 4 (2950), 22
stycznia 2006



Jarosław Ćwiek-Karpowicz, „Ewolucja rosyjskiej elity politycznej za prezydentury
Władimira Putina”, w: „Społeczeństwo i Polityka”, 3(8)/2006



Jarosław Ćwiek-Karpowicz, „UE powinna być liderem w dziedzinie promocji demokracji w
Rosji”, w: „Monitor Unii Europejskiej”, 9/2006



Jarosław Ćwiek-Karpowicz, „Rosyjscy eksperci i politycy wobec Unii Europejskiej”, w:
„Międzynarodowy Przegląd Polityczny”, 12/2005



Tomasz Grosse, „Czy jest możliwy przełom instytucjonalny w Unii Europejskiej”,
„Sprawy Międzynarodowe”, nr 1/2006.



Tomasz Grosse, „Gra o wpływy w Azji Wschodniej”, CFO nr 1-2, 2006.



Tomasz Grosse, „Dialog społeczny a dialog obywatelski w Unii Europejskiej”, III Sektor,
nr 4, zima 2006.



Tomasz Grosse, „Europa wobec amerykańskiej hegemonii”, CFO, nr 3/2006.



Tomasz Grosse, „Dialog społeczny w Europie”, Służba Cywilna, nr 13, zima 2006.



Tomasz Grosse, “An Evaluation of the Regional Policy System in Poland: Challenges
and Threats Emerging from Participation in the EU’s Cohesion Policy”, “European Urban
and Regional Studies”, vol. 13, nr 2, April 2006.



Tomasz Grosse, „Poszerzenie UE a zmiana instytucjonalna”, Międzynarodowy Przegląd
Polityczny nr 14 / 2006.



Tomasz Grosse, „W poszukiwaniu nowej równowagi”, CFO nr 3, 2006.



Tomasz Grosse, „Europa wobec zmiany systemy światowego”, w: „Przyszłość Europy –
Wyzwania globalne – Wybory strategiczne”, pod red. A. Kukliński, K. Pawłowski,
Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2006.
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Tomasz Grosse, „Międzynarodowe doświadczenia w przeciwdziałaniu korupcji w
administracji publicznej”, w: „Przejrzysty samorząd. Podręcznik dobrych praktyk”, red. C.
Trutkowski, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006,



Tomasz Grosse, „Koncepcja state capacity i jej zastosowanie do praktyki polskiej”,
„Służba Cywilna”, nr 14, wiosna 2006,



Tomasz Grosse, „Wschodnioeuropejska jakość dialogu”, „Dialog, Pismo Dialogu
Społecznego”, nr 11 (2), 2006,



Tomasz Grosse, „Dialog społeczny i kapitalizm(y)”, Dialog, Pismo Dialogu Społecznego,
nr 12 (3), 2006,



Tomasz Grosse, „Cztery wymiary legitymizacji Unii Europejskiej”, „Civitas”, Instytut
Studiów Politycznych PAN, Ośrodek Myśli Politycznej, nr 9, 2006,



Tomasz Grosse, „Polityka publiczna wobec regionów peryferyjnych”, Międzynarodowy
Przegląd Polityczny nr 16 (4) / 2006,



Tomasz Grosse, „Rozwój peryferii
Społecznego”, nr 13 (4), 2006,



Tomasz Grosse, „Analiza zagrożeń korupcyjnych w systemie zarządzania
Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (2004-2006)”, „Studia
Regionalne i Lokalne”, Nr 4 (26) 2006,



Tomasz Grosse, Regionalisierung und Regionalpolitik in Polen, w: F. Merli, G. Wagner
(red.): Das neue Polen in Europa, StudienVerlag, Innsbruck, Wien, Bozen 2006,



Tomasz Grosse, “Creativeness of the European Union. Some remarks about creativity in
the field of economic governance and foreign policy in Europe” Discussion paper, w: A.
Kukliński, C. Lusiński, K. Pawłowski (red.): Creative Europe, Wyższa Szkoła Biznesu –
National Louis University, Nowy-Sącz – Warszawa, 2006.

dzięki

dialogowi”,

„Dialog,

Pismo

Dialogu

UDZIAŁ PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW W UPOWSZECHNIANIU WYNIKÓW PRAC
PROGRAMU
Prof. Lena Kolarska-Bobińska


członek Komitetu Socjologii 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 Programowej wydawnictwa „Służba Cywilna”

Udział w konferencjach i seminariach (między innymi):


Udział w spotkaniu “US-Europe-Eurasia Working Group", Chatham House, 11-12
stycznia



Otwarcie i prowadzenie seminarium w ramach cyklu „Traktat Konstytucyjny. W
poszukiwaniu nowych rozwiązań” ISP/PISM, Warszawa 27 stycznia
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Otwarcie konferencji „Decentralizacja dialogu społecznego”, ISP, Warszawa, 31 stycznia



Wystąpienie na temat sytuacji na polskiej scenie politycznej, Waszyngton, 24 luty



Udział w spotkaniu Komitetu Sterującego projektu ”New Modes Of Governance”,
Florencja, 18-20 marca



Wystąpienie „16 lat polskiej demokracji - bilans zysków i strat”, podczas XIV Tygodnia
Prawników , KUL Lublin, 3 kwietnia



Prowadzenie panelu konferencji „Lubelskie w Unii Europejskiej, szanse i wyzwania”, 10
kwietnia



Konferencja prasowa polsko-niemiecka, 5 kwietnia



Otwarcie i wystąpienie na seminarium w ramach cyklu „Traktat Konstytucyjny. W
poszukiwaniu nowych rozwiązań” ISP/ PISM”, Warszawa, 19 maja



Wystąpienie i udział w dyskusji „The Heirs of Solidarity: A Political Overview of the New
Government” dla Chicago Council on Foreign Relations, Warszawa, 22 maja



Wystąpienie podczas seminarium “Future of independent think tanks in new EU member
states in Central & Eastern Europe”, OSI, Budapeszt, 30-31 maja



Wystąpienie ”Badania sondażowe: między nauką a polityką” na konferencji “Standardy
uprawiania socjologii”, Komitet Socjologii PAN i Polskie Towarzystwo Socjologiczne,
Warszawa, 31 maja



Wystąpienie „Jak rozmawiać o Unii Europejskiej”, podczas konferencji „Polski hydraulik
podbija Europę. Migracje zarobkowe Polaków: szanse i zagrożenia”, Opole, 2 czerwca



Udział w spotkaniu “Challenges for Europe, Russia and the other Former Soviet States”,
Chatham House, 12-13 czerwca



Udział w konferencji projektu ”New Modes Of Governance”, Montecatini Terme, 22-23
czerwca



Otwarcie konferencji „ Podstawowe problemy w dostępie obywateli do pomocy prawnej i
kierunki ich rozwiązywania”, ISP, Warszawa, 29 czerwca



Prowadzenie panelu konferencji “Spór o społeczeństwo obywatelskie w Polsce”, IFIS
PAN, PTS, Instytut Socjologii UW, Warszawa, 27 czerwca



Otwarcie konferencji „Polacy w oczach Niemców 2000-2006”, ISP, Warszawa, 28
czerwca



Udział w debacie dziennika „Rzeczpospolita” na temat pozycji Polski w Unii Europejskiej,
Warszawa, 30 czerwca



Wystąpienie dotyczące migracji Polaków na seminarium organizowanym przez Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich, Nieborów, 16 września



Prowadzenie panelu konferencji "Trzeci Sektor - Społeczeństwo obywatelskie - Polityka
Państwa" (konferencja międzynarodowa w Fundacji im. S. Batorego), Warszawa 25
września



Udział w EuroMeSCo Annual Conference, Istambuł, 4-7 października



Wystąpienie podczas konferencji „Polsko-niemieckie forum dialogu” ISP, Fundacja
Konrada Adenauera, Berlin, 17 października



Wystąpienie „The role of opinion polls in consolidating democracies”, podczas konferencji
“Understanding European Public Opinion”, European Commission, Madryt, 27
października
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Prowadzenie panelu konferencji „Polska – Francja – Niemcy. Wzajemne postrzeganie i
współpraca w ramach Unii Europejskiej”, ISP, 6 listopada



Otwarcie i prowadzenie panelu konferencji "Polska - Państwa Nordyckie. Współpraca na
rzecz Polityki Wschodniej UE”, Warszawa, 16 listopada



Otwarcie i prowadzenie panelu konferencji „Rola kultury ekonomicznej w procesie
transformacji” ISP, IS UW, Warszawa 24 listopada



Wystąpienie podczas panelu „EU challenges – from the Polish perspective”, MSZ, UW,
Warszawa, listopad



Otwarcie konferencji „Ziemia Obiecana czyli jak Łódzkie wykorzystuje unijną szansę na
rozwój”, Łódź, 9 grudnia



Prowadzenie panelu konferencji „Przyszłość sceny politycznej w krajach Europy
Środkowo-Wschodniej” ISP, Warszawa, 12 grudnia

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


Prasa: między innymi, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Życie
Warszawy, Dziennik, Fakt, Dziennik Łódzki, Dziennik Wschodni, Dziennik Bałtycki,
Wieczór Wybrzeża, Metro, PAP, Newsweek, Polityka, Sukces, Ozon, Przekrój, Metro,
Kurier Lubelski, Kurier Poranny Białystok, Głos Koszaliński, Nowości. Gazeta Pomorza i
Kujaw, Tygodnik Ciechanowski, Nowa Trybuna Opolska, Gazeta Współczesna, Gazeta
Lubuska, Nowiny, Gazeta Codzienna, Nowe Życie Gospodarcze, Warsaw Business
Journal, Poland Monthly, Super Nowości, Super Ekspres, Ekspres Bydgoski



Telewizja: między innymi, TVP 1 („Wiadomości”, „Forum”), „TVP 2 („Panorama”, „Warto
rozmawiać”), Polsat („Wydarzenia”), TVP 3, TVN 24, TVN , Telewizja Puls, TVP Polonia,
TV5



Radio: PR I, Radio Zet, TOK FM, PIN FM, Radio dla Ciebie

Media zagraniczne:


Prasa: między innymi, „Financial Times”, „Le Monde”, „Les Echos”, „Associated Press”,
grupa dziennikarzy szwajcarskich, telewizja MTV3 (Finlandia), gazeta japońska „Asahi
Shimbun”, „Stern”, „Chicago Tribune”, „The Independent”, DPA, Dow Jones, „Lidové
Noviny”, „Het financieele dagblad” (Holandia), „L`Express”, AFP



Radio i TV: między innymi, telewizja TRT (Turcja), BBC World, BBC, Washington Radio,
radio DRS (Szwajcaria), National Public Radio (USA), France Inter, Radio France
Internationale

Dr Jacek Kucharczyk, Dyrektor Programowy


wice-przewodniczący rady dyrektorów 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
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członek Kapituły Konkursu na najbardziej przyjazny urząd administracji państwowej
Urzędu Służby Cywilnej

Udział w konferencjach i seminariach:


Prowadzenie seminarium ISP i MSWiA nt. wykorzystania internetu do zwalczania
korupcji, 12 stycznia



Prowadzenie seminarium ISP nt. finansowania polityki, 24 stycznia



Prowadzenie seminarium ISP i MSWiA nt. korupcji wyborczej, 26 stycznia



Moderowanie panelu na międzynarodowej konferencji German Marshall Fund, Fundacji
Boella i ISP: „Prospects for Democracy in Belarus”, Warszawa 28 stycznia



