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undacjji
O Fu
Funda
acja Insty
ytut Spra
aw Publiicznych (ISP) jest

jednym z w
wiodących polskich
think taanków, niezzależnym ośrodkiem badawczo-aanalitycznym
m. ISP pow
wstał w 199
95 roku.
Poprzezz prowadzeenie badań
ń, przygotoowywanie ekspertyz i rekomenndacji doty
yczących
podstaw
wowych kw
westii życia
a publiczneego służy obywatelow
o
wi, społeczeeństwu i państwu.
p
ISP wsp
półpracuje z ekspertam
mi i badaczaami z polskiich i zagran
nicznych ośrrodków nau
ukowych.
Wyniki projektów
w badawczy
ych prezen towane są na konfe
erencjach i seminaria
ach oraz
publikow
wane w forrmie książek
k, raportów
w, komunikaatów i rozpo
owszechnianne wśród posłów
p
i
senatoró
ów, członkó
ów rządu i administr acji, w środowiskach akademicki
kich, a także wśród
dziennik
karzy i działłaczy organiizacji pozarzządowych.

Cele sstatutow
we:












rrozwój wied
dzy i umieję
ętności w d
dziedzinach istotnych z punktu widdzenia modernizacji
o
oraz rozwojju państwa,
w
wspieranie reform i mo
odernizacja sstruktur org
ganizacyjnych państwa,,
ttworzenie mechanizm
m
ów i instyttucji sprzyjających pro
owadzeniu skutecznej polityki
sspołecznej,
rrozwój form
m i instytu
ucji umożliiwiających skuteczny wpływ obbywateli na sposób
ggospodarow
wania środka
ami publicz nymi,
p
popularyzaccja celów i założeń
z
reforrm polityczn
nych i gospo
odarczych,
rreformy i sk
kuteczne fun
nkcjonowan
nie systemu nauki i szko
olnictwa wyżższego,
rrozwój wsp
półpracy śrrodowisk tw
wórczych w oparciu o dorobek intelektualny nauk
sspołecznych
h,
ttworzenie i wprowad
dzania now
woczesnych, przejrzysstych i staabilnych ro
ozwiązań
p
prawnych niezbędnych
n
h dla rozwoju
u kraju,
iintegrowanie i aktywiza
acja społeczzności lokaln
nych,
p
poprawa beezpieczeństw
wa publiczn ego,
w
wypracowanie długofa
alowej wizji polskiej po
olityki zagra
anicznej i pprzyczynianiie się do
iintegracji eu
uropejskiej.
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Programy







Program Europejski
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Program Polityki Społecznej
Program Polityki Migracyjnej
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Program Społeczeństwa Cyfrowego
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prof. Marcin Król, przewodniczący
Jerzy Baczyński
Igor Chalupec
prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow
prof. Małgorzata Fuszara
prof. Danuta Hübner
dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska
Jarosław Kurski
prof. Wojciech Sadurski
Andrzej Topiński

Zarząd



dr Jacek Kucharczyk, prezes zarządu
dr hab. Beata Łaciak

Rada Programowa






prof. Monika Płatek,
przewodnicząca
dr Henryka Bochniarz
dr Włodzimierz Cimoszewicz
Mikołaj Dowgielewicz
Andrzej Klesyk












prof. Joanna Kurczewska
prof. Zdzisław Mach
prof. Marcin Matczak
prof. Elżbieta Matynia
dr Maria Pasło-Wiśniewska
Włodzimierz Paszyński
Józef Pinior
prof. Adam Daniel Rotfeld
prof. Andrzej Rychard
prof. Irena Rzeplińska






Tomasz Sielicki
dr Joanna Staręga-Piasek
prof. Magdalena Środa
prof. Mirosław Wyrzykowski
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Dziaałalno
ość ISP w 2018 roku
r
Proggram Europ
E
ejski
P
Program Eu
uropejski IS
SP koncentrruje się na badaniu ak
ktualnej pollityki europ
pejskiej i
zagraniccznej Polsk
ki oraz mon
nitorowaniu
u działalnośści instytucjji europejskkich. Celem
m działań
Program
mu jest wsp
półtworzeniie merytoryycznej debaaty na tema
aty europej skie w Polsce oraz
propono
owanie niezbędnych rozwiązań
r
w obszarze polskiej polityki zaagranicznej, w tym
europejsskiej.
Tematy
y



A
Aktualne wy
yzwania w polityce
p
euroopejskiej
SStosunki polsko-niemie
eckie

Rok 2018 w liczzbach





11
1 realizowannych projekttów
9 uzyskanychh grantów
11
1 publikacji
30
0 konferencjji i seminariów

Aktuallne wyzw
wania w po
olityce eu
uropejskieej
Program
P
Euuropejski w 2018
rokku
po
oświęcił
wiiele
uwagi
wyyzwaniom,
z
jakkimi zma
aga się
obbecnie
Unia
Euro
opejska,
pooczynając
od
Brrexitu
i
konie
eczności
przeprow
wadzenia
reform
instytucjon
nalnych,
pooprzez
kryzys
ucchodźczy aż po
kształto
owanie pollityki zagra
anicznej woobec noweej amerykań
ńskiej adm
ministracji i stałego
zagrożeenia ze sttrony Rosjji. Tematyy te omaw
wialiśmy i opracowaaliśmy w ramach
trwająccego od 2016 roku pa
aneuropejs kiego projeektu „New Pact for Euurope”, któ
óry miał
na celu
u wypracow
wanie wniiosków i p
propozycji zmian w UE z persspektywy różnych
państw
w członkow
wskich. Inicjatywę, kkoordynow
waną przez Europeann Policy Center
C
z
Brukselli, zakończyło wydan
nie pod kon
niec 2017 roku
r
raportu Pchnąć do przodu Europę.
Pakiet uzgodnień z korzyśccią dla wsszystkich w UE27 prrzygotowannego przezz grupę
europejjskich eksp
pertów. W ramach p
polskich działań
d
zorganizowaliiśmy na początku
p
roku k
konferencjęę „Jak ożyw
wić Europ ę?” z udziiałem byłe
ego przewoodnicząceg
go Rady
4

Europeejskiej Herm
mana van Rompuy’a,
R
m
ministra dss. europejskich Konraada Szymań
ńskiego,
byłego ministra ds.
d europejsskich, Rafaała Trzasko
owskiego oraz
o
byłegoo premiera Węgier
Gordon
na Bajnaja, podczas kttórej zaprezzentowaliśmy wyniki prac. Wyddarzenie wieńczące
pięcioleetni projektt odbędzie się w czerw
wcu 2019 r.
r w Brukseli.

Aktualn
nym wydaarzeniom w Europie poświęcona jest także seria debat „Py
ytania o
Europęę” z udziaałem m.in. posłów do Parlam
mentu Europejskiegoo i zagran
nicznych
eksperttów. W 2018 roku dyskutow
waliśmy o migracji zarobkoweej wewnąttrz Unii
Europeejskiej, zwaalczaniu mowy
m
nien
nawiści w sieci w UE, politycee bezpieczzeństwa,
przyszłłości unijn
nego budże
etu oraz odbywająccych się w 2019 rooku wyborów do
Parlamentu Euro
opejskiego. Tę ostatn
nią debatę uzupełnilliśmy o bbadania na
a temat
w
poosłów do Paarlamentu Europejski
E
iego.
wiedzyy Polaków o sposobie wyboru
W
Wiele uwaagi poświęcciliśmy rów
wnież zagaadnieniu migracji,
m
któóry jest je
ednym z
kluczow
wych wyzw
wań zarów
wno dla całłej UE, jak i dla Polski. Zrealizoowaliśmy badania
dotycząące ukraińskich stud
dentów, uc zących sięę w krajach
h wyszehrradzkich. Zbierane
Z
dane zaastane, rozm
mowy z osobami odp owiedzialn
nymi za pollitykę migrracyjną i na
auczanie
akadem
mickie oraaz z prze
edstawiciellami uczelni uzupe
ełniliśmy oopiniami samych
studenttów, wyrażżanymi w internetow
wej ankieccie. Raportt, Ukraińscyy studenci w Polsce.
Motywacje, korzyścci, wyzwaniia który zzwieńczył przeprowa
adzone baadania wsk
kazywał
pożądane rozwiązzania, którre zarównoo zachęcą ukraińską młodzież do podejm
mowania
w w Polsce i pozostałłych trzech
h krajach, jaak i popraw
wią ich waarunki poby
ytu oraz
studiów
podejm
mowania pracy w regio
onie.

Wniosski z powyyższego badania pogłłębiliśmy pprowadząc analizy
na zle
ecenie OECD
D na tematt zagraniczn
nych studeentów medy
ycyny w
Polsce
e.
Przep
prowadziliśśmy
wy
ywiady
z
urzęd
dnikami,
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reprezeentantami szkół wyżsszych, stow
warzyszeń studentów i związków
w lekarzy. Projekt
stanow
wił kontyn
nuację bad
dania z 2
2016 roku poświęconego w
wykwalifiko
owanym
ukraińsskim migraantom w Po
olsce w obsszarze ochrrony zdrow
wia.
K
Kontynuow
waliśmy ta
akże tematt swobodn
nego przep
pływu osóób w rama
ach UE,
prowad
dząc pionieerskie bada
anie analizzujące fenomen imigrracji do Pollski po rok
ku 2004
obywatteli krajów
w tzw. „sta
arej Unii” - Niemców
w, Włochów oraz Frrancuzów. Wyniki
badaniaa opubliko
owaliśmy w raporcie Na chwilę i na zawszze. Migrancii unijni w Polsce
P
na
przykład
dzie Francuzów, Niemcców i Włochhów, który wskazał, dlaczego
d
Poolska jest dla
d nich
atrakcyyjnym kraajem do osiedlenia
o
się
i jak
j
są on
ni zintegroowani z polskim
społeczzeństwem.

nki polsko
o-niemiecckie
Stosun
Na początkuu roku 20
018 po
ałych negoocjacjach Niemcom
N
długotrwa
udało się powołać
p
now
wy rząd. Prroces ten
regularnie
obseerwowaliśmy
i
komentow
waliśmy w rramach now
wej serii
„Niemcy w zbliżeniu””, która ma na celu
przybliżać niemiecką politykę po
olskiemu
R
ppublikujemy
y krótkie
odbiorcy. Regularnie
teksty n
na ten tematt – zamieszczane na stroonie ISP i po
ortalu TOK FM,
F kręcimyy krótkie film
miki oraz
za pomocą mediów
w społeczno
ościowych p
przekazujem
my najnowssze wiadom
mości politycczne zza
organizowalliśmy także debaty eksp
perckie na teemat niemie
eckiej polityyki europejsk
kiej.
Odry. Zo
Stan sstosunków polsko-niem
p
mieckich baddamy w corocznym
w serii „Baarometr Po
olska-Niemcyy”. W 201
18 roku
sondażu
owtórzyliśm
my pytania dotyczące nie
emieckiej poolityki europ
pejskiej i
po
dw
wustronnych
h relacji polityczny
ych, postrrzegania kraju
k
i
społeczeństw
wa oraz zap
pytaliśmy o kwestie hhistoryczne. Wyniki
ba
adania opub
blikowaliśm
my w raporrcie Polacy i Niemcy. Dzieląca
prrzeszłość, wsspólna przysszłość? . Zap
prezentowalliśmy je pod koniec
ma
aja na Koeerber Histo
ory Forum w Berliniie w czerwcu w
Warszawie, w Bundestagu oraz podczas
p
deebaty z po
olskimi i
nie
emieckimi p
politykami ponownie w Berlinie. Następnie Autorka
ba
adań odbyłaa 12 podróży
y promujących wyniki m.in. w: Poczdamie,
Brremie, Bonn
n, Pasewalku, Bayreu
uth, Mindenn, Frankfurrcie nad
Me
enem, Szczeecinie, Wrocławiu oraz Krzyżowej.

