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KONFERENCJA KRAJOWA 

 

Aktywny udział imigrantów w życiu obywatelskim i politycznym – 

 doświadczenia, korzyści, wyzwania 

 

18 grudnia 2013 

 

Hotel Novotel Centrum 

Ul. Marszałkowska 94/98 

Warszawa 

 
Udział imigrantów w życiu obywatelskim i politycznym to jeden z istotnych wymiarów integracji oraz 

rozwoju państwa demokratycznego. Daje on imigrantom możliwość wpływania na swoje otoczenie, 

w tym również na decyzje polityczne, które ich dotyczą podejmowane na poziomie miasta, 

województwa lub kraju, współkształtowania społeczności, w której żyją. Wzmacnia przynależność 

imigrantów do społeczeństwa kraju imigracji. Tematem spotkania będą różne formy aktywnego 

udziału imigrantów w życiu obywatelskim i politycznym zarówno na poziomie krajowym jak i 

samorządowym. Zastanowimy się, jakie korzyści dla imigrantów i społeczeństw krajów imigracji może 

przynieść taki udział. Przyjrzymy się doświadczeniom oraz wyzwaniom dotyczącym aktywizacji 

obywatelskiej i politycznej imigrantów.  

 

PROGRAM: 

 

9.30 – 10.00 – Rejestracja  

 

10.00 – 10.20 – Uroczyste otwarcie konferencji 

 

Anna Rostocka, Dyrektor Biura IOM w Warszawie 

Rafał Rogala, Szef Urzędu ds. Cudzoziemców 

 

10.20 – 11.00 – Udział migrantów w życiu obywatelskim i politycznym a polityka migracyjna Polski i 

związane z nią działania 

 

Monika Prus, Dyrektor Departamentu Polityki Migracyjnej, MSW 

 

11.00 – 11.50 – Ciała konsultacyjne z udziałem migrantów jako narzędzie dialogu obywatelskiego – 

doświadczenia Szwajcarii  

 

Pascale Steiner, Federalna Komisja ds. Migracji w Szwajcarii 

Alice Uehlinger, Federalna Komisja ds. Migracji w Szwajcarii 

 

11.50 – 12.15 – Przerwa kawowa 



                                                            

 
 
Konferencja jest częścią projektu „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce” współfinansowanego przez 

Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 
 

 

 

 

12.15 – 13.15 – Dyskusja panelowa I: Integracja imigrantów w wymiarze politycznym i 

obywatelskim – wyzwania dla Polski 

 

Celem dyskusji jest określenie wyzwań dla Polski w obszarze integracji imigrantów w wymiarze 

politycznym i obywatelskim. Dyskusja panelowa będzie koncentrowała się na kwestiach dotyczących 

polityki integracyjnej i migracyjnej Polski, ram instytucjonalno-prawnych i możliwych rozwiązaniach 

systemowych ułatwiających integrację imigrantów w wymiarze politycznym i obywatelskim. Podczas 

dyskusji zostaną omówione postulaty dotyczące m.in. przyznania imigrantom praw politycznych, 

włączenia imigrantów w procesy konsultacyjne, wprowadzenia zmian prawnych ułatwiających 

zrzeszanie się imigrantów w ramach stowarzyszeń i fundacji, wsparcia dla organizacji migranckich. 

 

Moderacja: Magdalena Lesińska, Ośrodek Badań nad Migracjami, UW 

 

Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego, MPiPS  

Paulina Babis, Departament Pomocy i Integracji Społecznej, MPiPS  

Ksenia Naranovich, Fundacja Rozwoju Oprócz Granic  

Piotr Kaźmierkiewicz, Instytut Spraw Publicznych 

  

13.15 – 14.15 – Dyskusja panelowa II: Imigranci jako aktywni członkowie społeczności lokalnej 

 

Coraz częściej imigranci stanowią część społeczności lokalnych w Polsce. W jaki sposób imigranci 

mogą aktywnie uczestniczyć w życiu tych społeczności? W jaki sposób mogą współkształtować 

otoczenie, w którym żyją, włączyć się w życie obywatelskie i polityczne, wpływać na decyzję, które ich 

dotyczą? Dlaczego w większości miast i gmin zamieszkiwanych przez imigrantów, nie są oni 

uwzględniani w konsultacjach organizowanych przez władze lokalne i innych inicjatywach lokalnych? 

Podczas dyskusji panelowej spróbujemy odpowiedzieć na te i inne pytania dotyczące wyzwań i 

korzyści związanych z zaangażowaniem imigrantów w życie obywatelskie i polityczne społeczności 

lokalnych, roli imigrantów, organizacji działalności pożytku publicznego, władz samorządowych i 

innych instytucji lokalnych. 

 

Moderacja: Marta Biernath, IOM 

 

Karolina Malczyk, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy 

ds. Równego Traktowania 

Sulafa Ismail, Prezes Fundacji Centrum Iqraa 

Mamadou Diouf, Prezes Fundacji Afryka Inaczej (do potwierdzenia) 

Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt gminy Lesznowola (do potwierdzenia) 

Wiktoria Herun, Urząd Miasta Lublina  

 

Po konferencji zapraszamy na przyjęcie z okazji Międzynarodowego Dnia Migranta! 

W programie występ ukraińskiego trio muzycznego: Oleksandra Zhuravel, Lidia Stecyk, Zoryana 

Skalych. Przyjęcie rozpocznie się o godz. 14.15 i zakończy o godz. 15.30. 