Udział w seminarium projektu „Save Public Assets”, Ryga,14-16 luty



Moderowanie panelu na międzynarodowej konferencji German Marshall Fund, Fundacji
Boella i ISP: „Prospects for Democracy in Belarus”, Bratysława, 3 marca



Wystąpienie na seminarium Fundacji Batorego i ISP dotyczącym monitorowania
finansowania kampanii prezydenckiej, 7 marca



Prowadzenie międzynarodowego seminarium ISP nt. europejskiej polityki wizowej, 27
marca



Udział w spotkaniu rady dyrektorów stowarzyszenia PASOS, Ryga 6-7 kwietnia



Prezentacja wyników projektu Fundacji Batorego i ISP dotyczącego monitoringu
finansowania kampanii prezydenckiej,19 maja



Wystąpienie podczas seminarium “Future of independent think tanks in new EU member
states in Central & Eastern Europe”, OSI, Budapeszt, 30-13 maja



Prezentacja raportu „Przyszłość Traktatu Konstytucyjnego UE – strategia dla Polski” na
konferencji podsumowującej cykl debat „:Traktat Konstytucyjny. W poszukiwaniu nowych
rozwiązań”, 24 maja



Prezentacja nt. sytuacji społeczno politycznej w Polsce dla grupy działaczy organizacji
pozarządowych z Uzbekistanu, ISP 5 czerwca



Udział w seminarium British Council na temat brytyjskich i polskich doświadczeń w
dziedzinie polityki wielokulturowości, 9 czerwca



Prowadzenie polsko-ukraińskiego seminarium nt. polityki wizowej i migracyjnej UE wobec
Ukrainy 27 czerwca



Prezentacja nt. sytuacji społeczno politycznej w Polsce dla grupy dziennikarzy z Albanii,
ISP 28 czerwca



Prezentacja na konferencji ISP i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
podsumowującej drugą edycję Programu „Obywatel i Prawo”, 29 czerwca



„Polska polityka w Unii Europejskiej” – wykład dla studentów Europejskiej Szkoły Letniej
EUROPEUM w Pradze, 12 lipca



„Polska w Unii” – wykład dla studentów „Democracy & Diversity” Summer School
organizowanej przez New School University, Kraków 20 lipca



Udział w seminarium „Save Public Assets” i prezentacja pt. „Zagrożenia korupcyjne w
dystrybucji funduszy europejskich”, Łotwa, 31 lipca-1 sierpnia



Udział w „Think-Tank Managers Workshop” organizowanych przez NDRI/NED,
Waszyngton, 11-15 września
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Udział (w roli komentatora) w prezentacji wyników badania German Marshall Fund of US
„Transatlantic Trends 2006”, Warszawa, 20 września



Prowadzenie panelu na temat polityki państwa wobec organizacji pozarządowych na
międzynarodowej konferencji ISP podsumowującej projekt KOMPAS, pt. „Trzeci sektor społeczeństwo obywatelskie – polityka państwa”, Warszawa, 25 września



Referat na temat zmian na polskiej scenie politycznej na konferencji „Visegrad Elections:
Domestic Impact and European Consequences”, IVO, Bratysława, 27 września



Prowadzenie seminarium ISP “Polska jako promotor demokracji”, Warszawa, 29
września



Referat nt zmian postrzegania Polski i Polaków po rozszerzeniu UE na konferencji
„Promocja gospodarcza Polski”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 6 października



Moderowanie panelu nt. roli Turcji w europejskiej polityce wobec państw Azji Centralnej,
PASOS General Assembly, Istambuł, 18 października



„Introduction to Poland” – wykład dla grupy stażystów z Mołdawii, ISP, Warszawa, 6
listopada



Moderowanie panelu nt Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, konferencja "Polska - Państwa
Nordyckie. Współpraca na rzecz Polityki Wschodniej UE”, Warszawa, 16 listopada 2006



Prowadzenie seminarium ISP nt. “Southern Mediterranean and Eastern European
perspectives on the EU’s future dilemmas and the European Neighbourhood Policy”,
Warszawa, 4 grudnia



Prowadzenie konferencji ISP “Rozszerzenie UE na Bałkany”, Warszawa, 11 grudnia



Moderowanie panelu nt. sceny politycznej w krajach europy środkowej na konferencji ISP
„Przyszłość sceny politycznej w Europie Środkowo-Wschodniej”, Warszawa, 11 grudnia

Wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:


Media polskie:
Prasa: między innymi, „Gazeta Wyborcza”, „Gazeta Prawna”, „Rzeczpospolita”, „Życie
Warszawy”, „Dziennik Łódzki”, „Newsweek” „Poland Monthly”,
Radio i TV: regularna współpraca z PR I, PR III, PiN FM, Radio Zet, Radio ESKA, Radio
Plus, Radio Polonia, RMF FM, TOK FM, TVN24, TVN („Fakty”), Polsat („Informacje”),
TVP1 („Wiadomości”, „Kwadrans po ósmej”), TVP2 („Panorama”), TVP3,



Media zagraniczne:
Prasa : Associated Press, „Washington Post”, „Le Monde”, „Le Figaro”, „La Croix”.
Radio i TV : BBC World Service, Ceska Televize, TV2 / Danmark, Radio Free Europe,
Radio Liberty

Mateusz Fałkowski, analityk/badacz
Udział w konferencjach i seminariach:


Referat „Płytka instytucjonalizacja dialogu trójstronnego w Polsce po roku 1989” w
ramach konferencji „Decentralizacja dialogu społecznego”, ISP, Warszawa styczeń 2006



Przedstawienie wyników badań na konferencji „Niemcy w oczach Polaków 2000-2005”,
ISP, Warszawa, kwiecień

18

Instytut Spraw Publicznych – Sprawozdanie 2006



Referat „Polish attitudes towards the United States” w ramach ECPR Joint Session of
Workshops, Nicosia, kwiecień



Referat przedstawiający wnioski z badań „Democratization, capture of the state and new
forms of governance in CEE countries” w trakcie konferencji ”New Modes Of
Governance”, Montecatini Terme, czerwiec



Przedstawienie wyników badań na konferencji „Polacy w oczach Niemców 2000-2006”,
ISP, Warszawa, czerwiec



Referat „Niemcy i Polacy. Wzajemny wizerunek po rozszerzeniu Unii Europejskiej”
podczas konferencji „Polsko-niemieckie forum dialogu” ISP, Fundacja Konrada
Adenauera, Berlin, październik



Referat „Niemcy i Polacy. Wzajemny wizerunek po rozszerzeniu Unii
Europejskiej” na konferencji „Polska – Francja – Niemcy. Wzajemne postrzeganie
i współpraca w ramach Unii Europejskiej”, ISP, listopad

Piotr Maciej Kaczyński, analityk/badacz
Udział w konferencjach i seminariach:


Udział w konferencji OBREAL-EULARO, Lizbona, 2-4 marca



Prowadzenie panelu „Sektor organizacji pozarządowych w demokracjach rozwijających”
oraz prezentacja ISP, Kongres Organizacji Pozarządowych Rady Europy, Warszawa, 2426 marca



Udział w konferencji „Common Vision for Common Neighbourhood”, Wilno, 3 maja



Moderowanie panelu dyskusyjnego podczas spotkania „All different – all equal. Finding
Europe – similarities and differences”, Warszawa, 10 maja



Prezentacja raportu ISP „Social Perception of the Results of Poland's EU Membership”
na konferencji SIEPS, Sztokholm, 23 maja



Prezentacja wyników badania polsko-niemieckiego i niemiecko-polskiego na XI
Seminarium Śląskim „Polska-Śląsk-Niemcy”, Kamień Śląski, 25 września



Prezentacja rekomendacji raportu „Assisting Negotiated Transition to Democracy.
Lessons from Poland 1980-1999” podczas seminarium “Polska jako promotor
demokracji”, Warszawa, 29 września



Udział w dyskusji panelowej „Belarus and the European Union”, Warszawa, 13
października



Sprawozdawca grupy roboczej dotyczącej współpracy między partiami politycznymi i
organizacjami pozarządowymi podczas Drugiego Forum Przyszłości Demokracji w
Europie, Moskwa, 18-19 października



Udział w dyskusji panelowej „After the reflection period – What strategy for the EU?”,
Praga, 9-10 listopada



Udział w dyskusji panelowej “How many Russian policies in the Baltic Sea region?”,
Wilno, 18 listopada



Prezentacja raportu “Southern Mediterranean and Eastern European perspectives on the
EU’s future dilemmas and the European Neighbourhood Policy”, Warszawa, 4 grudnia



Udział w dyskusji panelowej na konferencji IRIS “Quelle agriculture pour l’Europe”, Paryż,
13 grudnia
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Prezentacje nt. sytuacji politycznej i społecznej Polski w okresie po przystąpieniu do UE,
stosunków transatlantyckich i in. dla grup studentów, badaczy i urzędników z Francji,
USA, Rumunii i Niemiec;

Wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:


Media polskie:
Prasa: m.in. Dziennik, Dziennik Polski, Ozon, Poland Monthly, Nowa Trybuna Opolska,
Przekrój,
Radio i TV: Informacyjna Agencja Radiowa, PR 1, PR 3, Radio Polonia, Radio dla Ciebie,
TOK FM, Radiostacja, Radio Zet, TVN24, Polsat



Media zagraniczne:
Prasa: m.in. Belgia (European Voice), Holandia (NRC Handelsbladt), Słowacja
(Hospodarskie Noviny, Pravda), Irlandia (The Irish Times), Finlandia, Francja (Le
Monde), Szwecja (Svenska Dagbladet), Wielka Brytania (Newsweek), USA (Associated
Press, Los Angeles Times)
Radio i TV: BBC World Service , Dania (radio publiczne, Jyllands-Posten), Radio France
International, Slovak TV

Jarosław Ćwiek-Karpowicz, analityk/koordynator projektów
Udział w konferencjach i seminariach:


Prowadzenie seminarium badawczego i prezentacja raportu „Polscy posłowie do
Parlamentu Europejskiego i ich wpływ na partie polityczne, 2004-2006”, ISP, 29 listopada



Wystąpienie w panelu dyskusyjnym „New EU Member States and Global Responsibility –
Development Cooperation and Democracy Promotion”, Budapeszt, 9 listopada



Referat „Wątki antyokcydentalistyczne w rosyjskiej elicie politycznej”, konferencja
naukowa Instytutu Nauk Politycznych UW, 12 maja



Prowadzenie panelu „Sektor organizacji pozarządowych w demokracjach rozwijających”
oraz prezentacja ISP, Kongres Organizacji Pozarządowych Rady Europy, Warszawa, 2426 marca



Wystąpienie „Polacy o Niemcach przed i po wstąpieniu do Unii Europejskiej” dla grupy
niemieckich studentów, ISP, Warszawa, kwiecień



Prezentacja ISP podczas „Warsztatów młodych badaczy z Polski, Rosji i Ukrainy”,
Fundacja im. Stefana Batorego, 3-4 kwietnia

Wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:


Media polskie: m. in. Dziennik Łódzki, Radio Polonia, Radio BIS, Radio Józef,



Media zagraniczne: m.in. Le Monde
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dr Tomasz Grzegorz Grosse, ekspert
Udział w konferencjach i seminariach:


Referat na konferencji projektu ”New Modes Of Governance”, Montecatini Terme, 22-23
czerwca,