Wydarzenia


D
Debata w cy
yklu „Pytania o Europę??”, „Jakie są ekonomiczn
ne koszty m
migracji?”, Warszawa,
14 lutego

6
















Konferencja „Jak ożywić Europę? Konferencja z udziałem: Van Rompuy, Szymański,
Trzaskowski, Bajnai”, Warszawa 28 lutego
Debata „Ochrona przed hejtem czy cenzura? Jak walczyć z mową nienawiści w
Internecie?”, Warszawa 23 marca
Dyskusja ekspercka: „Niemiecka polityka europejska – analiza w miesiąc od powstania
czwartego rządu Angeli Merkel”, Warszawa, 26 kwietnia
Debata z cyklu „Pytania o Europę”, Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej – czy
potrzebna nam większa aktywność UE w dziedzinie obronności?, Warszawa, 8 maja
Debata z cyklu „Pytania o Europę”, „Jaki budżet Unii Europejskiej po 2020 r.? Polskoniemiecko-francuska debata o pieniądzach”, Warszawa, 8 czerwca
Debata z cyklu „Pytania o Europę”, „Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku.
Jak zachęcać do głosowania?” Warszawa 15 czerwca
Debata „Ukraińscy studenci w Polsce i w Europie”, Warszawa, 19 czerwca
Prezentacja wyników „Barometr Polska-Niemcy 2018: Polacy i Niemcy o swoich krajach
i o polityce europejskiej”, Warszawa, 20 czerwca
Dyskusja ekspercka „Migranci na polskim rynku pracy – aspekty prawne, integracja,
wyzwania” Warszawa, 25 września
Seminarium „Poland in the Western Balkans: What to expect from the Poznań Summit?
Warszawa, 26 września
3 warsztaty radiowe dla uczniów liceów na tematy europejskie, wrzesień 2018
Dyskusja „Obawy, nadzieje, stereotypy. Niemcy i Polska wobec Stanów Zjednoczonych”,
Warszawa, 19 listopada
Dyskusja ekspercka „Niemcy i Unia Europejska przed wyborami do Parlamentu
Europejskiego – prognozy i wyzwania”, Warszawa, 13 grudnia
14 prezentacji wyników badań Barometr Polska-Niemcy 2018 w Poczdamie, Bayruth,
Berlinie, Wrocławiu (2), Poznaniu, Passewalk, Krzyżowej, Minden, Bremie, Bonn,
Gütersloh, Frankfurcie nad Odrą, Warszawie, wrzesień - grudzień

Publikacje
 Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada, Polacy a inni Europejczycy. Dystans społeczny na











przykładzie Francuzów, Niemców, Ukraińców i Włochów
Agnieszka Łada (red.), Na chwilę i na zawsze. Migranci unijni w Polsce na przykładzie
Francuzów, Niemców i Włochów
Agnieszka Łada (red.), Ukraińscy studenci w Polsce. Motywacje, korzyści, wyzwania
Agnieszka Łada, Polacy o Parlamencie Europejskim ‐ wiedza i oceny rok przed wyborami
Agnieszka Łada, Trudne partnerstwo. Polacy i Niemcy o kraju sąsiada, wspólnej historii i
Europie
Agnieszka Łada, Razem w Europie? Co Polacy i Niemcy sądzą o polityce europejskiej
Agnieszka Łada, Polacy i Niemcy. Dzieląca przeszłość, wspólna przyszłość? Wyniki
Barometru Polska‐Niemcy 2018
Bartłomiej Michalak, Jak poprawić system wyborczy do Parlamentu Europejskiego
Anna Jaroń, Agnieszka Łada, Umiędzynarodowienie edukacji medycznej w Polsce, Raport
ISP dla OECD
Jacek Kucharczyk, “Politics, ideology and voter apathy: direct democracy in Poland” w:
Steven Blockmans, Sophia Russack (red.), Direct Democracy in the EU –The Myth of a
Citizens’ Union, CEPS, Brussels 2018
Seria tekstów (20) „Niemcy w zbliżeniu” na temat niemieckiej polityki w ramach
projektu https://www.isp.org.pl/pl/niemcywzblizeniu
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Zespół
dr Agnieszka Łada (dyrektor programu/starszy analityk), Aleksander Fuksiewicz
(koordynator projektów/analityk do 08.2018), Łukasz Wenerski (koordynator
projektów/analityk do 02.2018), Paulina Piwowarczyk (asystentka Programu od 08.2018)
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Proggram
Deemokraacji
Obyywatelskiego
o

i

Społeeczeńsstwa

m koncentru
uje się na prroblematycee społeczeńsstwa obywatelskiego i sspójności sp
połecznej
Program
oraz dziiała na rzeczz umacniania praw obyw
wateli – w ty
ym praw społecznych, ppaństwa pra
awa oraz
sprawneej, przejrzy
ystej i przy
yjaznej dla obywatela administracji publicznnej. Jego misją
m
jest
podejmo
owanie dzziałań na rzecz prom
mocji akty
ywnych postaw obyw
watelskich, dialogu
społeczn
nego, wzmaacniania sekttora pozarząądowego i rozwoju
r
wsp
półpracy miiędzy obywa
atelami a
władzam
mi publiczny
ymi.
Tematy
y





F
Funkcjonow
wanie,
jak
kość
i
przyszłość
d
demokracji w Polsce i w Europie
D
Dialog ob
bywatelski i rozwójj sektora
o
obywatelskiiego
SSytuacja i aktywność
a
obywatelska
o
a rodziców
z niepełnosp
prawnościami

Rok 2018 w liczzbach





8 realizowanyych projektó
ów
4 uzyskane grranty
12
2 publikacji
12
2 konferencjji i seminariów

D
Demokracja i zrównoważony roozwój

ość demo
okracji w Polsce
P
iE
Europie
Funkcjjonowaniie, jakość i przyszło
Kryzysy
y ekonomicczny i migraacyjny orazz zmiany
spoołeczno-gosp
podarcze zw
wiązane z prrocesem glo
obalizacji
wp
powiązaniu z reakcjamii na nie poliityków euro
opejskich
i ś wiatowych doprowadziły do poodkopania podstaw
mokracji libeeralnej. Spotęgowały teeż wzrost niieufności
dem
mieeszkańców poszczególnych pańsstw do dem
mokracji
przzedstawicielskiej oraz trradycyjnychh form prow
wadzenia
ększeniu
poliityki. Narasttanie takich nastrojów ssprzyja zwię
zain
nteresowania ruchamii populistyycznymi, wzrostowi
znaaczenia naccjonalizmów
w i eurosceeptycyzmu. W ten
spoosób ruchy antyestablishmentowee, a niejednokrotnie
naw
wet antydeemokratyczn
ne znalazłyy się w głównym
g
nurrcie politykii różnych państw. Ich lliderzy w kolejnych
k
wyb
borach staają w szzranki ram
mię w ramię z
przzedstawicielami
tra
adycyjnie
demokrattycznych
olitycznych, walcząc o w
władzę. Ich udział w
ugrrupowań po
wyb
borach (lub sprawow
waniu właddzy) prowadzi do
upoowszechnian
nia w dyskursie pubblicznym poglądów
naccjonalistyczn
nych
i
wykluczzających.
Takkie poglądy
y wydają się
ę docierać w coraz większym
w
stop
pniu do ludzi młodych w Polsce, bęędących co najmniej
równie konserwaty
ywnymi, jak ich rodz ice i poszu
ukujących ujścia
u
dla sswoich poglądów u
yków antye
establishmeentowych, obiecującycch szybką zmianę za
astanego
wyrazistych polity
ku społecznego. Stan de
ebaty publiccznej odwołuje się też do silnej poolaryzacji poglądów
p
porządk
obecnej w społeczeeństwie. Odwołują się d
do niej poliitycy, budując swoje poostulaty polityczne i

9

kształtu
ując przekazy. Nie jesst jednak jjasne, czy tak rzeczyw
wiście wyggląda rzeczywistość
społeczn
na, czy jedy
ynie politycy tworzą taaki jej wizerunek, wpły
ywając w reezultacie na
a sposób
myślenia swoich wyborców.
w
Wiele
W
dysku
utuje się osstatnio publlicznie o tyych tendenccjach, ale
wiedza na tem
mat przyczy
yn obserwow
wanych proccesów społe
ecznych wyddaje się niep
pełna.
wciąż w

Program
mu
Dem
mokracji
i
Społecczeństwa
Ekspercii
Obyw
watelskiego zaangażow
wali się w trzy
t
inicjatyywy skupion
ne na tej
prob
blematyce. R
Razem z węgierskim think
t
tankieem Political Capital
praco
owaliśmy n
nad zniwellowaniem podziałów w społeczzeństwie,
pogłę
ębiających się na skuttek oddziały
ywania poliityki populistycznej
(projjekt „Buildin
ng Construcctive Dialogu
ue in Centraal Europe”). W 2018
zakończyliśmy b
badanie ilościowe (sond
daż na repreezentatywne
ej próbie
Polaków i Węgrów) oraz jakoościowe (w
wywiady
pełnoletnich P
u), mające na
n celu idenntyfikację sk
kali oraz
eksperckie w kaażdym kraju
przyczyn podattności obu społeczeństw na dyskkurs populistyczny.
anie pozwooliło na zidentyfikow
z
wanie groźźnego zjaw
wiska –
Bada
tryba
alizmu, au
utorytarnego
o i antyplluralistycznnego podejścia do
polityki.. W obu społeczeństtwach
znacząca
ludzi
grupa
(10%
5% w
populaccji na Węgrzech i 15
Polsce) postrzega życie publliczne
w
czarno-biiałych
wyraźniie
barwach
h, podąża zaa swoim lid
derem
bez wzzględu na konsekwen
ncje i
gotowa jest zggodzić się na
wykorzyystanie przzemocy w życiu
publiczn
nym.
W
Wyniki badaań wykorzy
ystaliśmy doo organizacjii w Polsce se
erii siedmiuu debat pod wspólną
nazwą O
Objazdoweggo Klubu Dy
yskusyjnego „Wspólny Mianownik”
M
poruszająccych tematy dzielące
Polaków
w albo ważżne dla dan
nej społeczn
ności lokaln
nej - roli mediów
m
lokkalnych, akttywności
obywateelskiej młod
dych na poziomie lokaln
nym, praw kobiet,
k
dosttępu do bronni palnej czy
y zakazu
handlu w niedzielę. Debaty zorganizowaliiśmy poza Warszawą
W
oraz najwiękkszymi miasstami we
współprracy z działłającymi lok
kalnie organ
nizacjami z różnych czzęści kraju - Watchdog
g Polska,
Fundacjami Autono
omia oraz SocLab.
S
W trrakcie spotk
kań sprawdzaliśmy rów
wnież różne formuły
usji w lokaln
nych społeczznościach, aby
a zidentyfiikować te leepiej nadające się do
prowadzenia dysku
wania podziaałów społeccznych.
zasypyw
P
Ponadto, raazem z niem
mieckim thin
nk-tankiem d|part z Berlina, Openn Society European
E
Policy In
nstitute (OSSEPI) z Bruk
kseli i organ
nizacjami paartnerskimi z czterech iinnych euro
opejskich
krajów: Węgier, Włoch,
W
Francjji i Grecji p
przyglądaliśm
my się poziomowi zako
korzenienia wartości
społeczeństwa otwartego. Przeprowa
adziliśmy
badaania sondażżowe mieszzkańców wsszystkich
uczeestniczących
h w projeekcie krajó
ów oraz
wyw
wiady ekspe
erckie pośw
więcone sp
posobowi
rozu
umienia ideii społeczeńsstwa otwarttego. Ich
wyniki zaprezen
ntowano w krajowych studiach
ypadku oraz raportacch porówna
awczych.
przy
Zawierają one rekomendaacje skierow
wane do
liderrów opinii, organizacj i pozarządowych i
akty
ywistów, jak
k przeciwddziałać zagrrożeniom
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o
na dialogu mięędzy różnym
mi stronami poszczególnnych konflik
któw, jak
dla społłeczeństwa opartego
wypraco
owywać porrozumienia co do wproowadzanych
h rozwiązań oraz gwaraancje realiza
acji praw
dla różn
nych mniejszzości społeccznych.
G
Grupą społeeczną, o której w Polscee dyskutujee się ostatnio bardzo szzeroko w ko
ontekście
kryzysu
u demokracjii są ludzie młodzi.
m
W poojawiających
h się licznycch analizachh wciąż nie do
d końca
wytłumaczono uw
warunkowan
nia aktywn
ności polity
ycznej i sttosunku doo demokraccji osób
py. Lukę
tę
należącyych do tej grup
próbow
waliśmy wyp
pełnić w ba
adaniu oparrtym
na meto
odach ilościowych (sondaż na prróbie
reprezentatywnej dla
d osób w wieku
w
16-29
9 lat)
ywiady grup
powe z osob
bami
i jakościowych (wy
m samym wieku). Eksperci ISP
w tym
zrealizowali je dla
d
Nation
nal Democ ratic
k
wyniki wykorzyystał
Institutee (NDI), który
m.in. podczas warsztatów
w z zakkresu
kacji polityccznej dla pa
artii uznająących
komunik
wartoścci demokraatyczne oraz aktywisstów
obywateelskich.
ne
działłania
Analogiczn
miejscow
wi partnerzzy prowadzili na Węgrzeech i
Słowacji. Wyniki eksperci
e
ISP
P promowalli na
h spotkaniacch i konferen
ncjach w kraaju i zagraniicą.
różnych
Odwróceniu
u negatywn
nych trendóów związan
nych z bra
akiem zaufaania do dem
mokracji
większenie przejrzysto
ości działająących w jej ramach
przedstaawicielskiej może takżże służyć zw
procedu
ur oraz udo
ostępnienie obywatelom
m mechanizmów, pozw
walających patrzeć włładzy na
ręce. Dlaatego też ek
ksperci PDiS
SO przyglądaali się wybo
orom samorzządowym p rzeprowadzzonym w
Polsce jeesienią 2018
8 roku, prze
ede wszystkkim w kontek
kście przejrzystości proocedur związanych z
organizaacją wyboró
ów oraz fina
ansowania u
udziału w nich przez po
odmioty proowadzące kampanie
k
wyborczze. Ze szczeególną uwagą przygląd
daliśmy się debacie pu
ublicznej dootyczącej rezultatów
wprowaadzonych naa początku 2018
2
roku zzmian w praawie wyborcczym i w odppowiedzi sttaraliśmy
się zasilać tę debatęę eksperckim
mi analizam i.
W
Ważną insttytucją pośredniczącą w demokrracji są wo
olne media.. W całym świecie
zachodn
nim przecho
odzą one po
oważny kryzzys, zarówno związany z pogarszajjącą się ich sytuacją
ekonom
miczną, jak i dotyczący zaufania doo obiektywn
ności przeka
azywanych pprzez nie trreści. Ich
wiarygo
odność jest szczególnie
e podkopyw
wana przezz wpływy manipulacji
m
ze strony krajów,
próbujących budow
wać pozycję
ę na wzbud
dzaniu zamęętu w innycch państwacch. Jednym z takich
k
oddzia
aływanie jesst szczególnie duże w pa
aństwach, kktóre należałły kiedyś
krajów jjest Rosja, której
do blok
ku wpływów
w sowieckicch, a jeszczze bardziej w dawnych
h republikaach radzieck
kich. ISP
włączył się, we współpracy
y z liderem
m gruzińsk
kim oraz partnerami
p
z innych krajów
p
skiierowanego do dziennikarzy gruzi ńskich, zajm
mujących
wyszehrradzkich, w realizację projektu
się temaatyką europ
pejską. Przeprowadziliśśmy badaniee eksperckie wśród poolskich dzien
nnikarzy
zajmujących się tem
matyką euro
opejską, praccujących w mediach o różnym
r
charrakterze. Jeg
go celem
oznanie ich metod praccy, wrażliw
wości na dziiałania rosy
yjskiej prop agandy i sp
posobów
było po
radzeniaa sobie z nią podcczas pracy.. Wyniki badania po
osłużą oprracowaniu raportu,
porównującego syttuację w Po
olsce, innycch krajach wyszehradz
w
kich oraz w Gruzji. W dalszej
wadzone zo
ostaną szkollenia dla dzziennikarzy gruzińskichh oraz menttoring ze
kolejnośści przeprow
strony eekspertów z krajów wyszehradzk
w
kich. Pracow
wnicy gruziińskich meddiów będą mogli w
rezultaccie podnieśćć swoje ko
ompetencje w pozyskiw
waniu rzetelnych infoormacji o sprawach
europejsskich oraz w pisaniu na
a ich podstaw
wie wysokieej jakości ma
ateriałów prrasowych.
Kolejnym
m elementeem niezwyklle istotnym dla funkcjon
nowania i ja
akości demookracji jest edukacja.
e
W ostatn
nich latach w Polsce zasszły w tym oobszarze du
uże zmiany. Bardzo
B
szybbko po wygrranych w
2014 ro
oku wyboracch parlamen
ntarnych rzząd Prawa i Sprawiedliw
wości ogłossił reformę edukacji,
e
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polegającą m.in. na zmianie struktury szkolnictwa (likwidacja gimnazjów) i licznych zmianach
programowych. W mediach toczyły się dyskusje zwolenników i przeciwników rewolucyjnych
zmian w systemie edukacji, na ulicach i w szkołach odbywały się protesty w różnej formie
przeciwko zarówno wprowadzeniu reformy, jak i tempu tych zmian. Niezależnie od tego
Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło reformę w roku szkolnym 2017/2018, co
zapoczątkowało w szkołach chaos, negatywnie wpłynęło na sytuację dyrektorów, nauczycieli i
uczniów. W ramach działań badawczych, realizowanych we współpracy z Biurem Edukacji m. st.
Warszawy, eksperci Programu przeanalizowali na przykładzie Warszawy sposób wprowadzania
reformy oświaty oraz funkcjonowanie szkół, nauczycieli i uczniów w zmienionych warunkach.
Zbadaliśmy nowe podstawy programowe i podręczniki do nauki wybranych przedmiotów:
historii, wiedzy o społeczeństwie, przyrody i geografii analizując zawarte w nich treści pod
kątem założeń i celów „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013–2020”. Mimo
tego, że działania badawcze dotyczyły wyłącznie Warszawy, ich jakościowy, pogłębiony
charakter pozwolił uchwycić najważniejsze mechanizmy i procesy generalnie związane z
wprowadzeniem reformy oraz pokazać problemy wynikające z reformy edukacji, które można
odnieść nie tylko do Warszawy. Dane zebrane w ekspertyzie Edukacja w Warszawie w
pierwszym roku reformy systemu oświaty są też cenne z tego względu, że po wprowadzeniu

