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Warszawa, 6 grudnia 2012 r. 

 
Szanowni Państwo,  
  
W imieniu Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji Ośrodek Badań nad Migracjami mamy 
przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium Poolse migranten – percepcja, rynek 
pracy, integracja. Seminarium odbędzie się 19 grudnia 2012 r. w Centrum Konferencyjnym Zielna, 
w sali konferencyjnej „Europa” (ul. Zielna 37, Warszawa).  
 
Z dniem 1 maja 2007 roku holenderski rynek pracy został w pełni otwarty dla obywateli krajów, 
które wstąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku. Był to jeden z bodźców, który przyczynił się do 
gwałtownego wzrostu liczby migrantów z państw Europy Środkowej i Wschodniej, w szczególności 
zaś Polaków. To właśnie obywatele polscy dominują obecnie wśród migrantów zarobkowych w 
Królestwie Niderlandów. Obecność ta jest ważna nie tylko z powodów ilościowych. Ze względu na 
specyficzną formę migracji do tego kraju (przeważająca rola migracji czasowych) oraz modelu 
funkcjonowania na rynku pracy (zatrudnienie za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej) 
obywatele polscy przebywający w tym kraju są szczególnie narażeni na nadużycia czy 
wykorzystywanie ze strony pracodawców, a ich sytuacja – w tym perspektywa efektywnej 
integracji – jest wyjątkowo niepewna. Dodatkowo, obecność polskich migrantów w Królestwie 
Niderlandów stała się elementem kampanii medialnych i politycznych toczonych w tym kraju, co 
znajduje swoje odzwierciedlenie w percepcji Polaków w Holandii, ale i Królestwa Niderlandów i 
Holendrów w Polsce.  
 
Celem seminarium jest prezentacja wyników dwóch badań, które koncentrują się na 
problematyce najnowszych migracji Polaków do Królestwa Niderlandów: badania Instytutu Spraw 
Publicznych na temat postrzegania Polski i Polaków w Holandii, a także polskiej marki i polskiej 
polityki zagranicznej oraz badania Fundacji Ośrodek Badań nad Migracjami dotyczącego sytuacji 
polskich migrantów przebywających czasowo w Holandii, ze szczególnym uwzględnieniem 
strategii migracyjnych i integracyjnych. W obu przypadkach przedstawienie wyników 
przeprowadzonych analiz stanie się punktem wyjścia do dyskusji na temat możliwych działań 
publicznych odnoszących się zarówno do wizerunku Polski i Polaków, jak i wsparcia migrantów 
przebywających w Holandii.  
 
W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele instytucji publicznych zaangażowanych w 
problematykę migracyjną i integracyjną, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, eksperci ze 
środowiska akademickiego oraz organizacji pozarządowych pochodzący z obu krajów.  
 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium do 17 grudnia br. drogą mailową u p. 
Marii Piechowskiej (e-mail: kontakt@obmf.pl). 
 
W załączeniu przesyłamy program seminarium.  
 
Licząc na przyjęcie zaproszenia, łączymy wyrazy szacunku, 

 
dr Jacek Kucharczyk 
Prezes Zarządu 
Instytut Spraw Publicznych 

prof. Marek Okólski 
Prezes Zarządu  
Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami 

 