Referat na konferencji: Third Pan-European Conference on EU Politics, European
Consortium on Political Research, Bilgi University, Istanbul, 21-23 września
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PROGRAM POLITYKI SPOŁECZNEJ
Nadzór programowy: dr Marek Rymsza
Zespół (pracownicy i stali eksperci): Kamila Hernik, Danuta Pławecka, dr Izabela Rybka,
Dominika Skwarska, Anita Sobańska, Paulina Sobiesiak, Izabela Świst, dr Grzegorz
Makowski, dr Ewa Giermanowska, dr Tomasz Kaźmierczak, dr Magdalena Dudkiewicz,
Magdalena Arczewska
Projekty, realizowane przez Program Polityki Społecznej (PPS) w 2006 roku
koncentrowały się na czterech obszarach tematycznych. Najważniejszy z nich, ze względu
na skalę prowadzonych działań, to problematyka przeciwdziałania społecznej marginalizacji
przy wykorzystaniu nowych podejść teoretycznych i praktycznych (aktywna polityka
społeczna, ekonomia społeczna i rozwój przedsiębiorczości społecznej, flexicurity). PPS ISP
dzięki podejmowaniu tej tematyki w sposób ciągły w ostatnich kilku latach stał się jedną z
wiodących instytucji upowszechniających w polityce społecznej podejście aktywizujące
beneficjentów. Pod koniec roku problematyka ta uzupełniona została o kwestię aktywizacji
osób starszych (tzw. active ageing).
Drugim pod względem ważności obszarem tematycznym jest analiza polityki państwa
wobec trzeciego sektora i roli organizacji pozarządowych w świadczeniu usług społecznych.
PPS ISP od kilka lat prowadzi systematyczny monitoring tworzenia i stosowania prawa
dotyczącego organizacji pozarządowych, a także badania kondycji trzeciego sektora w
Polsce, jego roli w polityce społecznej i stanu współpracy administracji publicznej z
organizacjami pozarządowymi w obszarze pożytku publicznego. PPS wydaje także
kwartalnik „Trzeci Sektor”.
W ramach kolejnego obszaru tematycznego PPS prowadził w 2006 roku prace
badawczo-analityczne poświęcone polityce społecznej na poziomie lokalnym, ze
szczególnym uwzględnieniem decentralizacji opieki nad dzieckiem i rodziną. Projekty
zrealizowane w 2006 roku zamknęły całościowy monitoring funkcjonowania systemu opieki
zastępczej po reformie. ISP jest jedyną instytucją badawczą w kraju, która dokonała takiej
całościowej analizy, wydając unikatową serię trzech publikacji książkowych.
Czwartym obszarem tematycznym jest problematyka dialogu społecznego i
stosunków przemysłowych. PPS ISP prowadzi prace analityczne w tym obszarze pełniąc
funkcję narodowego obserwatorium dla Komisji Europejskiej oraz polskich decydentów i
partnerów społecznych (związków zawodowych i organizacji pracodawców).
Dane liczbowe o projektach:



Liczba realizowanych projektów: 12



liczba uzyskanych grantów: 8



Liczba konferencji i seminariów: 15



Liczba publikacji: 10
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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
Koordynator projektu: Danuta Pławecka, Anita Sobańska, Kamila Hernik
Celem projektu jest rozwijanie polskiego modelu gospodarki społecznej przez
wypracowanie i sprawdzenie w praktyce strategii mobilizowania społeczności lokalnych do
tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Projekt realizuje Partnerstwo 42 organizacji pod
kierunkiem ISP. W ramach projektu powstaje 7 przedsiębiorstw społecznych w 4 powiatach.
Jednocześnie w 2006 r. PPS ISP prowadził badania gospodarki społecznej i kapitału
społecznego oraz projekty animacji lokalnej w środowiskach lokalnych objętych działaniami
projektu w zakorzeniania się przedsiębiorstw społecznych w tych społecznościach.
W ramach współpracy ponadnarodowej w 2006 r. zorganizowaliśmy wizyty studyjne
w Polsce (dla partnerów zagranicznych) i we Włoszech (dla uczestników z Polski) oraz
wzięliśmy udział w wizytach studyjnych w Holandii i Belgii dotyczących funkcjonowania
przedsiębiorstw społecznych oraz nowatorskich metod aktywizowania środowisk
zagrożonych marginalizacją. W grudniu 2006 r. został zaakceptowany wniosek na realizację
tzw. Działania 3 (jako wyodrębnionego finansowo i organizacyjnie projektu), którego celem
jest upowszechnianie i mainstreaming najbardziej innowacyjnych rezultatów wypracowanych
w ramach projektu EQUAL.
Status projektu: kontynuacja
Okres realizacji: listopad 2004 – marzec 2008
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i środki rządu polskiego – Inicjatywa
Wspólnotowa EQUAL
Projekt: „Elastyczne formy zatrudnienia – szansa na integrację zawodową
niepełnosprawnej młodzieży”
Kierownik projektu: dr Ewa Giermanowska
Koordynator projektu: dr Grzegorz Makowski, Paulina Sobiesiak
Celem projektu jest poprawienie perspektyw zawodowych młodych osób
niepełnosprawnych w Polsce poprzez zdiagnozowanie potrzeb i umiejętności zawodowych
tej grupy oraz ich faktycznych możliwości rozwoju zawodowego dzięki elastycznym formom
zatrudnienia. W 2006 roku przygotowane zostały ekspertyzy oraz zrealizowane wszystkie
badania ilościowe i jakościowe. Rozpoczęto również prace związane z upowszechnianiem
rezultatów projektu.
Status projektu: kontynuacja
Okres realizacji: czerwiec 2005 – kwiecień 2007
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Projekt: „To idzie starość – Wycofanie czy uczestnictwo? Opinie o aktywności
zawodowej i społecznej w okresie emerytalnym”
Kierownik projektu: dr Piotr Szukalski
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Koordynator projektu: Kamila Hernik
Celem projektu jest zebranie informacji dotyczących przygotowywania się do starości
generacji Polaków powojennego wyżu demograficznego, analiza przyczyn chorobowych
niezdolności do pracy w populacji osób w wieku 45 – 54 lat oraz rozwiązań i metod im
zapobiegających. W ramach projektu przygotowane zostały narzędzia do badań ilościowych,
dotyczących trzech obszarów: aktywności ekonomicznej na rynku pracy, aktywności
społecznej, opieki rodzinnej i instytucjonalnej.
Okres realizacji projektu: wrzesień 2006 – grudzień 2006
Status projektu: kontynuacja
Planowane źródło finansowania: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

TEMAT 2. ROZWÓJ SEKTORA OBYWATELSKIEGO I JEGO ROLA W POLITYCE
SPOŁECZNEJ
Projekt: „Budowanie przyjaznego środowiska dla sektora pozarządowego w Polsce –
KOMPAS” (projekt wiodący)
Kierownik projektu: dr Marek Rymsza
Koordynator projektu: dr Izabela Rybka
Zasadniczym celem projektu jest prowadzenie monitoringu tworzenia i
funkcjonowania prawa dotyczącego (bezpośrednio i pośrednio) organizacji pozarządowych
oraz zbudowanie zaplecza eksperckiego dla organizacji pozarządowych w Polsce (głównie
wokół kwartalnika Trzeci Sektor).
W 2006 roku wydaliśmy cztery numery kwartalnika „Trzeci Sektor” (numery: 5; 6; 7; 8)
– pisma o adresowanego do organizacji pozarządowych i środowisk akademickich,
kontynuowaliśmy monitoring procesu tworzenia i stosowania prawa dotyczącego organizacji
pozarządowych. Konferencja zamykająca projekt została wyodrębniona jako odrębne
przedsięwzięcie projektowe, ze względu na skalę działań i dodatkowych grantodawców.
Dzięki wspomnianemu monitoringowi prawa NGOs ISP stał się rozpoznawalną organizacją
pozarządową prowadzącą działania na rzecz całego trzeciego sektora, co jest istotnym
elementem kształtującym unikatowy wizerunek Instytutu (zarówno niezależna instytucja
badawcza, jak i organizacja, współtworząca infrastrukturę trzeciego sektora).
Status projektu: kontynuacja i zakończenie we wrześniu 2006
Okres realizacji: od listopada 2003 do 30 września 2006 (z przedłużeniem czasu ponoszenie
wydatków kwalifikowanych do dnia 31 października); od 1 października 2006 r. rozpoczęto
realizację drugiej edycji projektu (Kompas II; finansowana z nowego grantu).
Źródła finansowania: Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe oraz Fundacja
im. S. Batorego.
Projekt: „Trzeci sektor – Społeczeństwo obywatelskie – Polityka państwa”
Kierownik projektu: dr Marek Rymsza
Koordynator projektu: dr Izabela Rybka
Celem projektu było upowszechnienie rezultatów projektu KOMPAS. W dniach 25-26
września 2006 w siedzibie Fundacji im. S. Batorego odbyła się międzynarodowa konferencja,
podczas której uczestnicy mieli okazję do przedyskutowania rozwiązań służących
wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego. W trakcie obrad zaprezentowane zostały
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założenia i rozwiązania stosowane przez państwa reprezentujące odmienne tradycje
społeczne: Niemcy, Ukrainę, Węgry, Wielką Brytanię i Polskę. Inne zagadnienia o
kluczowym znaczeniu z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, poruszane
podczas konferencji to: przepisy prawne regulujące funkcjonowanie trzeciego sektora,
prowadzenie przez trzeci sektor rzecznictwa interesów oraz lobbingu, wizerunek trzeciego
sektora w mediach oraz trzeci sektor jako zbiorowy pracodawca (m.in. tworzenie
elastycznych form zatrudnienia w trzecim sektorze dla osób defaworyzowanych na rynku
pracy).
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: wrzesień 2006
Źródło finansowania: Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, Fundacja
im. S. Batorego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, The British Council, Fundacja
Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego
Projekt: „Ocena zdolności rozwoju Trzeciego Sektora”
Kierownik projektu: Agnieszka Rymsza
Koordynator projektu: Kamila Hernik
Zasadniczym celem projektu było dokonanie w gronie eksperckim oceny kondycji
trzeciego sektora w Polsce, zgodnie z metodologią Sustainability Index - corocznego
badania międzynarodowego koordynowanego przez United States Agency for International
Development. W ramach projektu odbył się panel dyskusyjny z udziałem ekspertów. Projekt
zakończy się przygotowaniem raportu, stanowiącego podsumowanie prac zespołu
ekspertów. Jest to trzecia z kolei edycja badań wykonywanych przez ISP.
Status projektu: kontynuacja
Okres realizacji: wrzesień 2006 – marzec 2007
Źródło finansowania: Management Systems International
Projekt: „Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym”
Kierownik projektu: dr Marek Rymsza
Koordynator projektu: Kamila Hernik
Zasadniczym celem projektu było przygotowanie przez zespół współpracowników
projektu „Kompas” ekspertyzy obejmującej nakreślenie wzorców efektywnej współpracy oraz
wskazanie generalnych standardów w zakresie usług świadczonych przez organizacje
pozarządowe na zlecenie administracji publicznej.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: listopad 2006 – grudzień 2006
Źródło finansowania: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

TEMAT 3. POLITYKA SPOŁECZNA NA POZIOMIE LOKALNYM
Projekt: „Efektywność funkcjonowania systemu opieki nad dzieckiem i rodziną”
Kierownik projektu: prof. Anna Kwak
Koordynator projektu: Anita Sobańska
25