reformy właściwie nie opublikowano wyników jakichkolwiek badań dotyczących jej odbioru
albo stosunku do niej rodziców czy nauczycieli.

Dialog obywatelski i rozwój sektora obywatelskiego
W pracy Programu podejmujemy działania dotyczące problematyki dialogu
obywatelskiego i funkcjonowania sektora obywatelskiego w Polsce. Oba te obszary znalazły się
w ostatnich latach w centrum politycznych sporów w naszym kraju. Obecnie obserwacji wymaga
sposób działalności Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego –
Narodowego Instytutu Wolności (NCRSO - NIW), będącego nową zcentralizowaną agencją,
podległą bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów i posiadającą wyłączne kompetencje do
rozdzielania środków centralnych na wsparcie sektora obywatelskiego oraz prawo do
kontrolowania organizacji pozarządowych. Planowane były dalsze zmiany systemowe,
dotyczące np. funkcjonowania sfery pożytku publicznego oraz zasad działania fundacji.
Podmioty zajmujące się monitorowaniem konkursów ministerialnych skierowanych do
organizacji pozarządowych odnotowały szereg nieprawidłowości – m.in. umarzanie konkursów
w ostatniej chwili bez uzasadnienia, przyznawanie środków organizacjom nie spełniającym
niektórych wymogów konkursowych, nowoutworzonym i nie posiadającym doświadczenia w
danym temacie lub wprost powiązanych z władzą. Organizacje pracujące w niektórych
obszarach, na przykład zajmujące się wsparciem dla imigrantów czy dla różnych mniejszości
społecznych i kobiet, praktycznie odcięto od możliwości finansowania z rządowych środków
publicznych. Pojawiały się kolejne ataki na wybrane organizacje pozarządowe w mediach
publicznych i tych powiązanych z partią rządzącą. Eksperci PDiSO przyglądali się tym
wydarzeniom, komentowali ich przebieg w mediach krajowych, informowali także partnerów
zagranicznych. Opracowywali też stanowiska w organizowanych przez stronę rządową
konsultacjach publicznych poszczególnych dokumentów prawnych, w tym m.in. Programu
Rozwoju Organizacji Obywatelskich.
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Aktualnym zmian
nom ram systemowyych funkcjonowania sektora obywatelsk
kiego w
przygląd
daliśmy się również w ramach koolejnej edyccji badania CSO
C Sustainnability Inde
ex 2017.
Jego cellem co roku
u jest ocena stabilnoścci funkcjono
owania sektora obywaatelskiego w Polsce.
Zorganizzowaliśmy panel ekspe
ercki, któreego wyniki, uzupełnione o dane poochodzące z innych
badań i analiz, przedstawiliśm
my w raporccie dotycząccym stabilności sektoraa pozarządo
owego w
Polsce w poprzedn
nim roku - Indeks
I
pozioomu rozwoju i stabilnośści organizaacji obywateelskich w
Polsce w roku 20
017. Materia
ał ten wszzedł w skład opracow
wanego przzez USAID raportu
dotyczącego sytuaccji w całym regionie Eu
uropy Środk
kowo-Wscho
odniej i Azj i Centralnejj. Raport
dotyczący Polski wykorzystaliś
w
śmy do prow
wadzenia działań upow
wszechniająccych oraz włączenia
w
się do d
dyskusji trwającej w śro
odowisku orrganizacji po
ozarządowy
ych i wspierrających je instytucji
publiczn
nych, poświęconą stano
owi oraz perrspektywom
m rozwoju sektora obyw
watelskiego. Jednym
z narzędzi działań komunikaccyjnych byłaa organizaccja debaty publicznej
p
„„Czy dobra zmiana?
Kondycjja sektora obywatelskie
o
ego w Polscce”. W jej trrakcie zaprezentowaliśm
my wyniki raportu
r
i
poruszyyliśmy temaaty aktualnie ważne dlla sektora obywatelski
o
ego, wspólnnie z zapro
oszonymi
gośćmi zastanawiaaliśmy się również,
r
jakkie działaniia systemow
we należy ppodjąć, by zaradzić
obecnym
m problemo
om organiza
acji obywateelskich. Pod
d koniec rok
ku przystąppiliśmy do realizacji
r
nowej edycji tego badania, pośw
więconej syt
ytuacji w 2018 roku.

Sytuacja i aktyw
wność ob
bywatelskka osób z niepełnos
n
sprawnośściami
W
Władze różn
nych szczeb
bli w naszym
m kraju form
mułują polittyki publicznne zorientowane na
rozwiązzywanie różżnych prob
blemów wyynikających
h z niepełn
nosprawnośści. Rzadko
o jednak
przedmiiotem debaaty publiczznej w Poolsce jest sytuacja, problemy
p
i potrzeby osób z
niepełno
osprawnoścciami w kon
ntekście wyypełniania przez nich ró
ól rodzicielsskich. Jak kształtują
k
się relaacje pomięędzy rodzicami z niiepełnospraawnościami a ich blliższym i dalszym
środowiiskiem? Jak
k wygląda kwestia
k
pod
dejmowaniaa przez nich
h aktywnośści zawodow
wej oraz
łączeniaa życia rod
dzinnego i zawodoweg
z
go? Na jakie wsparcie instytucjonnalne mogą
ą liczyć?
Odpowiedzi na te pytania
p
dosttarczył szerreg badań jaakościowych
h i ilościow
wych zrealizo
owanych
kspertów Prrogramu wsp
pólnie z Obsserwatorium
m Równości Płci ISP w llatach 2017--2018.
przez ek
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h ramach w 2018 roku
W ich
przepro
owadziliśmy
y analizę różnych
r
form
aktywnoścci
rodzicó
ów
z
osprawnoścciami w Inte
ernecie,
niepełno
w przesstrzeni trzeciego sektora oraz
analizę rozwiązań wspierająccych tę
ak i za
grupę, zarówno w Polsce, ja
waliśmy również
r
granicą. Opracow
działłań
dotycczących
propozyycje
budowaania
polittyk
publiicznych,
szczególlnie na po
oziomie lok
kalnym,

skierow
wanych na wsparcie
w
ro
odziców
z nieppełnosprawnnościami. Wyniki
cyklu
prac
podsumow
wano
w
owanych doo rodziców
w Jak skute
ecznie odpow
wiadać na potrzeby
publikaccji – poradników kiero
rodziców
w z niepełłnosprawnościami? Pooradnik dla
a pracowniików adminnistracji pu
ublicznej,
Rodzicieelstwo bez ograniczeń.
o
Poradnik dlla rodziców
w z niepełnossprawnościaami) oraz publikacji
p
książkow
wej Byliśmyy jak z kosmosu. Międzyy (nie)wydoln
nością środo
owiska a pottrzebami rodziców z
niepełnoosprawnościiami. Zwieńcczeniem proojektu była konferencja
k
zorganizow
wana we wsp
półpracy
z partneerem strateggicznymi pro
ojektu – Zakkładem Ubezzpieczeń Społecznych.

