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SEMINARIUM EKSPERCKIE 

Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce. Monitoring i diagnoza zjawiska 

 

 

Szanowni Państwo, 

W imieniu Instytutu Spraw Publicznych mam przyjemność zaprosić do udziału w seminarium 
eksperckim: Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce. Monitoring i diagnoza zjawiska, które 
odbędzie się 27 marca 2012 r. w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych, ul. Szpitalna 5 lok. 22 w 
Warszawie. 

Jednym z problemów, z jakim spotykają się cudzoziemcy w Polsce, jest ich nierówne 
traktowanie na rynku pracy. Dyskryminacja migrantów ma często miejsce już w momencie 
wchodzenia na rynek pracy, czyli na etapie rekrutacji. Pomimo, że pracodawcy mają jasno 
sprecyzowany nakaz równego traktowania i często posługują się określonymi kryteriami selekcji, to 
różnego rodzaju stereotypy bądź uprzedzenia (na przykład związane z płcią, narodowością, czy 
pochodzeniem etnicznym kandydatów i kandydatek) niestety wciąż odgrywają rolę w procesie oceny 
aplikacji. 

Podczas seminarium przedstawione zostaną wyniki raportu pt.: „Zmienne standardy, 
podwójne standardy czy brak standardów? Jak oceniamy kompetencje osób różnych od nas”. 
Raport ten stanowi podsumowanie badania eksperymentalnego, które miało odpowiedzieć na 
pytanie, czy przy wyborze polskich i cudzoziemskich pracowników oceniamy ich kwalifikacje według 
tych samych czy różnych standardów. 

Uzupełnieniem prezentacji raportu będzie panel dyskusyjny, w którym głos zabiorą eksperci z 
jednostek akademickich i administracji rządowej zajmujący się problematyką przeciwdziałania 
dyskryminacji, zarządzania różnorodnością w organizacjach i mechanizmami powstawania uprzedzeń, 
między innymi w miejscu pracy. 

Druga część seminarium poświęcona zostanie prezentacji strony internetowej, na której 
opracowany został „atlas dyskryminacji” skierowany do przedstawicieli środowiska akademickiego, 
organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz mediów.  Zawiera on aktualne informacje na 
temat dyskryminacji migrantów, incydentów o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym oraz 
polityki antydyskryminacyjnej.  Atlas dyskryminacji, który jest na bieżąco aktualizowany, ma na celu 
wypełnić lukę informacyjną w tym obszarze nie tylko w Polsce, ale na terenie całej Unii Europejskiej.  

Proszę o potwierdzenie udziału w seminarium do dnia 26 marca u p. Maryli Koss-
Goryszewskiej (tel. 22 556 42 77), email: maryla.koss-goryszewska@isp.org.pl. 

 

Licząc na Państwa udział w seminarium, łączę wyrazy szacunku, 

 

Jacek Kucharczyk 

Prezes Zarządu Instytutu Spraw Publicznych 
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