Instytut Spraw Publicznych – Sprawozdanie 2006

Celem projektu było poznanie przebiegu procesu usamodzielniania wychowanków
rodzin zastępczych i placówek socjalizacyjnych na podstawie wywiadów i analizy
dokumentacji. Projekt zamknął całościowy monitoring zreformowanego systemu opieki
zastępczej, którego rezultatem jest unikatowa seria trzech publikacji książkowych,
zawierających diagnozę founkcjnonownia systemu i rekomendacje.
Okres realizacji: wrzesień 2005 - czerwiec 2006
Źródło finansowania: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Projekt: „Reforma systemu opieki zastępczej nad dziećmi. Rezultaty, oczekiwania,
kierunki zmian”
Kierownik projektu: dr Marek Rymsza
Koordynator projektu: Dominika Skwarska
Celem projektu było upowszechnienie wyników prac badawczo-analitycznych
prowadzonych przez PPS nieprzerwanie od 2001 roku, których przedmiotem był monitoring
funkcjonowania systemu opieki zastępczej. W ramach projektu zorganizowano konferencję,
na której zaprezentowano najnowsze publikacje ISP z tego zakresu.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: listopad 2006 – grudzień 2006
Źródła finansowania: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

TEMAT 4. STOSUNKI PRZEMYSŁOWE, DIALOG SPOŁECZNY I ROZWÓJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Projekt: „DIOSCURI. Wschód i Zachód Europy
i spotkanie kultur gospodarowania” (projekt wiodący)

—

wzajemne

otwarcie

Kierownik projektu (na Polskę): prof. Jacek Kochanowicz
Koordynator projektu: Kamila Hernik
Celem projektu jest ukazanie oraz przeanalizowanie przeciwieństw dwóch kultur
gospodarczych: Europy Wschodniej i Zachodniej. Biorą w nim udział 4 kraje Europy
Środkowo-Wschodniej i 4 kraje Europy Południowo-Wschodniej. W ramach projektu
przeprowadzone zostały badania i przygotowane raporty cząstkowe w 3 obszarach
tematycznych: jakość rządzenia, przedsiębiorczość i ekonomia. Wyniki badań zostały
zaprezentowane podczas dwudniowej konferencji upowszechniającej rezultaty projektu
(listopad 2006). Obecnie główne prace w projekcie skupiają się na przygotowaniu opracowań
porównawczych między krajami.
Status projektu: kontynuacja
Okres realizacji: czerwiec 2004 – czerwiec 2007
Źródło finansowania: Komisja Europejska - VI Ramowy
Projekt: „Polskie Centrum Monitorowania Stosunków Przemysłowych”
Koordynator projektu: Kamila Hernik
PPS już piąty rok z kolei monitorował przebieg stosunków przemysłowych w Polsce
poprzez opracowywanie ekspertyz, analiz jednostkowych i porównawczych z innymi krajami.
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Projekt stanowi komponent szerszego programu, European Industrial Relations Observatory,
(uczestniczą w nim instytucje pełniące funkcje narodowych obserwatoriów – z wszystkich
krajów członkowskich UE). Odbiorcami programu są przedstawiciele rządów, organizacje
pracodawców i pracobiorców na szczeblu krajowym i europejskim. Ekspertyzy
opracowywane przez centra dostępne są w Internecie na stronie European Foundation
i biuletynie EIRO (miesięcznik). EIRO publikuje również roczne raporty w których
zamieszczane są porównawcze analizy statystyczne.
Okres realizacji: marzec 2005 – luty 2006
Status projektu: zakończony
Źródło finansowania: European Foundation for the Improvement of Working and Living
Conditions (EFIWLC)
Projekt: „Polskie Centrum Monitorowania Stosunków Przemysłowych, Warunków
Pracy oraz procesów restrukturyzacji”
Koordynator projektu: Kamila Hernik
W 2006 roku PPS rozszerzył zakres monitoringu – oprócz problematyki dialogu
społecznego i stosunków przemysłowych przedmiotem analizy zostały objęte także warunki
pracy oraz procesy restrukturyzacji w Polsce.
Okres realizacji: marzec 2006 – luty 2007 (z opcją przedłużenia do lutego 2009)
Status projektu: kontynuacja
Źródło finansowania: European Foundation for the Improvement of Working and Living
Conditions (EFIWLC)

SEMINARIA I KONFERENCJE PROGRAMU


Seminarium pt. „Lobbing i działalność rzecznicza w świetle obowiązujący regulacji
prawnych”, organizowane wspólnie z fundacją im. Stefana Batorego. 10 stycznia



Konferencja pt.: „Decentralizacja dialogu społecznego w Polsce”, zorganizowana pod
patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 31 stycznia



Seminarium robocze w ramach projektu DIOSCURI, 16 lutego



Seminarium eksperckie „Usamodzielnianie wychowanków placówek socjalizacyjnych i
rodzin zastępczych – założenia i rzeczywistość”, 24 lutego



Seminarium eksperckie pt.: „Skutki wejścia w życie ustawy o kosztach sądowych w
sprawach cywilnych dla organizacji pozarządowych”, zorganizowane wspólnie z
Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych, 31 marca



Seminarium „Wzory zatrudnienia w trzecim sektorze”, Uniwersytet Warszawski BUW (we
współpracy ze Stowarzyszeniem AISEC), 22 kwietnia



Seminarium eksperckie „Przedsiębiorczość społeczna a organizacje pozarządowe: 1.
Audyt społeczny”, 27 kwietnia



Ponadnarodowe spotkanie tematyczne w ramach projektu EQUAL z udziałem partnerów
z Belgii, Holandii, Włoch, 29-30 maja



Seminarium „Spółdzielnie socjalne a organizacje pozarządowe: instytucjonalizacja
gospodarki społecznej w Polsce w świetle nowych regulacji prawnych”, 14 lipca
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Seminarium „Rola radnych w systemie międzysektorowej współpracy”, w ramach
projektu KOMPAS, 8 września



Międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt KOMPAS, pt.: Trzeci sektor społeczeństwo obywatelskie – polityka państwa, 25-26 września



Antwerpia (Holandia), wizyta studyjna dla przedstawicieli Partnerstw Lokalnych w ramach
współpracy ponadnarodowej PIW EQUAL, 1-5 października



Wizyta studyjna dla przedstawicieli Partnerstw Lokalnych i beneficjentów ostatecznych w
ramach współpracy ponadnarodowej PIW EQUAL, Bolonia (Włochy), 20-24 listopada



Konferencja podsumowująca wyniki badań prowadzonych w ramach projektu DIOSCURI,
pt.: Rola kultury ekonomicznej w procesie transformacji, 24-25 listopada



Konferencja podsumowująca cykl projektów monitorujących system opieki nad dzieckiem
i rodziną, pt.: Reforma systemu opieki zastępczej nad dziećmi. Rezultaty, oczekiwania,
kierunki zmian, 15 grudnia

PUBLIKACJE PROGRAMU
Publikacje książkowe:


Mateusz Błaszczyk, Jacek Sroka (red.) „Sieci czy struktury? Dialog społeczny na
poziomie regionalnym”, ISP, Warszawa 2006



Józefina Hrynkiewicz, „Odrzuceni. Analiza procesu umieszczania dzieci w placówkach
opieki”, ISP, Warszawa 2006



Anna Kwak (red.), „Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość”, ISP,
Warszawa 2006



„Zatrudnienie w organizacjach pozarządowych”, Kwartalnik „Trzeci Sektor” nr 4, ISP,
Warszawa 2006



„Wizerunek organizacji pozarządowych”, Kwartalnik „Trzeci Sektor” nr 5, ISP, Warszawa
2006



„Rzecznictwo interesów i lobbing organizacji pozarządowych”, Kwartalnik „Trzeci Sektor”
nr 6, ISP, Warszawa 2006



„Finanse organizacji pozarządowych”, Kwartalnik „Trzeci Sektor” nr 7, ISP, Warszawa
2006



„Debata o organizacjach pozarządowych”, Kwartalnik „Trzeci Sektor” Nr 8, ISP,
Warszawa 2006

Publikacje elektroniczne:


Anna Kwak, Marek Rymsza, „Ocena funkcjonowania systemu opieki zastępczej – na
przykładzie procesu usamodzielniania wychowanków rodzin zastępczych, rodzinnych
domów dziecka i placówek socjalizacyjnych”, „Analizy i Opinie” nr 68.

Inne artykuły i publikacje:


Marek Rymsza, artykuł promujący wyniki badań ISP nt. koncepcji flexicurity w piśmie
MPiPS, „Dialog społeczny”
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Kamila Hernik, „Decentralizacja dialogu społecznego”, w: „Polityka społeczna” nr 2, luty
2006, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych



Grzegorz Makowski, „Polityczna
„Rzeczpospolita”, 21 sierpnia 2006



Ewa Bogacz-Wojtanowska i inni, „Zatrudnianie w organizacjach pozarządowych”, ISP,
Warszawa 2005, broszura

obstrukcja,

ale

nie

destrukcja

demokracji”,

UDZIAŁ PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW W UPOWSZECHNIANIU WYNIKÓW PRAC
PROGRAMU
dr Marek Rymsza – dyrektor programu


Prowadzenie seminariów i konferencji organizowanych w ramach PPS



Członek Komitetu Sterującego Narodowy Plan Rozwoju



członek Rady Ekspertów WRZOS (projekt związany z projektem Kompas)



Udział w spotkaniach grupy refleksyjnej przy Marszałku Senatu RP (dot. Organizacji
pozarządowych)



Referat nt. polityki flexicurity, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2 luty



udział w seminarium „The Opportunities of the Equal project for the territory of the
Association Communes: Copparo, Ro, Tresigallo, Berra, Formignana, Jolanda di Savoia”,
Bolonia, 21 marca



Referat nt. koncepcji flexicurity na konferencji dot. Elastycznych form zatrudnienia (w
ramach IW EQUAL), 30 marca



Referat “Rozwój gospodarki społecznej w Polsce” na konferencji międzynarodowej
organizowanej w Warszawie przez IW EQUAL, 11 maja



Udział w konferencji (jako panelista) nt. solidarności w polityce społecznej organizowanej
przez Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu, Wiedeń 19-20 maja



Wystąpienie na temat projektu „Lisków” na spotkaniu ponadnarodowej grupy roboczej w
ramach współpracy ponadnarodowej PIW EQUAL, Warszawa, 29 maja



Prowadzenie konferencji Biur Porad Obywatelskich, 1 czerwca



Udział w dyskusjach podczas wizyty studyjnej w ramach współpracy ponadnarodowej
PIW EQUAL oraz w spotkaniu ponadnarodowej grupy roboczej, 1-5 października,
Antwerpia (Belgia)



Udział w panelu dyskusyjnym na temat prawnych regulacji ekonomii społecznej w
ramach konferencji PIW EQUAL połączonej z Pierwszymi targami ekonomii społecznej
POSES, Kraków, 28-29 września,



Udział dyskusjach oraz wprowadzenie na temat przedsiębiorczości społecznej we
Włoszech na spotkaniu z uczestnikami z Polski podczas wizyty studyjnej w ramach
współpracy ponadnarodowej PIW EQUAL, 20-24 listopada, Bolonia (Włochy)



„Plajta wpisana w ryzyko”, wywiad, Biuletyn EQUAL nr 1/2 2006

Wywiady i wystąpienia w mediach, m.in.: TV1 („Wiadomości”), PR1, TOK FM, RadioTrójka,
TV Biznes, Biuletyn EQUAL (nr 1-2/2006)
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Kamila Hernik – koordynator programu