Publikacja raporrtu ISP zbiegła się z
estami
roodziców osób
o
z
prote
niepe
ełnosprawnoościami w Sejmie i
zainiccjowaniem szerszej debaty
publicznej nad sytuacją osób z
ełnosprawnoościami w Polsce.
niepe
Jedną
ą z form uudziału w debacie
publicznej
otyczącej
do
niepełno
osprawnoścci było zorga
anizowanie przez ISP wspólnie
w
z Am
mbasadą Szzwecji, Fund
dacją TUS
oraz Ceentrum Kom
munikacji Sp
połecznej p
przy Urzędzzie M. St. Warszawy
W
ddebaty pośw
więconej
polskim
m i szwedzk
kim doświadczeniom, praktykom i rozwiąza
aniom, któryych wdroże
enie jest
ważne z punktu widzenia ukształtowa
u
ania spójnej i efektyw
wnej polityyki państwa
a wobec
osprawnoścci. Debacie towarzyszyłyy dwie wysttawy - pośw
więcona różnnym historiiom osób
niepełno
niepełno
osprawnoścciami z Polsski i Szwecjji oraz „Wzornictwo be
ez barier”, na której pokazano
p
narzędzzia zaspokajaające różne potrzeby ossób z niepełnosprawnośściami.
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Demokracja i zrównoważony rozwój
O przyszłości świata i demokracji zadecyduje m.in. to, czy uda się dokonać globalnej
transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju zarówno w sferze gospodarczej, jak i
społecznej i środowiskowej. Ramy i wytyczne dotyczące podejmowania przez wszystkie kraje,
niezależnie od ich poziomu rozwoju, działań wspierających tę transformację określa przyjęta
przez ONZ rezolucja „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju
2030”. Obejmuje ona 17 celów, wśród których znalazło się m.in. wyeliminowanie ubóstwa,
dobre zdrowie i jakość życia, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, przeciwdziałanie
zmianom klimatu i ich skutkom oraz zrównoważone rolnictwo. Odnosząc się do toczącej na
całym świecie debaty i działań podejmowanych na rzecz wdrażania Agendy 2030, eksperci
Programu wspólnie z Fundacją im. Heinricha Bölla zajęli się tematem zrównoważonego
rolnictwa – które ma wpływ nie tylko na nasze bezpieczeństwo żywnościowe i jakość żywności.
Od sposobu, w jaki prowadzona jest produkcja rolna zależy jakość gleb, wód gruntowych i
powietrza, ale również dobrostan zwierząt gospodarskich i ludzi mieszkających na wsi, a w
szczególności pracujących w rolnictwie. Jak wskazują dane IPCC - Międzyrządowego Zespołu ds.
Zmian Klimatu z 2010 roku, 14% globalnej emisji gazów cieplarnianych w atmosferze pochodzi
z rolnictwa1. Jednocześnie rolnictwo już najboleśniej odczuwa zmiany klimatu i ponosi koszty z
tych zmian wynikające. W ramach prowadzonych prac analitycy Programu zaprojektowali i
rozpoczęli realizację badań mających na celu z jednej strony zdiagnozowanie społecznych,
ekonomicznych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju w Polsce rolnictwa zrównoważonego,
a z drugiej głównych wyzwań związanych z transformacją polskiego rolnictwa w kierunku
modelu bardziej zrównoważonego. Zależało nam również na poznaniu wizji i pomysłów
dotyczących przyszłości rolnictwa, jakie mają najważniejsze polskie partie polityczne. Ma to
znaczenie istotne także w kontekście toczącej się obecnie na poziomie europejskim i
poszczególnych krajów członkowskich debaty na temat przyszłości i priorytetów Wspólnej
Polityki Rolnej po 2020 roku.

Wydarzenia
 Szkolenie dla organizacji pozarządowych i związków zawodowych “Prawo pracy i udział







w stanowieniu prawa”, Kielce, 19 stycznia
Debata w ramach Klubu Objazdowego „Wspólny Mianownik”, „Jak powinien być
uregulowany w Polsce dostęp do broni palnej?”, Białystok, 26 luty
Debata "Niepełno/sprawność-pełna/dostępność. Polska i Szwecja", Warszawa, 7
czerwca
Debata w ramach Klubu Objazdowego „Wspólny Mianownik”, „Dzień kobiet, czy mamy
co świętować?”, Bielsko-Biała, 7 marca
Debata w ramach Klubu Objazdowego „Wspólny Mianownik”, „Konsekwencje
wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę”, Hajnówka, 9 marca
Debata w ramach Klubu Objazdowego „Wspólny Mianownik”, "100 lat po zdobyciu praw
wyborczych: Czy Częstochowianki mają równe prawa?", Częstochowa, 14 marca
Debata w ramach Klubu Objazdowego „Wspólny Mianownik”, „Młodzi ludzie zmienią
Polskę?”, Radom, 24 kwietnia

1
Climate Change 2014. Synthesis Report, s. 88 https://www.ipcc.ch/pdf/assessmentreport/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_All_Topics.pdf.
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 Konferencja „Byliśmy jak z kosmosu. Rodzice z niepełnosprawnościami w Polsce”,





Warszawa, 25 kwietnia
Debata w ramach Klubu Objazdowego „Wspólny Mianownik”, „Ile władzy ma suweren. O
wyborach bez cenzury”, Lubartów, 26 kwietnia
Seminarium eksperckie „Podatność polskiego społeczeństwa na populistyczne postulaty
w polityce”, Warszawa, 24 maja
Debata “Młodzi radykałowie, czy konsumenci transformacji?”, Warszawa, 9 października
„Czy dobra zmiana? Kondycja sektora obywatelskiego w Polsce”, Warszawa, 30 listopada

Publikacje













Magdalena Beszczyńska-Kamecka, Dominika Buchalska, Barbara Mazurkiewicz,
Katarzyna Paszkowska, Katarzyna Waciak, Maciej Waciak, Paweł Wdówik
Rodzicielstwo bez ograniczeń. Poradnik dla rodziców z niepełnosprawnościami
Olga Gyárfášova, Csaba Molnár, Peter Krekó, Filip Pazderski, Veszna Wessenauer, Youth,
Politics, Democracy: Public Opinion Research in Hungary Poland and Slovakia
Aleksandra Kobylińska, Filip Pazderski, Rodzice z niepełnosprawnościami w sieci. Analiza
blogów i forów internetowych
Małgorzata Koziarek, Filip Pazderski, Rodzicielstwo osób z niepełnosprawnościami –
dostępne formy wsparcia i pożądane ułatwienia
Péter Krekó, Csaba Molnár, Attila Juhász, Jacek Kucharczyk, Filip Pazderski, Więcej niż
populizm. Zjawisko trybalizmu na Węgrzech i w Polsce
Filip Pazderski, Odlegli obserwatorzy, niezadowoleni konformiści czy poszukujący
obywatele? Postawy młodych Polek i Polaków wobec demokracji i polityki
Filip Pazderski, Young Poles 2018 – Torn between material comfort and social change, 13
July 2018
Filip Pazderski, Indeks poziomu rozwoju i stabilności organizacji obywatelskich w Polsce w
roku 2017
Helena Penno Hartlová, Zofia Bútorová, Veszna Wessenauer, Filip Pazderski, Citizenship
empowerment: potential for civic participation in the Visegrad countries, 2017 & 2018,
STEM/IVO/Political Capital/IPA
Teresa Sierawska, Jak skutecznie odpowiadać na potrzeby rodziców z
niepełnosprawnościami? Poradnik dla pracowników administracji publicznej
Dorota Wiszejko-Wierzbicka, Mariola Racław, Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska (red.),
Byliśmy jak z kosmosu. Między (nie)wydolnością środowiska a potrzebami rodziców z
niepełnosprawnościami
Beata Łaciak, Izabela Przybysz, Paulina Sobiesiak-Penszko, Jakub Lorenc, Jacek
Staniszewski, Tomasz Nowacki, Edukacja w Warszawie w pierwszym roku reformy
systemu oświaty

Zespół
Dr Paulina Sobiesiak-Penszko (kierowniczka programu/analityczka), Aleksandra Kobylińska
(koordynatorka projektów/analityczka – urlop macierzyński), Filip Pazderski (kierownik
projektów/starszy analityk).

16

Proggram Polityki Społeccznej
Tematy
y

Rok 2018 w liczzbach


 D
Dialog społeeczny i stosu
unki pracy
 P
Polityka spo
ołeczna i spó
ójność społeeczna




10
0 realizowannych projek
któw
7 uzyskanych
u
h grantów
7 publikacji
3 konferencje
k
i seminaria
a

ny i stosun
nki pracyy
Dialogg społeczn
P
Polityka spo
ołeczna po 2015 roku stała się jednym z najważ niejszycch obszaró w debaty
publiczn
nej w Polscee, a jednocze
eś nie polem
m przetargu między ró ż nymi
n
grupam
mi społeczn
nymi. Nie
ustawałły dyskusje na
n temat ś wiadczenia
w
rrodzinnego 500+ - takż e w konteksś cie rozszerrzenia go
na pierw
wsze dziecko
o, obniż enia
a wieku emeerytalnego, a takż e reforrmy szkolniictwa powszzechnego
i wyż szzego, czy podwyż ki w sektorzee publiczny
ym (w gru
upie nauczyycieli, pielę
ęgniarek,
ratownikó w medyccznych, leka
arzy, pracow
wnikó w socjjalnych, etc..). Program Polityki Sp
połecznej
y głos w te
ej dyskusji. Wskazywalliś my na
opierająąc się o anaalizy eksperrckie zabierrał aktywny
potrzebę budowaniia zró wnow
waż onego, sp
prawiedliweego i odpowiedzialnego społecznie modelu,
korzystywan
nia polityki sspołecznej w celach
zestawiaając go z zaagroż eniem instrumenttalnego wyk
benefitóó w polityczznych koszztem potrzzeb ró ż nych grup wykluczonyych lub nieró
n
wno
traktow
wanych. Wyd
daje nam się
ę on jeszczee waż niejszzy w kontek
kś cie coraz częstszego sięgania
partii po
olitycznych po
p narzędzia o charakteerze populisstycznym.
W tym konttekście konttynuujemy, prowadzonny nieprzerw
wanie od
2002 roku, monitoring
g dialogu społecznego i warunków
w pracy w
E
ej Fundacji na rzecz
Polsce realiizowany naa potrzeby Europejskie
Poprawy W
Warunków Ży
ycia i Pracy – Eurofounnd, która jestt agencją
trójstronną UE zapewn
niającą wied
dzę, która ppomaga kształtować
połeczną, po
olitykę zatrrudnienia ooraz polityk
kę rynku
politykę sp
pracy. Długgie trwaniee monitorin
ngu i możliiwość zasto
osowania
europejskieej ramy odniesienia
a pozwalaa ocenić bieżące
wydarzeenia w obszzarze rynku
u pracy, pollityki społeccznej, dialog
gu społecznnego z eksp
perckiej i
porównawczej perspektywy. W oparciu o raporty opracowyw
wane przez zespół najlepszych
h ekspertów
w Eurofound dostarccza wysokiiej jakości analiz na potrzeby Komisji
polskich
Europejskiej i innych instytucji europejskkich, europejskich i krajjowych parttnerów społłecznych
go. Koresp
pondentami Eurofound
d przy ISP
P są: prof.. Juliusz
oraz śrrodowiska eksperckieg
Gardawski, dr Jan Czarzasty, dr hab. Ad
dam Mrozowicki, dr Marta
M
Traw
winska, dr Marianna
M
ka, Maciej Pańków orazz Barbara Su
urdykowskaa, a cały zesspół koordyynuje kierow
wnik PPS
Zieleńsk
ISP Dom
minik Owczaarek. Obecn
ny kontrakt na współprracę z Euroffound obejm
muje okres do 2022
roku. W roku 2018 przygotow
waliśmy w raamach Euroffund około 30
3 raportów
w i. 150 fact sheetów
na temaat restrukturryzacji w Polsce.
R
Rok 2018 był trudny dla dialoggu społeczn
nego w Polssce. Rozpocczął się nie
eudanym
ogłoszen
niem projek
któ w zbioro
owego i ind
dywidualneg
go kodeksu pracy opraacowywanycch przez
specjaln
nie powołan
ną do tego celu
c
Komisjee Kodyfikaccyjną. Nie ud
dało się niee tylko zrefo
ormować
kluczow
wego aktu prawa
p
pracy
y, ale takż e nie włączono ż adnych
h jego elemeentó w do obecnego
o
Kodeksu
u pracy z 1974
1
roku. Ponadto uttrzymywał się trend pogarszania
p
się jakoś ci dialogu
społeczn
nego prowaadzonego w nowo pow
u Radzie Diialogu Społłecznego.
wołanej w 2015 roku
17

dczenia funk
kcjonowania
a nowego ciiała, z któ ry
ym, wiązano
o nadzieję nna poprawę jakoś ci i
Doś wiad
skuteczn
noś ci dialoggu, powtarzzały ogranicczenia poprzedniczki – Tró jstronnnej Komisji. Obecnie
kształtu
uje się bardzzo specyficzzny: alternaatywny mod
del dialogu wyraż ającyy się z tym, ż e obok
oficjalnyych ciał kon
nsultacyjnycch funkcjon ują sankcjo
onowane zesspoły roboccze, ciała ad
d hoc, w
skład k
któ rych wcchodzą prze
edstawicielee rządu i jednego ze
z związkó w zawodow
wych (z
pominięęciem pozostałych rep
prezentatyw
wnych partn
neró w społecznych), kktó re roszczzą sobie
prawo d
do zastępow
wania dialog
gu społeczn
nego. W oblliczu coraz większych napięć społecznych
(protestty nauczycieeli, lekarzy, pracownikkó w socjalny
ych, opiekunó w osó b nniepełnosprrawnych,
etc.) kszztałtujący sięę model diallogu społeczznego wydaaje się nie po
osiadać odpoowiednich zdolnoś
z
ci
do zacho
owania poko
oju społeczn
nego.
IISP przepro
owadził w 2018 roku analizę diaalogu społe
ecznego w ooutsourcing
gu, któ ra
pokazałła niemal nieistnienie
n
kuje utrzym
maniem pre
ekaryjnej
przetargu zbiorowego, co skutk
ó w ró wnież w niektó rycch sektorach
h prywatnycch; usługi spprzątania, ca
ateringu,
sytuacji pracowniko
wnicy nie mają swojej rreprezentacjji, a ich rozproszenie i dduż a rotacja stawiają
ochronyy, etc. Pracow
pod znakiem zapy
ytania możzliwoś ć ich organizow
wania, szcze
egó lnie w kkontekś cie kształtu
wych stosunk
kó w pracy w Polsce. W eefekcie waru
unki pracy są
s wyraź nie gorsze niż w innych
zbiorow
sektoracch i wyraaż ają się w niż szych
h płacach, bardzo du
uż ej skali stosowania
a umó w
cywilnoprawnych, umó
u w term
minowych i ffałszywego samozatrud
dnienia, co łłącznie prow
wadzi do
karyjnej pozzycji na ryn
nku pracy. T
Trendy gosp
podarcze wsskazują na rrozwijanie się
s usług
ich prek
outsorco
owanych w Polsce, co
o będzie um
macniać sk
kalę segmen
ntacji rynkuu pracy. Po
odobnym
procesom podlegają ró wnież instytucje pu
ubliczne zgo
onie z logik
ką „taniego ppań stwa”. Raport
R
Co
tanie, too drogie, niieważne co mówią. Rokkowania zb
biorowe i warunki praccy w sektorrze usług
outsourccingowych w Polsce zosstał zestawioony z wynik
kami ró wnolległych badaań w innych
h krajach:
Hiszpan
nii, Francji, Wielkiej
W
Bry
ytanii, Hola ndii i Włoszech, gdzie występują podobne te
endencje.
Zasadnicza ró ż nicaa jednak dotyczy
d
zasttanego mod
delu stosun
nkó w pracyy. Moż na zauważ
z
yć
dziej rozwin
nięty sektorrowy dialog
g społeczny
y tym mnieej postępuje
e proces
zależ nosś ć: im bard
prekaryyzacji praco
ownikó w ou
utsourcowan
nych (najw
wolniej we Francji, Hoolandii, I Włoszech,
W
szybciej w Wielkiej Brytanii i Polsce).
IISP w 201
18 roku ro
ozpoczął trrzy nowe badania:
ogó lnoeeuropejskie badanie modeli
m
rokkowań zbio
orowych,
badaniee nowych forrm pracy w wybranych krajach Eurropy oraz
badaniee stosunkó w pracy pracownikóó w platform
mowych.
Pierwszze z badań dotyczy
d
poróó wnania kszztałtu mechaanizmó w
rokowan
ń zbiorow
wych ze szczegó
s
lnym
m uwzględ
dnieniem
mechanizmó w zb
biorowego ustalania płac w krajach
u skoncenttrowaliś my się na
europejsskich. W 2018 roku
ustanow
wieniu
ogó lnoeuropejskiego
onariusza
kwestio
wymagaającego kon
nsultacji z wieloma
w
intteresariuszaami oraz
rozpoczęliś my zbieeranie dany
ych. Badaanie wpisuje się w
osunkó w
głó wny nurt debatty o ró ż norrodnoś ci syystemó w sto
k ry ma kkluczowe znaczenie
przemyssłowych w Europie, któ
praktyczzne dla kszttałtu Europe
ejskiego Mod
delu Społeczznego.
W obszarzee zainteresow
wań PPS sąą ró wnież wyzwania
w
cywilizaacyjne związane z prze
emianami m
modeli praccy oraz z
automattyzacją i diggitalizacją go
ospodarek ś wiatowych.. W 2018
roku przzeprowadzilliś my pogłębione badan
nie nowych form pracy w Polsce. G
Głó wnym wn
nioskiem
z badan
nia jest fakt,, ż e udział nowego spoosobu organ
nizowania pracy
p
roś niee na rynku pracy w
Polsce, a znacząca częś ć prracownikó w jest zain
nteresowana
a rozwijaniiem swojeg
go ż ycia
wego w ten
n sposó b. Czzęś ć rozwiąązań wykorzzystuje now
we narzędziaa cyfrowe jak praca
zawodow
mobilnaa czy praca platformow
wa, inne poolegają na nowej
n
aranzż acji czasu pracy jak dzielenie
d
stanowiiska pracy czy
c dzielenie
e się pracą. Najbardziejj popularna
a w Polsce jeest praca do
orywcza,
któ ra w
wiąż e się z prekaryzacją
p
ą i nie jest fformą preferowaną przez pracownnikó w, a tak
kż e praca
18

portfelo
owa (głó wnie w postaci samozatrrudnienia), któ ra w praktyce nieerzadko oka
azuje się
fałszywyym samozaatrudnieniem
m. Nowe formy praccy częś ciej wiąż ą sięę takż e z brakiem
reprezen
ntacji praco
owniczej, co
o należ y rozzpoznawać jako negaty
ywne zjawi sko. Raportt opisuje
(iloś ciow
wo i jakoś ciowo)
i
każ dą z nowych form pracy
y oddzielnie
e i formułuj e rekomend
dacje dla
polityk p
publicznych
h oraz samycch pracowniikó w.
W kolejnym
m badaniu skoncentrow
s
waliś my się na innym aspekcie noowych procesó w na
rynku pracy - pracy platformo
owej (np.: Ub
ber, Uber Eaats, Pyszne.p
pl, Pozamiattane.pl). Jużz ok 11%
p
w ten sposó b, a 4
4% pracę w sposó b regu
ularny. Zazw
wyczaj jest to
o praca o
Polakó w deklaruje pracę
charakteerze dorywcczym, w zw
wiązku z tym
m uzyskiwan
ne zarobki są
ą niewielkiee, a takż e czzas pracy
trudny d
do przewid
dzenia. Pojaw
wiły się takkż e propozy
ycje regulacjji poś rednicctwa w ś wia
adczeniu
usług taaksó wkarskiich, któ re mają
m
na celu regulowanie nowych form
f
działallnoś ci gospo
odarczej.
W dalszzym ciągu jeednak wyzw
waniem jestt opisanie i uregulowanie prawnee tró jstronne
ej relacji
między platformą, pracownik
kiem i klieentem – ró wnież w innych forrmach dzia
ałalnoś ci.
niem jest takż e prrowadzenie dialogu społecznego, zawiązyywanie organizacji
Wyzwan
związko
owych i ukłaadó w zbioro
owych pracyy. Obecnie brak
b
ram reg
gulacyjnychh, któ re pozw
walałyby
na to. Nowe zjaw
wiska gosp
podarcze w
wymykają się dotychczzasowym sstrukturom dialogu
nego, a parrtnerzy społeczni, jak ró wnież krrajowe i europejskie syystemy pra
awne nie
społeczn
nadąż ająą za nowym
mi formami ś wiadczeniia i korzysttania z pracy. Kluczowyym wyzwan
niem jest
zaró wno
o ochrona podstawow
wych stan dardó w so
ocjalnych, a takż e w
warunki mo
oż liwoś ci
prowadzzenia zbiorrowych stosunkó w prracy, któ re pozwalają na utrzym
mywanie ró wnowagi
w
między ś wiatem kap
pitału i praccy.
W pierwszeej połowie roku przeeprowadziliśś my kolejną
ą edycję baadania pan
nelowego
wizerun
nku Zakładu
u Ubezpieczeń Społeczn
nych realizo
owanego w grupie lide ró w opinii. Badanie
prowadzzone jest od
d 2014 roku
u i powtarzzane co dwaa lata. Wyniki bież ącej edycji wsk
kazały na
stopniow
wą popraw
wę oceny fu
unkcjonowaania Zakładu Ubezpiecczeń Społeccznych. W raporcie
przygoto
owanym dlaa ZUS sform
mułowaliś my szereg rekomendacji co
c do funkcjjonowania instytucji
i sposob
bó w komunikacji, któ re
e są uwzględ
dniane w ksształtowaniu Strategii ZZUS. Wynik badania
panelow
wego jest jed
dnym z oficja
alnych wskaaź nikó w reaalizacji tej Strategii.
W drugiej połowie
p
2018 roku prrzeprowadziliś my takż e międzynaarodowe ba
adanie w
krajach Europy Sro
odkowo-Wscchodniej dottyczące deleegowania prracownikó w i reakcji zw
wiązkó w
wych na propozycję no
owelizacji dyyrektywy dotyczącej te
ego zjawiskaa. Badania pokazały,
p
zawodow
ż e euro
opejska deb
bata publicczna w tym
m obszarzee wykracza poza traddycyjny pod
dział na
perspek
ktywę pracodawcó w i pracownikó
p
w
w. Ujawnia się
s bardzo wyraź
w
nie naakładający siię na ten
podział takż e wy
ymiar dycho
otomii mięędzy perspektywą nowych i staarych krajo
ó w Unii
nie uzupełn
niło debatę zdominowaaną przez kraje
k
zachoddnie o perspektywę
Europejskiej. Badan
U Europe
ejskiej, wskaazało ró wnież na szczegó lną rolę P
Polski w przzepływie
nowych członkó w Unii
nikó w. Polsska ma jed
dne z bard
dziej liberallnych regulacji dotyczzących zatrudniania
pracown
pracown
nikó w z pańń stw trzecicch, z czego kkorzystają głó
g wne Ukra
aiń cy. Migraanci sprowa
adzani są
przez firmy poś red
dnictwa pracy (w tym częś ć działaa w szarej strefie), a nnastępnie w ramach
ury delegow
wania wysyłłani są do w
wykonywan
nia pracy w innych krrajach UE. Strumień
S
procedu
migranttó w przepływ
wający prze
ez Polskę jesst znacznie większy
w
w poró
p wnaniu do innych badanych
b
krajó w ((Litwa, Słow
wacja, Rumunia).

Zró
Z wnowa
aż ony
ś rodowisk
kowy,
gospodarc
g
czy

rozwó j
społeczn
ny
i

018 roku na forum ONZ w
W 20
Nowym
N
Jorku polski rrząd przedstawił po
19

raz pierrwszy przeglląd wdraż ania
n przez Poolskę Celó w Zró wnowazż onego Rozw
woju okreś lonych
l
w
p stw sygn
natariuszy drogowskaza
d
ami w budoowaniu całoś ciowej i
Agendziie 2030. Cele te są dla pań
sprawieedliwej wizjii rozwoju uzznającej wsp
pó łzależ nośś ć praw czło
owieka, wzrrostu gospod
darczego
oraz zassobó w i jako
oś ci ś rodow
wiska. Jest too ambitne, a jednocześ nie
n pilne zaddanie, co dodatkowo
unaoczn
niła debatta publiczna w m
mediach to
owarzysząca
a szczytow
wi klimaty
ycznemu
zorganizzowanemu w grudniu 2018 roku w Katowicaach. Poniew
waż powodzzenie we wdraż aniu
celó w A
Agendy 203
30 i zobowiiązań klimaatycznych zaależ y od za
aangaż owannia i wspó łd
działania
adminisstracji publiccznej, obyw
wateli i innycch interesarriuszy, dlate
ego duż y naacisk położ yliś
y my na
docieran
nie z przekaazem do tych
h ś rodowiskk.
K
Kontynuowaaliś my rozzpoczęty w 2017 ro
oku cykl
okrągłycch stołó w eksperckich
e
popularyzu
ujących cele Agendy
2030 w
wś ró d kluczo
owych intere
esariuszy w Polsce, reaalizowany
E
u i we wspo
ó łpracy z
wraz z Instytutem na rzecz Ekorozwoju
a. W 2018
8 r. odbyły się dwie
Fundacją im. Heinrricha Boella
w ci płcii i upodmio
otowienia
debaty, dotyczące kolejno ró wnoś
odukcji i
kobiet oraz przeejś cia do zró wnowaaż onej pro
mpcji. Wsp
pó lnie oprracowany i wydany
y raport
konsum
Sprawieedliwe przejśście do zrów
wnoważoneggo rozwoju zbierający
z
wnioskii z całego cyklu deba
at pokazujee, ż e nadaal istnieją
m męż czyzn
n i kobiet,
wyraź ne nieró wnoś ci pomiędzzy statusem
objawiaające się miiędzy innym
mi w wymiaarze ekonomicznym.
ostały na
Wnioskii z zawartte w raporrcie przedsstawione zo
konferen
ncji
orrganizowane
ej
przeez
Min
nisterstwo
Przedsięębiorczoś ci i Techno
ologii orazz na spottkaniu z
dziennik
karzami. Dodatkowo
D
cele Aggendy 203
30 były
promow
wane wś ró d szerszej publicznoś
p
c i za poś red
dnictwem
spotó w filmowych emitowanych on-linee, poś więco
onych ró wn
noś ci kobiet
et i męż czy
yzn oraz
waż onej pro
odukcji i kon
nsumpcji.
zró wnow
SSzczegó lną
rolę
w
zmiannie
paradygmatu
funkcjon
nowania sp
połeczeń stw
wa i gospoodarki na bardziej
zró wnow
waż ony powinny ode
egrać miastta, poniewa
aż mają
najwięksszy potencjaał intelektua
alny, społeczzny i gospodarczy, a
jednoczeeś nie są znaczącym ź ró dłem presji na klimat,
ś rodowi sko i jego zasoby. Zdoln
noś ć do sprrostania wyzzwaniom
nergetyczny
ym będzie miała bezp
poś redni
klimatyccznym i en
wpływ n
na perspek
ktywy rozwo
oju miasta i jakoś ć ż ycia
y
jego
mieszka ń có w. Ro
ozwiązywaniie powiązzanych ze
e sobą
mó w społeczznych, gosp
podarczych i ś rodowiskowych
problem
(przykłaadem takicch powiązzań jest zjawisko ubó stwa
energetyycznego), wymaga przełamannia
domin
nującego
podejś ciia sektoroweego i powiązzania ze sobbą ró ż nych obszaró
o
w
ace nad
polityki miejskiej. Eksperci ISP rozppoczęli pra
growanego modelu polityki miejskiej
m
propozyycją zinteg
uwzględ
dniającej celle klimatyczne, któ ry po konsulttacjach z
przedstaawicielami samorządó
s
w i innych innteresariuszzy będzie
upowszeechniany w polskich sa
amorządachh miejskich w 2019
roku.
P
PPS
angaaż ował się też w prromowanie zró wnowa
aż onego moodelu rewiitalizacji,
uwzględ
dniającego w ró wnym stopniu aspeekty przestrzenne, techn
niczne, ekonnomiczne, sp
połeczne
i ś rodow
wiskowe. Prromować będziemy reewitalizację uwzględnia
ającą efektyywne wykorrzystanie
zasobó w
w, rozwiązujjące problem
m ubó stwa energetycznego, zanieczyszczeniaa powietrza i innych
zasobó w naturalny
ych, przy wykorzystan
w
niu odnawialnych ź ró deł energiii. Poś więco
ony tym
20

zagadnieniom wspó lny raport ekspertó w PPS oraz niemieckiego think-tanku Adelphi został
wykorzystany w cyklu szkoleń dla przedstawicieli samorządó w zajmujących się procesami
rozwoju miast i rewitalizacji.