Udział w posiedzeniach Komitetu Sterującego Narodowy Plan Rozwoju;



Wizyta studyjna w ramach współpracy ponadnarodowej PIW EQUAL, udział w dyskusji
dotyczącej kapitału społecznego oraz w spotkaniu ponadnarodowej grupy roboczej,
Breda (Holandia), 18-20 stycznia,



Spotkanie otwierające nową edycję projektu dotyczącego monitorowania stosunków
przemysłowych, stosunków pracy oraz procesów restrukturyzacji w Europie,
zorganizowane przez Europejską Fundację Poprawy Warunków Życia i Pracy; 2-3
marca, Dublin



Spotkanie międzymodułowe w projekcie KOMPAS, wystąpienie dotyczące ewaluacji
projektu, Warszawa, 10 maja,



Udział w dyskusji na spotkaniu podsumowującym Krajowej Sieci Tematycznej,
Jachranka8-9 sierpnia,



Udział w dyskusjach podczas wizyty studyjnej w ramach współpracy ponadnarodowej
PIW EQUAL oraz w spotkaniu ponadnarodowej grupy roboczej, Antwerpia (Belgia), 1-5
października



Udział w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez British Council w ramach
przedsięwzięcia „The Network Effect” pt.: Dobra Europa? Władza, partycypacja i nowy
kształt społeczeństwa obywatelskiego, Bratysława, 18-20 października,



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

Danuta Pławecka


Udział w dyskusjach podczas wizyty studyjnej w ramach współpracy ponadnarodowej
PIW EQUAL, Bolonia, 19-22 marca,

Anita Sobańska


Spotkanie 18-20 stycznia, Breda (Holandia) – wizyta studyjna w ramach współpracy
ponadnarodowej PIW EQUAL, udział w dyskusji dotyczącej kapitału społecznego oraz w
spotkaniu ponadnarodowej grupy roboczej, Breda (Holandia), 18-20 stycznia,



Udział w posiedzeniach Krajowej Sieci Tematycznej w ramach PIW EQUAL, Warszawa,
Jabłonna, 1 lutego, 9-10 marca, 11-12 kwietnia, 15-16 maja, 1-2 czerwca,



Udział w dyskusjach podczas wizyty studyjnej w ramach współpracy ponadnarodowej
PIW EQUAL, Bolonia (Włochy ), 19-22 marca,



Udział w spotkaniu ponadnarodowej grupy roboczej
ponadnarodowej PIW EQUAL, Warszawa, 29 maja,



Udział w dyskusjach podczas wizyty studyjnej w ramach współpracy ponadnarodowej
PIW EQUAL oraz w spotkaniu ponadnarodowej grupy roboczej, Antwerpia (Belgia), 1-5
października,



Udział w dyskusjach podczas wizyty studyjnej w ramach współpracy ponadnarodowej
PIW EQUAL, Bolonia (Włochy) , 20-24 listopada,



Udział w posiedzeniu Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej SKES, Warszawa, 15
grudnia,
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Dominika Skwarska


Spotkanie otwierające nową edycję projektu dotyczącego monitorowania stosunków
przemysłowych, stosunków pracy oraz procesów restrukturyzacji w Europie,
zorganizowane przez Europejską Fundację Poprawy Warunków Życia i Pracy, Dublin 2-3
marca



Spotkanie korespondentów Europejskiego Centrum Monitorowania Warunków Pracy,
zorganizowane przez Europejską Fundację Poprawy Warunków Życia i Pracy, Dublin 18
– 19 września



Udział w dyskusjach podczas wizyty studyjnej w ramach współpracy ponadnarodowej
PIW EQUAL, Bolonia (Włochy), 20-24 listopada,



Coroczne spotkanie centrów monitorujących stosunki przemysłowe, warunki pracy oraz
procesy restrukturyzacji w Europie, zorganizowane przez Europejską Fundację Poprawy
Warunków Życia i Pracy, Dublin, 6-7 grudnia 2006,

Izabela Świst


Udział w dyskusjach podczas wizyty studyjnej w ramach współpracy ponadnarodowej
PIW EQUAL, Bolonia (Włochy), 20-24 listopada,

dr Grzegorz Makowski


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



Udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych w
związku z prezentacją stanowiska ISP w sprawie nowego projektu o fundacjach,
październik



The first Warsaw Regional NGO Congress – konferencja Rady Europy poświęcona
funkcjonowaniu organizacji pozarządowych w krajach Unii i jej wschodnich sąsiadów,
wystąpienie dot. sytuacji polskich organizacji pozarządowych, 24-26 marca



Udział w konsultacjach warsztatowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 22
sierpnia



Udział w seminarium „Reforma administracji publicznej i samorządu terytorialnego w
Polsce”, seminarium MSZ i Collegium Civitas, 21 listopada



Udział w spotkaniu organizacji realizujących projekty finansowane ze środków
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, 9-10 października

Paulina Sobiesiak


Udział w konferencji pt: Wyrównywanie szans i wspieranie aktywności osób
niepełnosprawnych – rekomendacje dla Polski, Warszawa, 1 grudnia

Magdalena Arczewska, ekspert


Uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach Rady Działalności Pożytku Publicznego, w
charakterze obserwatora
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dr Rafał Towalski, ekspert


Udział w seminarium zorganizowanym przez Europejską Fundację Poprawy Warunków
Życia i Pracy, pt.: „Industrial relations country profiles”, 6-7 luty, Dublin



Seminarium poświęcone dalszej dyskusji nad profilami stosunków przemysłowych w
krajach Unii Europejskiej, prezentacja raportu dotyczącego Polski, 5-6 czerwca, Rzym



Seminarium poświęcone dalszej dyskusji nad profilami stosunków przemysłowych w
krajach Unii Europejskiej, 30 listopada – 1 grudnia, Berlin

Jan Czarzasty, ekspert


Spotkanie otwierające nową edycję projektu dotyczącego monitorowania stosunków
przemysłowych, stosunków pracy oraz procesów restrukturyzacji w Europie,
zorganizowane przez Europejską Fundację Poprawy Warunków Życia i Pracy, 2-3
marca, Dublin

dr Tomasz Kaźmierczak, ekspert


Udział w seminarium „The Opportunities of the Equal project for the territory of the
Association Communes: Copparo, Ro, Tresigallo, Berra, Formignana, Jolanda di Savoia”,
21 marca, Bolonia



Udział w spotkaniu ponadnarodowym Equal, 29 maja, Warszawa



Udział w posiedzeniach Krajowych Sieci Tematycznych w ramach IW Equal, 1 luty, 8-10
marca, 11-12 kwietnia, 15-16 maja, 1-2 czerwca



Udział w dyskusjach podczas wizyty studyjnej w ramach współpracy ponadnarodowej
PIW EQUAL oraz w spotkaniu ponadnarodowej grupy roboczej, 1-5 października,
Antwerpia (Belgia)

Anna Semenowicz, ekspert


Coroczne spotkanie centrów monitorujących stosunki przemysłowe, warunki pracy oraz
procesy restrukturyzacji w Europie, zorganizowane przez Europejską Fundację Poprawy
Warunków Życia i Pracy, 6-7 grudnia 2006, Dublin

dr Piotr Sula, ekspert


Seminarium zorganizowane przez Europejską Fundację Poprawy Warunków Życia i
Pracy w ramach Europejskiego Centrum Monitorowania Warunków Pracy, pt.: „Job
satisfaction”, 9-10 listopada 2006, Helsinki

prof. Józefina Hrynkiewicz, ekspert


Wypowiedź w wieczornym wydaniu Panoramy TVP2 na temat rodzicielstwa zastępczego
w związku z konferencją ISP p.t. Reforma systemu opieki zastępczej nad dziećmi.
Rezultaty, oczekiwania kierunki zmian, 15 grudnia
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PROGRAM OBYWATEL I PRAWO
Nadzór programowy: dr Jacek Kucharczyk
Koordynacja programu: Jarosław Zbieranek
Działalność Programu Obywatel i Prawo obejmowała w 2006 roku cztery zasadnicze
obszary tematyczne:
1. Poszerzenie dostępu obywateli do informacji i pomocy prawnej
2. Polityka przeciwdziałania korupcji
3. Finansowanie polityki
4. Aktywny obywatel w demokratycznym państwie prawa
Efekty prac badawczych prowadzonych w ramach Programu, a także zaplecze
eksperckie pozwalały również na bieżące włączanie się do inicjatyw i publicznych debat
związanych z naprawą Państwa, a także zmianami ustrojowymi i reformą administracyjną.
Kontynuując inicjatywy z lat ubiegłych - czynnie uczestniczono również w pracach Senatu
RP mających na celu przygotowanie projektu modernizacji procedur głosowania.
Dane liczbowe o projektach:


liczba realizowanych projektów: 9



liczba uzyskanych grantów: 4



liczba wydanych publikacji: 10



liczba konferencji i seminariów: 16

TEMAT 1. POSZERZENIE DOSTĘPU OBYWATELI DO INFORMACJI I POMOCY
PRAWNEJ

Projekt : „Obywatel i Prawo II”
Koordynator: Agata Winiarska, Jarosław Zbieranek
Program „Obywatel i Prawo II” był kontynuacją i rozwinięciem działań prowadzonych
przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Instytut Spraw Publicznych w latach 20022003. Celem Programu było poszerzanie i usprawnianie dostępu do pomocy prawnej
obywateli w małych społecznościach – w tym z grup społecznie marginalizowanych. Druga
edycja programu była 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.
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W czerwcu 2006 r. zorganizowano dużą konferencję podsumowującą II edycję Programu
oraz opublikowano raport.
Status projektu: zakończony
Finansowanie: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Okres realizacji: styczeń 2005 – sierpień 2006
Projekt : „Obywatel i Prawo III”
Koordynator: Agata Winiarska, Jarosław Zbieranek
Program „Obywatel i Prawo III” jest kontynuacją działań prowadzonych przez PolskoAmerykańską Fundację Wolności i Instytut Spraw Publicznych. Podobnie jak we
wcześniejszych edycjach - celem Programu jest poszerzanie i usprawnianie dostępu do
pomocy prawnej obywateli w małych społecznościach – w tym z grup społecznie
marginalizowanych.
Status projektu: nowy projekt
Finansowanie: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Okres realizacji: sierpień 2006 – luty 2008

TEMAT 2. POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI
Projekt : „eGovernment jako środek walki ze zjawiskiem korupcji w życiu publicznym”
Koordynator: Jarosław Zbieranek
Projekt stanowił ogniwo łączące dwa przedsięwzięcia wdrażane przez administrację
publiczną, a mianowicie strategię antykorupcyjną i rozwój elektronicznej administracji.
Umożliwiał zebranie i usystematyzowanie propozycji, które już występują w rządowych
projektach, inicjując jednocześnie debatę nad ich skutecznością. W ramach projektu
przygotowano i opublikowano raport pt.: „Elektroniczna administracja – nowe możliwości
przeciwdziałania zjawisku korupcji”, który został przedstawiony na seminarium
zorganizowanym w Instytucie Spraw Publicznych.
Status projektu: zakończony
Finansowanie: ComputerLand
Okres realizacji: czerwiec 2005 – listopad 2006
Projekt: „Korupcja a fundusze UE” (Save public assets)
Koordynator projektu: Jarosław Zbieranek
Celem projektu jest monitorowanie zagrożeń korupcyjnych przy rozdziale i
wykorzystaniu unijnych środków pomocowych. Dla realizacji tego celu grupa ekspertów
międzynarodowych przygotuje metodologię takiego monitoringu, która następnie będzie
wdrażana przez organizacje z Polski (ISP), Łotwy, Litwy, Czech i Węgier. Koordynatorem
projektu jest łotewski think-tank PROVIDUS. Wyniki monitoringu w formie raportu
przedstawione będą w krajach uczestniczących oraz na podsumowującej projekt konferencji
w Brukseli.
Status projektu: kontynuacja
Okres realizacji: styczeń 2006 - marzec 2007
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Źródło finansowania: Komisja Europejska (Watchdog Fund)
Projekt: „Wybory a korupcja”
Koordynator : Jarosław Zbieranek
We współpracy z MSWiA (ze środków PHARE), Instytut Spraw Publicznych
współorganizował konferencję międzynarodową poświęconą problematyce korupcji
wyborczej.
Status projektu: zakończony
Finansowanie: środki własne, PHARE
Okres realizacji: styczeń 2006 - luty 2006