Wydarzenia
 Spotkanie korespondentów Eurofound, Dublin, 27-28 marca
 Debata ekspercka „Równość kobiet i mężczyzn oraz upodmiotowienie kobiet jako


kluczowe zagadnienia dla wdrażania zrównoważonego rozwoju”, Warszawa, 24 maja
Debata ekspercka „Przejście do zrównoważonej produkcji i konsumpcji”, Warszawa, 31
maja

Publikacje
 Dominik Owczarek, Jan Czarzasty, Małgorzata Koziarek, Maciej Pańków, Nowe formy







pracy w Polsce
Dominik Owczarek, Don’t GIG up! Extending social protection to GIG workers in Poland
Jan Czarzasty, Dominik Owczarek Co tanie, to drogie, nieważne co mówią. Rokowania
zbiorowe i warunki pracy w sektorze usług outsourcingowych w Polsce
Barbara Surdykowska, Dominik Owczarek, Posted workers regulations as a cohesion test
in the enlarged European Union: divergent interests of trade unions, employers’
organisations and governments
Andrzej Kassenberg, Małgorzata Koziarek, Dominik Owczarek, Paulina SobiesiakPenszko, Wojciech Szymalski. Współpraca: Gert Röhrborn, Katarzyna Ugryn
Sprawiedliwe przejście do zrównoważonego rozwoju
Paulina Sobiesiak-Penszko, Dariusz Przybysz, Wizerunek i funkcjonowanie Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. Raport z badania panelowego liderów opinii ‐ 2018
Joanna Wis-Bielewicz, Małgorzata Koziarek, Julia Olesińska, Dominik Owczarek, Lisa
Schneider, Camille Serre, Efektywna energetycznie rewitalizacja kluczem do poprawy
jakości życia w polskich miastach

Zespół

Dominik Owczarek (kierownik programu/analityk), Małgorzata Koziarek (koordynatorka
projektów/analityczka)

Eksperci współpracujący z programem
dr Jan Czarzasty, prof. Juliusz Gardawski, dr hab. Adam Mrozowicki, Maciej Pańków, Barbara
Surdykowska, dr Marta Trawinska, dr Marianna Zieleńska.
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P
ki Miggracyjn
nej
Proggram Polityk
P
Program Po
olityki Migra
acyjnej kon
ncentruje sw
woją działalność na pollskiej i euro
opejskiej
politycee migracyjneej oraz inte
egracyjnej, prowadzi badania
b
w dziedzinie
d
m
migracji – zarówno
imigracjji do Polski, jak i emigra
acji Polaków
w za granicąą. Program angażuje
a
się w debatę dotyczącą
polityki migracyjneej, poprzez organizow
wanie konfeerencji i seminariów ppromującycch dobre
praktyk
ki i rozwiązania stosowa
ane w państw
wach UE i w Polsce.
Te
ematy



P
Polityka azy
ylowa i integ
gracja uchod
dźców w UE
IIntegracja migrantów
m
i uchodźców
w w Polsce

Rok
R 2018 w liczbach




5 realizowaanyche proje
ektów
3 publikacj e
6 konfereencji, sem
minariów,
szkoleń i w
warsztatów

Polityk
ka azylow
wa i integrracja ucho
odźców w Unii Eurropejskiejj
wnym dziaałaniem Pro
ogramu Poliityki Migraccyjnej w
Głów
201
18 roku byłaa kontynuaccja międzynaarodowego projektu
"Kraajowy Mech
hanizm Ewa
aluacji Integgracji. Mon
nitoring i
pop
prawa
integracji
i
beneficjeentów
ochrony
mięędzynarodow
wej" (Natiional Integgration Evvaluation
Mecchanism. Measuring
M
and
a
improvving integra
ation of
ben eficiaries off internation
nal protectioon NIEM). NIEM
N
jest
sześścioletnim projektem ponadnarrodowym, którego
celeem jest oceena kluczow
wych obszarrów integra
acji osób
objęętych ochro
oną międzyn
narodową w piętnastu
u krajach
Uni i Europejsk
kiej oraz po
oprawa jakoości i efekttywności
EM jest obe
ecnie najwi
większym prrojektem
inteegracji. NIE
bad
dawczym w Europie
nym
poświęcon
inteegracji ucho
odźców i
osó b ubiegających się o
my go w
azyll. Realizujem
parttnerstwie z 15
organizaacjami pozaarządowymi, think-tankkami oraz ośśrodkami
uniwerssyteckimi z Belgii, Słowenii,
S
H iszpanii, Po
ortugalii,
Bułgariii, Czech, Francji,
F
Węgier, Włooch, Litwy, Łotwy,
Holandii, Rumuniii, Szwecji i Grecji. ZZe strony polskiej
s
Biuro UNHCR w Polsce,
partneraami strateggicznymi są:
Ministerrstwo Rod
dziny, Pra
acy i Poolityki Społecznej,
Ministerrstwo Spraaw Wewnętrznych i Administraacji oraz
Uniwerssytet Warszzawski. NIE
EM opiera ssię na mech
hanizmie
ewaluaccji polityk in
ntegracyjnycch skierowaanych do miigrantów
przymusowych pow
wtarzanym co
c dwa lata. Celem jest ukazanie
u
luk w standardacch integraccji, identyfiikacja obieecujących
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praktyk
k oraz ewalu
uacja efektów zmian poolitycznych i legislacyjn
nych. Opracoowaliśmy narzędzie
n
online o
oparte na zbiorze
z
ponad 180 wskkaźników służące
s
ocen
nie integraccji w 11 ob
bszarach:
pobytu, łączenia ro
odzin, obywa
atelstwa, miieszkalnictw
wa, zatrudniienia, kwaliffikacji zawo
odowych,
mocy społeczznej, edukaccji, nauki jęzzyka i orienttacji społeczznej oraz
zdrowiaa, zabezpieczzenia i pom
budowaania mostó
ów ze spo
ołeczeństweem przyjm
mującym. W trakcie trwania projektu
przepro
owadzimy we wszystkich krajaach partneerskich trzzy rundy ewaluacji polityk
integraccyjnych. Wy
yniki poszczzególnych ru
und ewaluaacji opubliko
owane zostaaną w 15 ra
aportach
krajowyych i zbiorczzym raporciie europejskkim.
y etap ewalu
uacji wyjściowej, którejj wyniki opuublikowane
e zostaną
W roku 2018 sfinallizowaliśmy
m raporcie europejskim
m. Na dedy
ykowanej
w 15 raportach krrajowych oraz w poróównawczym
wej www.forintegration
n.eu. opub
blikowaliśm
my kilka pieerwszych raportów
r
stronie internetow
nne istotne informacje dotyczące polityk inte
egracyjnychh w państw
wach Unii
krajowyych, jak i in
Europejskiej. Wee współprracy z b
belgijską organizacją Migratioon Policy Group
y równieżż raport poorównawczy
y, którego publikacja planowana
a jest w
przygotowywaliśmy
u 2019 roku
u. Jednocześśnie rozpocczęto przygo
otowania do
o kolejnej eewaluacji w ramach
czerwcu
projektu
u.
Ważny
ym elemente
em projektuu NIEM są działania
d
rzeczniicze prowad
dzone równnolegle na poziomie
p
krajów
w
partnerrskich
(kkoalicje
krajowe,
skupiajjące
najważniejsz
n
zych
aktorów
odpow
wiedzialnych za integrrację benefficjentów
ochron
ny międzynarodowej), jak i euro
opejskim
(koaliccja między
ynarodowa).. W 2018
8 roku
zorgan
nizowaliśmy trzy spotkaania w ramach prac
polskieej koalicji krajowej, podczas których
omawiane były wy
ybrane zagaadnienia zw
wiązane z
integraacją
beneficjenttów
ochrony
między
ynarodowej w Polsce.
ny w projeekt „Making
P
Ponadto, Prrogram Poliityki Migraccyjnej był zaangażowa
z
g Asylum
Systemss Work”, kttórego liderrami są Miggration Poliicy Institute
e Europe z Belgii (MP
PIE) oraz
Fundacja Bertelsm
manna (Niem
mcy). Celem
m projektu było wzmo
ocnienie syystemów azzylowych
przez to zap
pewnienie że niezależniie od zakressu i kształtu reformy
państw Unii Europeejskiej, a pop
ystemu Azyylowego (W
WESA) w na
adchodzącyych latach, krajowe
Wspólneego Europeejskiego Sy
systemyy azylowe bęędą skuteczzniej funkcjoonować. W projekcie,
p
kttóry zakońcczy się w 20
019 roku,
oprócz w
ww. instytuccji udział wzzięli partneerzy z organ
nizacji pozarrządowych z Portugalii i Szwecji
oraz z A
Austrii, a także
t
liczne
e grono osóób reprezen
ntujących un
nijne instyttucje i insty
ytucje w
poszczególnych paaństwach czzłonkowski ch stanowiiące elemen
nty system
mu azyloweg
go UE i
ów krajowycch. Działanie miało chaarakter netw
workingowy i analitycznny. Projekt stanowił
systemó
platform
mę współpraacy i wymia
any doświad
dczeń międzzy państwam
mi członkow
wskimi UE, co może
sprzyjaćć harmonizzacji polityk i praktyyk azylowy
ych. Równo
ocześnie w ramach wymiany
w
doświad
dczeń podczzas czterech
h warsztatóów poświęcconych poszzczególnym istotnym tematom
t
związan
nym z sy
ystemem azylowym zidentyfikow
wano wyzzwania i przeszkody
y, które
uniemożżliwiają pań
ństwom człłonkowskim
m UE skuteczne wdrażżanie unijneego prawod
dawstwa
azyloweego na poziiom operacyjny. Poddaaliśmy także analizie krajowe
k
poolityki azylo
owe oraz
skuteczn
ne praktykii i mechanizmy, które zostały z powodzenie
p
em zastosow
wane na po
oziomach
państw członkowsskich w celu
c
przezw
wyciężenia wspomnian
nych probleemów i prrzeszkód
nych z operaacjonalizacją unijnego prawa. W 2018
2
roku PPM
P
opracoował krajow
wy raport
związan
dotyczący strukturaalnych słabo
ości system
mu azyloweg
go w Polsce (we współppracy z Urzędem do
Cudzoziemcó
ów), który zostanie
z
opu
ublikowany w 2019 roku.
Spraw C
W
Wraz z paartnerami z pięciu uniijnych państw - Holan
ndii, Niemieec, Litwy, Szwecji
S
i
Słoweniii prowadzilliśmy też działania sprrzyjające zw
większeniu integracji
i
m
migrantów na
n rynku
23

waliśmy cyk
kl szkoleń skierowan
nych do migrantów
m
ooraz praco
odawców
pracy. Zorganizow
b
planujjących zatrrudnić cud
dzoziemców. Pracodaw
wcy mieli również
zatrudniających, bądź
ość wzięcia udziału w wizytach
w
stu dyjnych w sześciu
s
kraja
ach partnersskich, których celem
możliwo
było poznanie różn
nych modelii i polityk ssłużących zw
większeniu szans cudzooziemców na
n rynku
oraz wzajem
mna wymia
ana doświad
dczeń. Przy
yjrzenie się
ę różnym m
modelom włączania
w
pracy o
zawodowego cudzo
oziemców w poszczegóólnych krajaach, szkolen
nia i wizytyy studyjne posłużyły
p
owaniu barier, któree utrudniają ich pełn
ną integraccję i opra
acowaniu
równieżż zdiagnozo
innowaccyjnych i intteraktywnycch narzędzi ułatwiający
ych cudzozie
emcom dosttęp do zatrudnienia.

W 2018 roku PPM kontynuow
wał równieżż organizację szkoleń dla praco
odawców
dotyczących prawaa imigracyjn
nego – omaawiano na nich prawo
o związane z pobytem
m i pracą
uzyskiwaniaa zezwoleń na pracę w Polsce (np
p. opłaty,
obcokraajowców oraaz kwestie dotyczące u
rodzaje zezwoleń, praca cudzo
oziemca be z zezwolenia, rodzaje zezwoleń nna pracę, prrocedura
nia się o zezw
wolenie na pracę).
p
ubiegan
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kacje
Publik




M
Mohammed
d Amin Zian
ni, Migrationn in the Meediterranean
n, The challeenge betweeen Africa
a
and Europe
A
Ana Oliveira, Madalena
a Duarte, T
Tiago Ribeirro, NIEM National Repport 2018, Portugal,
P
R
RELATÓRIO
O NACIONAL PORTUGAL
P
Praca zbiorrowa, NIEM
M Nationall Report 2018,
2
Greece ΕΘΝΙΚΗ
Η ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
Μ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗ
ΗΣΗΣ

Wydarzenia














D
Debata „Jakiie są ekonom
miczne koszzty i korzyścci z migracji””, Warszawaa, 14 lutego
SSzkolenie dla
d cudzoziemców JAK
K ZAŁOŻYĆ FIRMĘ W POLSCE / ОБУЧЕНИ
ИЕ МОЯ
К
КОМПАНИЯ
Я В ПОЛЬШ
ШЕ, Warszaw
wa, 1 marca
D
Debata „Mosty i kła
adki: rola samorządu i społeczności lokaalnych w adaptacji
a
ccudzoziemcców”, Warszawa, 13 marrca
SSzkolenie „Zatrudnian
„
nie cudzoziiemców w Polsce - najnowszee przepisy, istotne
n
nowelizacjee ustaw”, Wa
arszawa, 26 kwietnia
W
Warsztaty „JJak zatrudnić cudzoziem
mców w Pollsce”, Warszawa, 7 majaa
SSpotkanie w ramach koalicji kraajowej Krajjowego Mecchanizmu E
Ewaluacji In
ntegracji
(NIEM) dla reprezentaccji administrracji publiczznej, Warsza
awa, 10 majaa
W
Warsztaty „Jak
„
zatrudn
nić cudzozi emca/cudzo
oziemkę w Polsce”, W
Warszawa, Lu
ublin 18
cczerwca
SSzkolenie „Jak legalnie zatrudnić
z
cu
udzoziemca/
/kę w Polsce?”, Warszaw
awa, 25 czerw
wca
W
Wizyta stu
udyjna dla przedstaw
wicieli orgaanizacji pozzarządowycch i praco
odawców
zzatrudniająccych migran
ntów w Hadzze, 27-29 sieerpnia
W
Wizyta stud
dyjna dla prracodawców
w w firmach
h Social Busiiness Lab i Sigma Conn
nectivity,
H
Helsigborg, 29-31 sierp
pnia
W
Wizyta stu
udyjna dla przedstaw
wicieli orgaanizacji pozzarządowycch i praco
odawców
zzatrudniająccych migra
antów z kraajów partnerskich pro
ojektu Migrrascope w Fundacji
O
Ocalenie, Warszawa,
W
10
0-11 wrześn
nia
SSzkolenie „Jak zatrudnić cudzoziem
mca w Polscee”, Warszaw
wa, 12 wrześśnia
W
Warsztaty eksperckie
e
„Making Asyylum System
ms Work in Europe,
E
Adjuudication off Asylum
A
Applications in Europe”” 19-20 wrzześnia
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Spotkanie konsultacyjne wyników ewaluacji wstępnej w projekcie „Krawjowy
Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony
międzynarodowej” z reprezentacją organizacji pozarządowych, Warszawa, 25 września
Okrągły stół „Migranci na rynku pracy”, Warszawa 25 września
Międzynarodowe warsztaty w ramach projektu Migrascope, Tallin, 5-6 października
Spotkanie konsultacyjne wyników ewaluacji wstępnej w projekcie „Krawjowy
Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony
międzynarodowej” z reprezentacją organizacji uchodźczych, Warszawa, 12 października
Wizyta studyjna dla pracodawców w przedsiębiorstwie Werclub w Holandii, Rotterdam,
25-26 października
Wizyta studyjna dla przedstawicieli przedsiębiorstwa społecznego „Kuchnia Konfliktu”
w Ljubljanie, 29-31 października
Szkolenie „Jak zatrudnić cudzoziemców w Polsce”, Warszawa, 21 listopada

Zespół
Anna Górska (analityczka, koordynatorka Koalicji Krajowej w projekcie NIEM), Anna Piłat
(koordynatorka
projektów/analityczka),
Zofia
Burda
(koordynatorka
koalicji
międzynarodowej w projekcie NIEM), Rachela Tonta (koordynatorka finansów w projekcie
NIEM), dr Maryla Koss-Goryszewska (kierowniczka Programu do października
2018/starsza analityczka), Dominika Potkańska (koordynatorka projektów/analityczka),
Katarzyna Banul-Wójcikowska (koordynatorka finansów w projekcie NIEM), Agnieszka
Kulesa (analityczka/koordynatorka projektów), Jakub Benedyczak (koordynator koalicji
międzynarodowej w projekcie NIEM), Katarzyna Renaud (specjalistka ds. rzecznictwa)

Eksperci współpracujący z programem
dr Mikołaj Pawlak, Piotr Kaźmierkiewicz, Patrycja Mickiewicz, Ismena Saadi, Adam Chmura
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m Równ
ności Płci
P
Obserwattorium
Obserwatorrium Rów
wności Płłci jest
inicjaty
ywą mająccą na ccelu analizzowanie,
monitorrowanie i promowaniie równościi płci w
Polsce. Poprzez działania grupy ek
kspertów
i eksp
pertek zajmujących się problematyką
konstyttucyjnej zasa
ady równoś ci kobiet i mężczyzn
m
monitorrujemy działania legisslacyjne, ak
ktywność
rządu i administraccji publiczne
ej. Na stron ie interneto
owej rownoscplci.pl zam
mieszczamy
y opinie i
komentaarze dotyczące polskiejj legislacji,
działań władz na różnych szcczeblach ora
az aktów
prawa m
międzynarod
dowego.

T
Tematy:





R
Rodzicielstw
wo osób z niiepełnospraawnościami
R
Równość płci w biznesiie
R
Równość płci w edukaccji
M
Młodzi a kry
yzy demokracji

Rok 2018 w liczbach




6 realizow
wanych proje
ektów
3 uzyskanee granty
7 publikaccji



3 konferenncje i semin
naria

o
z nie
epełnosprrawnościaami
Rodziccielstwo osób
W 2018 roku
r
Obserrwatorium, wraz z Programem
P
Demokracjji i Społecczeństwa
Obywatelskiego, ko
ontynuowałło realizacjęę pierwszego ogólnop
polskiego baadania doty
yczącego
p
i
rodzicieelstwa osób z niepełnossprawnościaami. Jego głłównym celem było rozzpoznanie potrzeb
sytuacji psychosp
połecznej, w jakiej znajdują się rodzzice z róóżnymi ro
odzajami
osprawnoścci, a takżże identyfiikacja najiistotniejszycch barier w realizacji ról
niepełno
macierzzyńskich i ojcowskich. W ramach baadania łączy
yliśmy meto
odologię ilośściową i jak
kościową,
w tym, między inn
nymi, wywiiady pogłęb
bione z eksspertami i ekspertkam
e
mi, oraz rodzicami z
wności, a ta kże ankietęę on-line skierowaną róównież do rodziców.
różnymii typami nieepełnospraw
Badaniaa uzupełniajją analizy materiałów
m
zastanych (zasobów internetowy
i
ych forów i blogów
dotyczących zagadnienia rodzzicielstwa oosób z niep
pełnosprawn
nościami), j ak równieżż analizy
u polityki sp
połecznej do
otyczące istn
niejących rozzwiązań pra
awnych i
dotyczące rozwiązaań z zakresu
w
ch rodziców
w z niepełno
osprawnościiami, zarównno w Polsce
e, jak i za
instytuccjonalnych wspierającyc
granicą.
P
Przeprowad
dziliśmy in
nternetowe badania na próbie 450 roodziców, a także
podsum
mowaliśmy wyniki
w
całeg
go procesu b
badawczego
o w raporcie
e Byliśmy jakk z kosmosu
u. Między
(nie)wyd
dolnością śrrodowiska a potrzebamii rodziców z niepełnosprrawnościam
mi. Poza wnio
oskami z
badań, publikacja zawiera konkretne rekomendacje dotyczące rozw
wiązań praw
wnych i
prawnościam
mi pełnien
nie ról
instytuccjonalnych ułatwiająccych rodzzicom z niepełnosp
macierzzyńskich i ojjcowskich, w tym Karttę Praw Rod
dzica z Niep
pełnosprawnnością. Opra
acowano
równieżż dwa po
odręczniki Jak
skkutecznie odpowiadać
o
ć na potrrzeby rodzziców z
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niepełnoosprawnościiami? Porad
dnik dla praacowników administracj
a
ji publicznejj oraz Rodzzicielstwo
bez ogra
aniczeń. Porradnik dla ro
odziców z niiepełnospraw
wnościami. Zwieńczenie
Z
e projektu sttanowiła
konferencja końcow
wa, zorganiizowana wee współpraccy z partnerem strateggicznymi prrojektu –
Zakładeem Ubezpiecczeń Społeczznych.
P
Publikacja raportu
r
ISP zbiegła się z protestam
mi rodziców osób z nieppełnosprawn
nościami
w Sejm
mie i zaainicjowanie
em szerszzej debaty
y publiczn
nej nad sytuacją osób z
niepełno
osprawnoścciami w Pollsce. ISP w
włączał się w nią pokazzując także, że należy w Polsce
dostrzeggać także teemat rodzicców z niepeełnosprawn
nościami. Jed
dną z form
m udziału w debacie
publiczn
nej dotyczącej niepełn
nosprawnoścci było także zorganizzowanie przzez ISP wsspólnie z
Ambasaadą Szwecji, Fundacją TUS
T
oraz Ceentrum Kom
munikacji Społecznej pprzy Urzędzzie M. St.
Warszaw
wy debaty
y poświęco
onej polskiim i szwedzkim do
oświadczeniiom, prakttykom i
rozwiązzaniom, których wdrożżenie jest w
ważne z pu
unktu widzzenia uksztaałtowania spójnej
s
i
efektyw
wnej polityk
ki państwa wobec niiepełnospraawności. De
ebacie tow
warzyszyła wystawa
w
poświęccona różnym
m historiom
m osób niep
pełnosprawn
nościami z Polski i Szw
wecji oraz wystawa
w
„Wzorniictwo bez baarier”, na kttórej pokazaano narzędzia zaspokaja
ające określ one potrzeb
by osób z
niepełno
osprawnoścciami.

Równośść płci w bbiznesie
W 2018 rokku Obserw
watorium
kontynuowało działaania mające
e na celu
k
i
promocję równościi szans kobiet
n w sektorzze biznesow
wym. We
mężczyzn
współpracy
z
FFundacją
Fundusz
acy, Konfedeeracją Lewia
atan oraz
Współpra
Fabryką
Dobrrych
Praktyk,
wałyśmy
a
ewypracow
narzędzia
learningowe
orraz
materiały
m
ające wdro żenie rozw
wiązań w
umożliwia
średnich
przedsięb
biorstwach
gwaran
ntujących
równe tra
aktowanie kkobiet i mężżczyzn w
miejscu pracy
p
i twoorzących przyjazne
p
środowisk
ko pracy ddla pracow
wników i
pracownic.
Narzęddzia
te
zostały
p
zaprojektowane zaróówno na potrzeby
pracujących
h,
jak
zatrudniających,
również związków
z
zaawodowych
h. W tym
roku
zakończony
został
pilotaż
narzędzia
a w posttaci dwud
dniowych
warsztató
ów dla 40 fiirm. Rozpocczęłyśmy
również
realizaccję
sem
minariów
wdrożeniowych, w kttórych docelowo ma
udział 720 pracownikó
p
w i pracow
wnic z 360 firm średniej wielkoścci. Przeprow
wadzony
wziąć u
został ró
ównież ogóllnopolski ko
onkurs „Sztu
uka równośści” na wizua
alizacje, graafiki, animaccje, video
promująące równośćć szans kobiet i mężczyzzn w pracy.

ość płci w edukacjii
Równo
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W związku
u z wprow
wadzoną ood roku szzkolnego 2017/2018
2
reformą edukacji,
e
Obserwatorium prrzygotowało
o raport Kw
westia płci w nowych podstawacch program
mowych i
cznikach szk
kolnych, w którym przeanalizow
p
wano podsstawy prog
gramowe
wybranyych podręcz
wybranyych przedm
miotów oraz wybrane poodręczniki do
d szkół pod
dstawowychh z punktu widzenia
w
problem
matyki płci społeczno--kulturowej oraz szerroko pojęte
ej perspektyywy równo
ościowej.
Wnioskii z raporttu zostały zaprezentoowane podczas semin
narium ekssperckiego, którego
uczestniicy i uczzestniczki wspólnie wypracowaali rekomendacje ppotrzebnych zmian
systemo
owych. Rapo
ort odbił się
ę szerokim eechem w meediach jako istotny głoss w kwestii efektów
tzw. „deeformy” eduk
kacji.