TEMAT 3. FINANSOWANIE POLITYKI
Projekt : „Monitoring finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej”
Koordynator : Jarosław Zbieranek
Był to projekt realizowany wspólnie przez Fundację im. Stefana Batorego i Instytut
Spraw Publicznych. Celem monitoringu była kontrola źródeł finansowania i wydatków
komitetów wyborczych kandydatów ubiegających się o fotel Prezydenta RP w wyborach
2005 r. W ramach projektu przeprowadzona została analiza darowizn, zbiórek publicznych
oraz wydatków komitetów na kampanię medialną, materiały propagandowe i festyny
wyborcze. Po wyborach zbadane zostały sprawozdania finansowe przekazane przez
komitety Państwowej Komisji Wyborczej.
Z udziałem Instytutu Spraw Publicznych opracowany został raport podsumowujący
wyniki monitoringu, w którym zostały zawarte rekomendacje. Raport został przedstawiony na
konferencji podsumowującej monitoring.
Status projektu: zakończony
Finansowanie: środki własne
Okres realizacji: marzec 2005 – maj 2006
Projekt : „Reforma systemu finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej”
Koordynator : Jarosław Zbieranek
W ramach projektu przygotowano dokument pt.: „Proponowane zmiany w systemie
finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej w Polsce” uwzględniając m.in. wnioski i
postulaty wypracowane w ramach monitoringu finansowania kampanii prezydenckiej w 2005
roku przeprowadzonej we współpracy z Fundacją im. St. Batorego. Na podstawie dokumentu
zostaną przygotowane propozycje zmian legislacyjnych w ustawie o wyborze Prezydenta RP
oraz innych aktach prawnych.
Status projektu: nowy projekt
Finansowanie: Fundacja im. St. Batorego, środki własne
Okres realizacji: lipiec 2006 – maj 2007
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TEMAT 4. AKTYWNY OBYWATEL W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWA
Projekt: „Obserwatorium obywatelskie”
Koordynator : Jarosław Zbieranek
W ramach projektu podjęto badania nad zagadnieniami istotnym dla polskiego życia
politycznego. Przygotowano analizy dotyczące m.in. możliwości reformy systemu partyjnego
w Polsce, zmian prawa parlamentarnego a także statusu prawnego posłów i senatorów.
Zorganizowano również konferencję międzynarodową pt. „Przyszłość sceny politycznej w
państwach Europy Środkowo-Wschodniej”.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: lipiec 2006 - grudzień 2006
Źródło finansowania: OSI
Projekt: „Jawność życia publicznego”
Koordynator : Jarosław Zbieranek
W ramach projektu Stowarzyszenie Promowania Myślenia Obywatelskiego we
współpracy z Instytutem Spraw Publicznych zorganizowało konferencję, której celem było
ukazanie mechanizmów przejrzystości, transparentności życia publicznego w różnych
obszarach życia publicznego. Elementem projektu był również konkurs dla młodzieży na esej
poświęcony problematyce jawności życia publicznego.
Status projektu: zakończony
Finansowanie: środki własne,
Okres realizacji: październik - listopad 2006

SEMINARIA I KONFERENCJE PROGRAMU


Seminarium pt. „Jednomandatowa ordynacja w wyborach samorządowych”, 9 styczeń



Seminarium eksperckie pt. „Internet jako środek walki z korupcją – instytucja
whistleblowers” , 12 styczeń



Seminarium eksperckie pt. „Kierunki zmian systemu finansowania partii politycznych”, 24
styczeń



Konferencja organizowana przez ISP we współpracy z MSWiA pt. „Wybory a korupcja”,
26 styczeń



Seminarium eksperckie pt. „Internet jako środek walki z korupcją – usługi publiczne online”, 22 luty



Konferencja podsumowująca wynik monitoringu finansów wyborczych w kampanii
prezydenckiej 2005 roku, 19 maj



Posiedzenie Rady Ekspertów Programu Obywatel i Prawo II, 6 czerwiec



Konferencja podsumowująca II edycję Programu Obywatel i Prawo pt. „Podstawowe
problemy w dostępie obywateli do pomocy prawnej i kierunki ich rozwiązywania”, 29
czerwiec
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Seminarium informacyjne dla wnioskodawców konkursu grantowego Programu Obywatel
i Prawo III, 6 wrzesień



Seminarium informacyjne dla wnioskodawców konkursu grantowego Programu Obywatel
i Prawo III, 11 wrzesień



Konferencja pt. „Jawność życia publicznego”, 3 listopada



Posiedzenie Komisji selekcyjnej konkursu grantowego Programu Obywatel i Prawo III, 6
listopada



Seminarium dla grantobiorców Programu Obywatel i Prawo III, 16 listopada



Seminarium pt. „Zapobieganie zjawisku korupcji w zamówieniach publicznych w Polsce”,
23 listopada



Posiedzenie Rady Ekspertów projektu „Obywatel i Prawo III”, 30 listopada



Konferencja pr. „Przyszłość sceny politycznej w państwach Europy Środkowo –
Wschodniej”, 12 grudnia

PUBLIKACJE PROGRAMU
Publikacje książkowe:


M. Perottino, M. Chmaj, M. Walecki, J. Zbieranek, A. Moraru, I. Iorga, I Shevliakow,
“Legislation and control mechanisms of political parties` funding”, Bukareszt 2006,



M. Walecki, G. Kopińska, A. Sawicki, M. Solon-Lipiński, J. Zbieranek, J. Kucharczyk,
„Wybory prezydenckie 2005. Monitoring finansów wyborczych”, Warszawa 2006,



L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk, J. Zbieranek (red.), „Aktywny obywatel,
nowoczesny system wyborczy”, Warszawa 2006,



J. Kucharczyk, J. Zbieranek (red.), „Elektroniczna administracja – nowe możliwości
przeciwdziałania zjawisku korupcji”, Warszawa 2006,



Obywatel i Prawo II edycja. Raport z realizacji Programu, Warszawa 2006,

Publikacje elektroniczne:


P. Wiśniewski, Wykorzystanie narzędzi elektronicznych w obszarze zamówień
publicznych jako sposób zapobiegania korupcji w Polsce, „Analizy i Opinie” nr 57,



M. Walecki, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w walce z korupcją, „Analizy i
Opinie” nr 61,



J. Zbieranek, Internet jako narzędzie identyfikowania przypadków korupcji, „Analizy i
Opinie” nr 62,



P. Wiśniewski, Korupcja w obszarze zamówień Publicznych w Polsce – zagrożenia i
rekomendacje na przyszłość, „Analizy i Opinie” nr 67,



Sprawozdanie z konferencji pt. „Podstawowe problemy obywateli w dostępie do pomocy
prawnej i sposoby ich rozwiązywania”, www.isp.org.pl

Artykuły, inne publikacje:


P. Wiśniewski, Korupcja w obszarze zamówień publicznych, Prawo Zamówień
Publicznych, nr 3,
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P. Wiśniewski, Korupcja w obszarze zamówień publicznych w Polsce, Monitor Zamówień
Publicznych, nr 12,



M. Walecki, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w walce z korupcją,
Informatyka Bankowa, nr 4,



Rekomendacje Instytutu Spraw Publicznych w: Sprawozdanie z realizacji „Programu
zwalczania korupcji Strategia Antykorupcyjna II etap wdrażania 2005-2009” w drugim
półroczu 2005 r., MSWiA, kwiecień 2006,

UDZIAŁ PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW W UPOWSZECHNIANIU WYNIKÓW PRAC
PROGRAMU
Jarosław Zbieranek, koordynator:


udział w seminariach projektu „Save public assets”, Łotwa - luty, sierpień,



udział w posiedzeniach Komisji Ustawodawczej Senatu RP – maj, czerwiec,



prezentacja Programu Obywatel i Prawo na warsztatach Szkoły Liderów, wrzesień 2006,



udział w nieformalnym wysłuchaniu publicznym organizowanym przez wicemarszałków
Sejmu RP dotyczącym zmian w samorządowej ordynacji wyborczej, wrzesień 2006,

Wybrane wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:


Media polskie:

Prasa: Gazeta Wyborcza, Dziennik Łódzki, Gazeta Prawna, Gazeta Pomorska
Radio i TV: TVP 1, PR I, AntyRadio, Radio Zet


Media zagraniczne:

Prasa: Niemiecka Agencja Prasowa, La Croix
Agata Winiarska, koordynator:


wypowiedź dla 1 Programu Polskiego Radia o konkursie grantowym w ramach Programu
Obywatel i Prawo III, wrzesień 2006,



wypowiedź dla Gazety Wyborczej o konkursie grantowym Programu Obywatel i Prawo III,
wrzesień 2006,

Marcin Walecki, ekspert:


wystąpienie na
wyborczej, maj

konferencji

podsumowującej

monitoring

prezydenckiej

kampanii

Piotr Wiśniewski, ekspert:


wypowiedź dla Tygodnika Siedleckiego o korupcji w zamówieniach publicznych, listopad
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PROGRAM MIGRACJI I POLITYKI WSCHODNIEJ
Nadzór programowy: dr Jacek Kucharczyk
Zespół: Justyna Frelak (koordynator), Piotr Kaźmierkiewicz (ekspert), Mirosław Bieniecki
(ekspert)
Program Migracji i Polityki Wschodniej stara się podejmować aktualne problemy
związane z przepływem osób oraz dalszym rozszerzeniem Unii, ważne z punktu widzenia
obecnej sytuacji związanej ze zmieniającą się pozycją Polski, jak również kontynuować
podjętą wcześniej tematykę. W 2006 r. działalność programu koncentrowała się na
następujących tematach:
1. Polska jako kraj wysyłający i przyjmujący migrantów
2. Unijna polityka migracyjna i integracyjna
3. Polityka Wschodnia Polski i Unii Europejskiej
Dane liczbowe o projektach:


liczba realizowanych projektów: 12



liczba uzyskanych grantów: 8



liczba wydanych publikacji: 9



liczba konferencji i seminariów: 15

TEMAT 1: POLSKA JAKO KRAJ WYSYŁAJĄCY I PRZYJMUJĄCY MIGRANTÓW
Projekt: „Emigrować i wracać”
Kierownik: Lena Kolarska - Bobińska
Koordynator: Justyna Frelak
Projekt podejmował problematykę polskiej emigracji na trzech płaszczyznach:
społecznej, kulturowej i politycznej. Miał on na celu udzielenie odpowiedzi na takie pytania
jak: jakie są przyczyny wyjazdu na stałe/emigracji polskich obywateli? jakie należy podjąć
działania, aby skłonić polskich emigrantów do powrotu do Polski? jak zachować łączność z
Polakami na obczyźnie? jak umożliwić realizację praw obywatelskich Polaków
przebywających zagranicą? W ramach projektu powstało szereg raportów i analiz
dotyczących skali najnowszej emigracji oraz postrzegania tego zjawiska przez Polaków.
Zostały one zebrane w publikacji książkowej.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: wrzesień 2006–grudzień 2006
Źródło finansowania: Platforma Obywatelska
Projekt: „Polska i Niemcy wobec rodaków na wschodzie - repatriacja jako element
polityki migracyjnej”
Koordynator: Justyna Frelak
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Projekt miał na celu ocenę obecnej polityki wobec diaspory polskiej i niemieckiej,
wypracowanie wniosków oraz rekomendacji dotyczących udoskonalenia istniejącej polityki
repatriacyjnej jako elementu polityki migracyjnej obydwu krajów. Służy on również
zainicjowaniu publicznej dyskusji na temat repatriacji i podniesieniu świadomości społecznej
problemu. Przeprowadzono badania w Polsce i w Niemczech, które zostały zaprezentowane
i przedyskutowane na seminarium eksperckim. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła
także się dyskusja panelowa podsumowująca doświadczenia polityki Polski i Niemiec w
zakresie repatriacji i kontaktów z diasporą. Zaprezentowano publikację „Polska i Niemcy
wobec rodaków na Wschodzie. Polen und Deutschland gegenüber ihren Diasporas im
Osten.” Projekt powstał we współpracy z Migration Research Group, Hamburgisches WeltWirtschafts-Archiv (HWWA).
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: luty 2006–listopad 2006
Źródło finansowania: Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej, Fundacja im. Adenauera

TEMAT 2. UNIJNA POLITYKA MIGRACYJNA I INTEGRACYJNA
Projekt: „XENOPHOB. Europejskie dylematy: formy dyskryminacji instytucjonalnej,
politycznej i społecznej”
Kierownik: prof. dr hab. Joanna Kurczewska
Koordynator: Justyna Frelak
Projekt realizowany w 8 krajach UE miał za zadanie diagnozę sytuacji społecznej i
ekonomicznej imigrantów w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej oraz porównanie jej z
innymi państwami. Projekt miał przyczynić się do wypracowania bardziej efektywnej polityki
zwalczania dyskryminacji rasowej i ksenofobii. Na podstawie przeprowadzonych badań
opracowano rekomendacje dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji cudzoziemców w
Polsce.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: czerwiec 2004 – styczeń 2006
Źródło finansowania: Komisja Europejska (V Program Ramowy)
Projekt: „Ewaluacja programów integracyjnych dla uchodźców w Polsce”
Koordynator: Justyna Frelak
Celem projektu jest poprawa sytuacji cudzoziemców, objętych w Polsce
międzynarodową ochroną poprzez stworzenie efektywnego modelu ich integracji w
społeczeństwie. Projekt zakłada ocenę wpływu i efektywności istniejących programów
integracyjnych prowadzanych przez instytucje pomocy społecznej. Ewaluacja obecnej
praktyki programów integracyjnych posłuży do opracowania rekomendacji zmierzających do
ich efektywnej integracji.
W 2006 r. opracowane zostały założenia ewaluacji i metodologia oraz rozpoczęto
badania jakościowe. W ramach projektu powstała również publikacja „Prawne
uwarunkowania integracji uchodźców w Polsce” zaprezentowana na seminarium
skierowanym głównie do pracowników opieki społecznej.
Status projektu: nowy projekt
Okres realizacji: maj 2006 –czerwiec 2008
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Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Projekt: „Eksperyment z integracją migrantów”
Kierownik: Piotr Kaźmierkiewicz
Koordynator: Justyna Frelak
Głównymi celami projektu ‘Experiment in Newcomer Integration’ są: stymulowanie
debaty na temat korzyści związanych z migracjami, szczególnie ekonomicznymi, 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. Część badawcza projektu
obejmuje między innymi: badanie możliwości rozwoju przedsiębiorczości i sposobów
aktywizacji migrantów. W czerwcu odbyło się spotkanie grupy eksperckiej w Warszawie, zaś
od września odbywają się regularne spotkania z przedstawicielami grup imigrantów i
praktykami z dziedziny integracji. We wrześniu i grudniu ISP gościł też partnerów
zagranicznych z zespołu projektowego i przyjęto plan dalszych działań. Trwają prace nad
publikacja „Doświadczenia i perspektywy integracji imigrantów w Polsce ".
Status projektu: kontynuacja
Okres realizacji: październik 2005–październik 2007
Źródło finansowania: Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIB CADSES
Projekt: „European Inclusion Index”
Koordynator: 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.
W 2006 rozpoczęły się prace nad metodologią badań.
Partnerzy projektu to: Migration Policy Group, British Council the German Friedrich Ebert
Stiftung, the French INED, Institute for Human Rights, CIDOB Foundation, NCCRI.
Status projektu: nowy projekt
Okres realizacji: listopad 2006 - grudzień 2007
Źródło finansowania: INTI - Integration of Third Country Nationals Funding Programme

TEMAT 3. POLITYKA WSCHODNIA POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ
Projekt: “Studium współpracy konsularnej i wizowej między krajami Grupy
Wyszehradzkiej na rzecz obywateli Ukrainy i Mołdawii”
Kierownik: Piotr Kaźmierkiewicz
Koordynator: Justyna Frelak
Projekt stanowił próbę przetestowania politycznej i administracyjnej gotowości do
współpracy pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej na polu polityki wizowej i służby
konsularnej. W marcu 2006 r. zostało zorganizowane dodatkowe seminarium eksperckie,
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będące odpowiedzią na plany zaostrzenia polityki wizowej przez niektóre państwa
członkowskie UE.
Projekt był wspólnym przedsięwzięciem EUROPEUM Institute for European Policy
(Czechy), Center for Policy Studies (Budapeszt), Slovak Foreign Policy Association
(Bratysława), International Centre for Policy Studies (Kijów) oraz Institute for Public Policy
(Kiszyniów).
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: wrzesień 2004 –marzec 2006
Źródło finansowania: LGI - OSI
Projekt: „Poprawa mechanizmów polityki migracyjnej na Ukrainie - Przekazywanie
doświadczeń w zakresie umów readmisyjnych”
Kierownik: Piotr Kaźmierkiewicz
Koordynator: Justyna Frelak
Projekt miał na celu poprawę procedur tworzenia polityki migracyjnej na Ukrainie
dzięki rozpowszechnieniu doświadczeń w kwestiach związanych z umowami readmisyjnymi.
ISP zaproponował rekomendacje biorące pod uwagę doświadczenia Polski we współpracy
z sąsiednimi krajami w tej dziedzinie. W trakcie projektu zorganizowano seminaria ekspercie
na terenie Ukrainy i Polski, przeprowadzono dziesięciodniowe szkolenie dla urzędników
ukraińskich w Polsce, w skład którego wchodziły wizyty w ośrodkach deportacyjnych
(styczeń/luty 2006). Projekt przygotowany został we współpracy z International Centre for
Policy Studies (Ukraina). W wyniku projektu powstały Zielona i Biała Księga Polityki
Migracyjnej dla parlamentu Ukrainy, przygotowane przez ISP i ICPS oraz trwają prace nad
publikacją raportu ISP.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: sierpień 2005– grudzień 2006
Źródło finansowania: Ambasada Brytyjska w Kijowie, LGI, Fundacja im. St. Batorego
Projekt: „Europejskie perspektywy Ukrainy i Turcji”
Kierownik: Piotr Kaźmierkiewicz
Koordynator: Justyna Frelak
Projekt miał na celu zdiagnozowanie i porównanie stanu debaty w czterech nowych
państwach Unii na temat kolejnego rozszerzenia EU o Ukrainę i Turcję. W kwietniu 2006 r.
rezultaty projektu zostały przekazane szerokiemu kręgowi odbiorców oraz wydana została
publikacja książkowa pt ”EU Accesion Prospects for Turkey and Ukraine. Debates in New
Member States” pod redakcją Piotra Kaźmierkiewicza.
Projekt koordynowany był przez Instytut Spraw Publicznych i realizowany we
współpracy z EUROPEUM Institute for European Policy (Czechy), Center for Policy Studies
(Budapeszt), Peace Institute (Ljubljana), w ramach Policy Association for an Open Society
(PASOS).
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: kwiecień 2005 –maj 2006
Źródło finansowania: LGI - OSI
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Projekt: „Analiza i debata nt. przyszłego rozszerzenia UE – promowanie rozszerzenia
w Czechach, Polsce i na Łotwie”
Koordynator: Justyna Frelak
Projekt miał na celu prezentację wyzwań związanych z rozszerzeniem Unii
Europejskiej oraz promocję idei rozszerzenia w nowych państwach członkowskich –
Czechach, Polsce i na Łotwie oraz w państwach sąsiadujących – Turcji, Macedonii i na
Ukrainie. Był kolejną inicjatywą ośrodków badawczych z Europy Środkowo-Wschodniej,
członków The Policy Association for an Open Society (PASOS). Jego realizacja polegała na
zorganizowaniu serii debat publicznych w nowych krajach członkowskich oraz opublikowaniu
analiz na wspomniane tematy.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: zakończony
Źródło finansowania: program Wschód – Wschód
Projekt: „Program studyjny dla młodych rosyjskich analityków polityki publicznej”
Koordynator: Justyna Frelak
Projekt przewidywał organizację szkoleń oraz wizyt studyjnych w Polsce dla młodych
rosyjskich analityków polityki publicznej we współpracy z rosyjskim think-tankiem
STRATEGIA z Petersburga. Jego celem było zwiększenie zdolności analitycznych oraz
poszerzenie wiedzy przyszłych rosyjskich liderów opinii na temat polskich przemian po roku
1989. W lipcu i wrześniu Instytut gościł 6 analityków z różnych regionów Rosji, którzy
następnie opracowali własne prace pod kierownictwem opiekunów merytorycznych z ISP.
Cztery najlepsze prace zostały zamieszczone na stronie internetowej Programu.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: luty 2006 –październik 2006
Źródło finansowania: National Endowment for Democracy
Projekt: „Program studyjny dla mołdawskich analityków polityki publicznej”
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. W listopadzie Instytut
gościł 8 osób z Mołdowy, którzy następnie opracowali własne prace pod kierownictwem
opiekunów merytorycznych (tzw. tutorów) z ISP. Ich prace zostały następnie przetłumaczone
na język rumuński, wydane w wersji książkowej i zaprezentowane na seminarium w
Kiszyniowie.
Status projektu: zakończony
Okres realizacji: wrzesień 2006–grudzień 2006
Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

43

Instytut Spraw Publicznych – Sprawozdanie 2006

SEMINARIA I KONFERENCJE PROGRAMU


Wizyta studyjna i szkolenie dla 30 przedstawicieli administracji Ukrainy w ramach
projektu „Ulepszenie procedury wprowadzania polityki migracyjnej na Ukrainie. Zbiór
analiz, które powstały w ramach realizacji projektu”, 29 stycznia – 3 luty



Seminarium poświęcone projektowi „Eksperyment z integracją migrantów” z udziałem
parterów z Węgier i Włoch, Budapeszt, 17 – 18 marca