Młodzzi a kryzyss demokracji
Grupą społeczną, o której w Po
olsce dyskuttuje się ostaatnio chyba najwięcej
n
w kontekście
e kryzysu
dzi. Mimo szzeregu pośw
więconych jeej analiz wciiąż nie do kkońca wytłum
maczone
demokracji są młod
kowania akty
ywności pollitycznej i sttosunku do demokracji osób należą
ących do
pozostajją uwarunk
tej grup
py. Taka wieedza powinn
na też być p
przydatna dla
d partii politycznych uuznających wartości
demokracji liberaln
nej, przygotowujących ssię do serii kolejnych wyborów
w
w Polsce (za
aczynając
orów samorrządowych z jesieni 20
018 roku). Na
N te potrzeby odpow
wiedzią było badanie
od wybo
oparte n
na metodach ilościowych (sondaż na próbie reprezentaty
r
ywnej dla oosób w wiek
ku 16-29
lat) i jakościowycch (wywiad
dy grupowee z osobam
mi w tym samym wiieku). Eksperci ISP
D
Institute (N
NDI), który jego wynikki wykorzysstał m.in.
zrealizowali je dla National Democratic
ów z zakresu komun
nikacji poliitycznej dla
a partii uzznających wartości
podczass warsztató
demokratyczne oraaz aktywisttów obywattelskich. An
nalogiczne działania m
miejscowi partnerzy
wacji. Wyniiki ekspercii ISP promo
owali na różżnych spotk
kaniach i
prowadzili na Węggrzech i Słow
nicą.
konferencjach w kraju i za gran

kacje
Publik



M
Małgorzata Druciarek, Izabela Prrzybysz, Dzziałania na rzecz równności szans kobiet i
m
mężczyzn w średnich firrmach
B
Beata Łaciak
k, Małgorza
ata Druciareek, Kwestia płci
p w nowych podstawaach program
mowych i

29








wybranych podręcznikach szkolnych
Magdalena Beszczyńska-Kamecka, Dominika Buchalska, Barbara Mazurkiewicz
Katarzyna Paszkowska, Katarzyna Waciak, Maciej Waciak, Paweł Wdówik Rodzicielstwo
bez ograniczeń. Poradnik dla rodziców z niepełnosprawnościami
Aleksandra Kobylińska, Filip Pazderski, Rodzice z niepełnosprawnościami w sieci. Analiza
blogów i forów internetowych
Małgorzata Koziarek, Filip Pazderski, Rodzicielstwo osób z niepełnosprawnościami –
dostępne formy wsparcia i pożądane ułatwienia
Teresa Sierawska, Jak skutecznie odpowiadać na potrzeby rodziców z
niepełnosprawnościami? Poradnik dla pracowników administracji publicznej
Dorota Wiszejko-Wierzbicka, Mariola Racław, Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska (red.),
Byliśmy jak z kosmosu. Między (nie)wydolnością środowiska a potrzebami rodziców z
niepełnosprawnościami

Wydarzenia





Konferencja „Byliśmy jak z kosmosu. Rodzice z niepełnosprawnościami w Polsce”,
Warszawa, 25 kwietnia
Debata "Niepełno/sprawność-pełna/dostępność. Polska i Szwecja", Warszawa, 7
czerwca
Seminarium eksperckie „Płeć w nowych podstawach programowych i podręcznikach
szkolnych”, Warszawa, 26 czerwca

Zespół
Małgorzata Druciarek (kierowniczka
(kierowniczka projektu/ analityczka).

projektu/

analityczka),

Izabela

Przybysz

Eksperci i ekspertki współpracujący/e z programem
Dr hab. Beata Łaciak, prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, prof. dr hab. Monika Płatek, dr Ewa
Lisowska, dr Janina Petelczyc, mec. Paulina Roicka, dr Ewa Rumińska-Zimny
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Proggram Społec
S
czeństtwa Cy
yfrowe
ego
P
Program Sp
połeczeństw
wa Cyfroweggo został utw
worzony w ISP w styczzniu 2015 ro
oku. Jego
głównym
m celem jest uwzg
ględnianie gwałtowneego rozwojju technol ogii inform
macyjnokomunik
kacyjnych w politykach
h publicznycch będących
h przedmiottem zaintereesowania ISP. Za nie
mniej w
ważne zadan
nie stawia sobie
s
wspieeranie powsstania trwałłego mechaanizmu podn
noszenia
kompeteencji cyfrow
wych obywateli oraz b
budowanie świadomośści kluczow
wego znacze
enia tych
kompeteencji dla rozwoju indyw
widualnego i całego kraju. Program
m animuje i obsługuje Szerokie
Porozum
mie na Rzeecz Umiejęttności Cyfroowych (SPR
RUC) będącce nieformaalnym zrze
eszeniem
organizaacji i firm dzziałających na
n rzecz pod
dniesienia poziomu
p
um
miejętności ccyfrowych obywateli
utworzo
one pod egid
dą Krajoweg
go Lidera Cyyfryzacji.
T
Tematy:





SSzerokie Porozumienie na Rzecz Um
miejętności Cyfrowych (SPRUC)
D
Dobre prakttyki w zakre
esie umiejętn
tności cyfrow
wych
N
Nauka kodo
owania i info
ormatyka w szkołach
K
Kształtowan
nie tematyk
ki konkursów
w grantowych finansow
wanych ze śrrodków pub
blicznych
((fundusze UE
U i EOG)

Szerok
kie Porozu
umienie na
n Rzecz U
Umiejętności Cyfro
owych
Poorozumieniee jest nieformalny
n
ym, dobro
owolnym
i
organizacji i firm, które działają
zrzzeszeniem instytucji,
na
rzecz
po
otencjału
pełnego
wykorzysstania
h technolog
gii informaccyjnych dla rozwoju
noowoczesnych
umienie zachęca swoiich uczestników do
Poolski. Porozu
łączeniaa sprawdzon
nych projekttów i nadaw
wania im więększej skali. Poprzez wzzrost świado
omości o
korzyściiach, ale i zagrożeniacch przyczyn
nia się do poprawy
p
do
ostępu do w
wiedzy i informacji,
zdobyw
wania umiejjętności niezbędnych na dynam
micznie zm
mieniającym się rynku
u pracy,
upowszechnienia partycypacji
p
blicznym orraz aktywneego uczestn
nictwa w
cyfrowej w życiu pub
o
ne SPRUC p
prowadzi IS
SP na podstawie porozzumienia pomiędzy
kulturzee. Sprawy organizacyjn
Liderem
m Cyfryzacji i szefem ISP
P co jest nas zym wkładeem w działania tej koaliicji.
Działaln
ność w tym
t
obsza
arze skupiia się naa prowadzzeniu witrryny interrnetowej
www.um
miejetnosciccyfrowe.pl., pozyskiwan
niu nowych uczestników
w ponad obbecną listę, na
n której
jest ok. 7
70 partneró
ów, a w szczególności daalszym testo
owaniu skła
adkowego m
modelu finan
nsowania
działań wspierający
ych SPRUC.
W 2018 ro
oku prowad
dzona była także inten
nsywna dzia
ałalność rzeecznicza w sprawie
lepszego
o wykorzysttywania fun
nduszy z pr ogramu Operacyjnego Polska Cyfrrowa. Działa
alność ta
była pro
owadzona na
n forum grremiów kon sultacyjnych
h w Ministe
erstwie Rozw
woju, Minissterstwie
Cyfryzaccji oraz Ko
omitetu Mo
onitorująceggo Program
m Operacyjn
ny Polska CCyfrowa. PO
OPC jest
jednym z program
mów
fina
ansowanych
h z fundusszy Unii Europejskiej
E
j. Zaowocowało to
przygotowaniem i uruchomien
niem kilku p
projektów dużej
d
wartości, często ddziesiątek milionów
m
złotych, nakierowanych na młodzież utalentowaaną informatycznie, ddzieci bawiące się
kodowaaniem czy naauczycieli ucczących proggramowania.
D
Dorocznie organizowan
o
na konferen
ncja Umiejęttności Cyfro
owe 2018.pll przyniosła
a kolejną
porcję rrekomendaccji co do oczekiwanyc
o
ch działań dla podniesienia umieejętności cy
yfrowych
w Polscce. Kontynu
uowana była też inicjaatywa symb
bolicznego wyróżniania
w
a osób wno
oszących
najwięk
kszy wkład w podnoszenie umiejęętności cyfrrowych w kolejnych
k
laatach. Kilkuo
osobowa
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kapituła ustaliła listę 100 osób, na której znalazło się 46% kobiet, zwiększył się udział
nauczycieli, bibliotek i ODN-ów, natomiast zmalał udział wyższych uczelni. W spotkaniu
laureatów uczestniczył Dyrektor Generalnego DG Connect KE Roberto Viola.

Tematy wiodące w 2018 roku:






Podnoszenie umiejętności cyfrowych obywateli
Rozbudowa Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych
Doskonalenie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
Monitorowanie poziomu umiejętności cyfrowych obywateli
Współdziałanie na forum Coalition for Digital Skills and Jobs w Brukseli.

Rok 2018 w liczbach:
 4 zrealizowane projekty
 3 uzyskane granty
 1 uzyskany grant na 4-letni projekt obejmujący 75.000 nauczycieli w partnerstwie
z Fundacją Orange i Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
 4 sponsorów
 2 seminaria, konferencje,

Zespół
Jacek Wojnarowski, kierownik Programu, Izabela Przybysz, eksperci: Włodzimierz
Marciński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Tomasz Kulisiewicz – Cyfrowe
Państwo, Piotr Arak- PwC, Dominik Batorski, Uniwersytet Warszawski, Justyna Jasiewicz,
Uniwersytet Warszawski.
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Dziaał publlikacjii – pub
blikacje druk
kowan
ne,
elek
ktronicczne, realiza
r
acje vid
deo i nowa
n
sstronaa
internetow
wa ISP
P
oku 2018 In
nstytut Spraw
w Publicznyych upowszechniał wyn
niki swoich badań w kssiążkach,
W ro
raportacch. W sumiie wydaliśm
my 35 publiikacji – w przeważają
ącej większoości bezpłattnych, w
wersji eelektroniczn
nej. Lista pub
blikacji ISP została wysszczególnion
na w rozdziaałach poświięconych
pracy po
oszczególny
ych program
mów Instytuttu.
k koordynaccji produkcji raportów
w, książek i analiz, Dział Publikaccji ISP kontynuował
Obok
rozwój n
nowych metod upowszzechniania in
nformacji. Korzystając
K
z technik w
wideo, przygotowano
szereg ffilmów, prezzentujących w nowoczeesnej formie badania i analizy ISP, oopinie oraz nagrania
n
całych w
wydarzeń – konferencjii, debat, sem
minariów. Prrzygotowan
ne materiałyy publikowa
ane są na
internettowym kanaale ISP - youtube.com/ISSPThinkTan
nk.
acji została również uruchomion
u
a nowa akktywność, jaką jest
W raamach dziaału publika
prowadzenie transm
misji online z wydarzeń
ń. Dzięki inw
westycji w nowoczesny sprzęt, ISP może
m
we
m zakresie prowadzić
p
sttreaming z oorganizowanych konferrencji i semiinariów.
własnym
wój nowoczeesnych mettod wizualizzacji danych
h, oparty na
a technikachh wideo, um
możliwia
Rozw
rozwój p
perspektyw
wicznego kan
nału dotarciia do odbiorców, który
y cieszy się zzainteresow
waniem –
w 2018
8 roku matteriały wide
eo Instytutu
u były otwiierane 42 000
0
razy, nootując łączn
nie 1116
godzin w
wyświetlaniia (wzrost o 16 % w porrównaniu do
o roku 2017
7).

Kolejjną istotną aktywnością działu p
publikacji była praca nad
n
nową stroną inte
ernetową
Instytuttu. Nowa witryna,
w
urruchomionaa w paździierniku 2018 została zaprojekto
owana i
wykonaana zgodnie z obowiązu
ującymi wsp
półcześnie standardam
s
i i technologgiami, dzięk
ki czemu
zapewnia szybszy i bardziej dogodny dostęęp do materriałów ISP.
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