Seminarium eksperckie „Polityka wizowa i konsularna UE wobec krajów sąsiedzkich po
rozszerzeniu Schengen” poświęcone dyskusji nad zmianami w politykach wizowych
nowych państw członkowskich oraz możliwościami utrzymania tzw. przyjaznej granicy
wschodniej, Warszawa, 27 marca



Międzynarodowe seminarium pt „‘Debate on Prospects of Turkish and Ukrainian
Accession in an Enlarged EU’ poświęcone prezentacji badań przeprowadzonych w
Polsce, Czechach, Słowenii I na Węgrzech, zorganizowane przy współpracy z Centre for
European Policy Studies, Bruksela, 3 kwietnia



Seminarium poświęcone projektowi „Eksperyment z integracją migrantów” z udziałem
parterów z Węgier i Włoch, Ancona, 19 -20 czerwca



Seminarium eksperckie „Doświadczenia i perspektywy integracji cudzoziemców w
aglomeracji warszawskiej” z udziałem przedstawicieli głównych instytucji i badaczy
zajmujących się tematyką integracji społecznej i ekonomicznej najważniejszych diaspor
na terenie Warszawy, 21 czerwca



Seminarium pt. „Kontrola migracji a ułatwienia w ruchu osobowym między Ukrainą a
Unią Europejską” poświęcone dyskusji nad ułatwieniami wizowymi dla obywateli Ukrainy i
innych państw Europy Wschodniej, Warszawa, 27 czerwca



Seminarium eksperckie "Polityka repatriacyjna jako element polityki migracyjnej”', 30
czerwca



Wizyta uczestników programu studyjnego dla młodych rosyjskich analityków polityki
publicznej, 2 – 12 lipca



Trening "Writing effective policy papers to influence decision-making", w którym wzięło
udział około 30 osób z organizacji z krajów Europy Środkowej, Wschodniej oraz b.
ZSRR, 21-22 września



Seminarium "Integracja uchodźców w Polsce - zagadnienia pomocy społecznej", 30
października



Wizyta studyjna w Warszawie w ramach programu studyjnego dla mołdawskich
analityków polityki publicznej, 5 - 16 listopada



Seminarium pt. „Polska i Niemcy wobec rodaków na Wschodzie – spłata długu
historycznego czy migracja ekonomiczna”, na którym dyskutowano doświadczenia i
perspektywy rozwoju polskiej polityki repatriacyjnej w świetle badań przeprowadzonych
przez ISP i ośrodek z Niemiec, Warszawa, 6 listopada



Seminarium dotyczące projektu "European Inclusion Index" (Bruksela), 7 listopada



Międzynarodowe seminarium pt. „Rozszerzenie Unii Europejskiej na Bałkany – debata w
nowych państwach członkowskich” przedstawiające wyniki badań nad stanem dyskusji o
dalszym rozszerzeniu w Czechach, Polsce, Macedonii, Turcji, na Łotwie i Ukrainie,
Warszawa, 11 grudnia
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PUBLIKACJE PROGRAMU
Publikacje książkowe:


Piotr Kazmierkiewicz (red.), współpraca Agnes Batory, David Kral, Veronika Bajt, „EU
Accesion Prospects for Turkey and Ukraine. Debates in New Member States”, Warszawa
2006



Piotr Kaźmierkiewicz (red.), „Doświadczenia i perspektywy integracji imigrantów w
Polsce”, ISP, Warszawa 2006



Piotr Kaźmierkiewicz (red.), “The Future of EU Enlargement. Debates in New Member
States”, Candidates and Neighbours, ISP, Warszawa 2006



Jennifer Elrick Justyna Frelak Paweł Hut, „Polska i Niemcy wobec rodaków na
Wschodzie. Polen und Deutschland gegenüber ihren Diasporas im Osten“, ISP,
Warszawa 2006



Witold Klaus (red.), „Prawne uwarunkowania integracji cudzoziemców w Polsce”
(publikacja wydana w ramach wspólnego projektu przez Stowarzyszenie Interwencji
Prawnej)

Publikacje elektroniczne:


Agnieszka Jasiakiewicz, Witold Klaus, Bartosz Smoter, „Sytuacja cudzoziemców
posiadających w Polsce zgodę na pobyt tolerowany - rekomendacje dla polskiej polityki
integracyjnej”, „ Analizy i Opinie” nr 60



Zespół ISP, „Emigrować i wracać. Rekomendacje dla polskich instytucji publicznych”,
„Analizy i Opinie” nr 66



J. Kurczewska, M. Bieniecki, H. Bojar, A. Gąsior-Niemiec, M. Trojanowska –
Strzęboszewska. M. Pawlak, „The European Dilemma: Comparative Perspective”



J. Kurczewska, M. Bieniecki, H. Bojar, A. Gąsior-Niemiec, M. Trojanowska –
Strzęboszewska. M. Pawlak, Raport rekomendacyjny z badań w ramach projektu
XENOPHOB



Piotr Kaźmierkiewicz, Raport na temat wdrażania umów readmisyjnych przez Polskę –
lekcje dla Ukrainy



Olga Shumylo, “The Debate on the EU Membership Prospects of Ukraine”



Seda Domaniç, “The Turkish Accession to the European Union: Mutually beneficial?
Mutually possible?”



David Kral, “Ukraine and the EU – Membership or Partership. The Czech Perspective”



Piotr Kaźmierkiewicz, “EU Enlargement to the Western Balkans from the Polish
Perspective”

Artykuły, inne publikacje:


Piotr Kaźmierkiewicz, Victor Czumak, Rekomendacje w zakresie zastosowania polskich
doświadczeń dla realizacji przez Ukrainę zobowiązań związanych z wynegocjowaną
umową o readmisji (zielona i biała księga)



Agnes Batory, Ivo Slosarcik, Juraj Misina, “The Visegrad States on the EU’s Eastern
Frontier, Consular and Visa Cooperation in East Central Europe for residents of Ukraine
and Moldova”, Center for Policy Studies, 2006
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Piotr Kazmierkiewicz, “Civic Citizenship and Immigrant Integration”—rozdziały nt. Polski
do publikacji Migration Policy Group



Piotr Kazmierkiewicz, David Kral, “Turkey and Ukraine: Wanted or Not? Central
European Reflections of Their EU Membership Perspectives”, Europeum



M. Bieniecki, J. Frelak, P. Kazmierkiewicz, „Zatrudnianie cudzoziemców powinno być
łatwiejsze”, Rzeczpospolita, 27 października 2006

UDZIAŁ PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW W UPOWSZECHNIANIU WYNIKÓW PRAC
PROGRAMU
Piotr Kazmierkiewicz, ekspert


Udział w panelu Café Babel:The New Management of Cross-Border Migration, Kolegium
Europejskie Natolin, 3 lutego



Prezentacja doświadczeń Polski w zakresie wdrażania umów readmisyjnych –
konferencje organizowane przez ICPS –Użgorod, Kijów, luty, kwiecień



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



Udział w spotkaniu roboczym projektu „Analiza i debata nt. przyszłego rozszerzenia UE –
promowanie rozszerzenia w Czechach, Polsce i na Łotwie”, Praga, marzec



Rekrutacja uczestników programu stażowego w Petersburgu, czerwiec



Udział w spotkaniu z przedstawicielami prezydencji brytyjskiej nt. dalszego rozszerzenia
UE, Warszawa, maj



Udział w spotkaniu roboczym projektu „Eksperyment z integracją migrantów”, Senigallia,
Włochy, 19-20 czerwca



Prezentacja projektu „Eksperyment z integracją migrantów” na spotkaniu roboczym z
przedstawicielami instytucji państwowych i organizacji pozarządowych zajmujących się
integracją migrantów, ISP, 21 czerwca



Wystąpienie na konferencji „Zastosowanie doświadczeń Polski w zakresie readmisji dla
rozbudowy zdolności Ukrainy do zarządzania migracjami”, Kijów, 23 czerwca



Spotkanie z uczestnikami wizyta studyjnej z Rosji, Fundacja im. St. Batorego, 28 czerwca



Rekrutacja uczestników programu stażowego w Kiszyniowie, październik



Prezentacja nt. polityki migracyjnej Polski i doświadczeniach w integracji imigrantów na
seminarium pt. „Biblioteki jako wrota integracji imigrantów w UE”, Wojewódzka Biblioteka
Publiczna, Kraków, 18 listopada



Prezentacja nt. roli debaty o imigracji Turków do UE w dyskusji o członkostwie tego kraju
w trakcie seminarium „Turkish Accession to the EU: On Track or Derailed?”,
zorganizowanym przez Providus, Ryga, 23 listopada



Prezentacja nt. debaty o polityce integracyjnej w Polsce na konferencji „To be part of it:
Models of immigration and integration in Europe”, organizowanej przez Evangelische
Akademie zu Berlin, Berlin-Wannsee, 25 listopada



Wystąpienie na warsztacie eksperckim „The European Neighbourhood Policy: A
Framework for Modernisation”—prezentacja “Rethinking the Concept of the European
Neighbourhood Policy: Differentiation and Conditionality--View from the New Member
States", European University Institute, Florencja, 1-2 grudnia
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Prezentacja raportu o polskiej debacie nt. rozszerzenia UE, organizowanej przez
Europeum, Praga, 6 grudnia

Wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:


Media polskie:
Radio i TV: Polskie Radio PR I, Radio Polonia, IAR, TVP3 (Plus-Minus), Polsat (Biznes
Wydarzenia)



Media zagraniczne: RadioSvoboda.Ua

Justyna Frelak, koordynator


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



Spotkanie z uczestnikami wizyty studyjnej delegacji serbskiej w Polsce, FRDL, maj



Rekrutacja uczestników programu stażowego w Petersburgu, czerwiec



Udział w spotkaniu roboczym projektu „European Inclusion Index”, Bruksela



Prezentacja nt. postrzegania cudzoziemców w Polsce na szkoleniu dla pracowników
OPS, czerwiec



Rekrutacja uczestników programu stażowego w Kiszyniowie, październik



Prezentacja programu na spotkaniu z przedstawicielami Ambasady Norwegii, październik



Udział w seminarium dotyczącym projektu "European Inclusion Index" (Bruksela), 7
listopada

Wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:
Czasopisma: Kurier Poranny, Sankei Shimbun (Japonia)
Telewizja: Telewizja Polonia, TVP 1 (Plus-Minus)
Mirosław Bieniecki, badacz


Prezentacja wyników badań na temat migrantów na polskim rynku pracy (razem z
Mikołajem Pawlakiem), Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji, marzec 2006



Udział w Panelu Gazety Prawnej pt. „Czy Polska powinna otwierać rynek pracy,”
publikacja: Gazeta Prawna, listopad 2006



Prezentacja nt. polityki migracyjnej Polski i doświadczeniach w integracji imigrantów na
seminarium pt. „Biblioteki jako wrota integracji imigrantów w UE”, Wojewódzka Biblioteka
Publiczna, Kraków, 18 listopada 2006



Udział w debacie „Quo vadis Europo” na temat emigracji zarobkowej młodych Polaków,
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice, listopad 2006

Wystąpienia w mediach, wywiady i komentarze:


Media polskie:
Prasa: Newsweek
Radio i TV: Polsat (Biznes-Wydarzenia), TVP 1 (Plus-Minus)
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Paweł Hut, ekspert


Prezentacja raportu „Polska i Niemcy wobec rodaków na Wschodzie”, konferencja
Wspólnoty Polskiej, Warszawa, listopad 2006



Udział w audycji na temat repatriacji w I Programie Polskiego Radia, grudzień 2006
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