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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA INTERWENCJI PRAWNEJ
W ROKU 2005
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zostało powołane na Zebraniu Członków ZałoŜycieli w dniu
18 maja 2005 r. i zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 września 2005 r. pod
numerem KRS 0000240024.

Celami Stowarzyszenia są:
1.

przeciwdziałanie

wykluczeniu

społecznemu

i

dyskryminacji

wszystkich

członków

społeczeństwa;
2.

pomoc osobom zagroŜonym marginalizacją lub znajdującym się w trudnej sytuacji;

3.

działanie na rzecz przestrzegania praw człowieka;

4.

propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej;

5.

działanie na rzecz równego statusu kobiet i męŜczyzn;

6.

przeciwdziałanie przemocy;

7.

podnoszenie świadomości prawnej w społeczeństwie.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.

udzielanie osobom potrzebującym pomocy prawnej, m.in. poprzez reprezentowanie ich w
postępowaniu przed organami władzy publicznej;

2.

zabieranie głosu w debatach publicznych w sprawach z zakresu statutowej działalności
Stowarzyszenia;

3.

działanie na rzecz reformy prawa, wymiaru sprawiedliwości i polityki społecznej;

4.

prowadzenie monitoringu instytucji publicznych, a takŜe powstawania i przestrzegania
przepisów prawnych oraz praktyki ich stosowania;

5.

wspieranie przedsięwzięć mających na celu w szczególności szerzenie wiedzy prawnej,
promujących ideę równego statusu kobiet i męŜczyzn lub podejmowanych na rzecz grup,
podlegających wykluczeniu społecznemu;

6.

prowadzenie działań edukacyjnych, socjalnych i kulturalnych, skierowanych do róŜnych grup
społecznych;

7.

prowadzenie działalności wydawniczej;

8.

prowadzenie mediacji oraz sesji sprawiedliwości naprawczej;

9.

współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami i instytucjami polskimi,
zagranicznymi i międzynarodowymi.

Władze Stowarzyszenia
W skład Zarządu wchodzą:
Witold Klaus – Prezes Zarządu
Maria Niełaczna – Członkini Zarządu
Małgorzata Pomarańska-Bielecka – Członkini Zarządu.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Agnieszka Jasiakiewicz (Przewodnicząca) oraz Dagmara
Woźniakowska i Bartosz Smoter (członkowie).

Działalność Stowarzyszenia wyznaczają trzy punkty:
Sprawa

–

prowadzenie

poradnictwa

prawnego

w

konkretnych

sprawach,

łącznie

z

reprezentowaniem osób, którym pomaga SIP, przed sądami oraz organami administracji. Udzielania
porad prawnych świadczone jest w oparciu o standardy opracowane przez Stowarzyszenie.
Informacja – prowadzenie programów edukacyjnych oraz informacyjnych dla róŜnych grup
społecznych na temat ich uprawnień oraz obowiązków, a takŜe szerzenie świadomości prawnej i
obywatelskiej w społeczeństwie.
Prawo i polityka – podejmowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji prawnej
marginalizowanych grup społecznych oraz wpływanie na politykę prowadzoną przez państwo i jego
instytucje, m.in. poprzez prowadzenie badań i monitoringów.

Stowarzyszenie prowadzi działalność w pięciu sekcjach tematycznych: ds. cudzoziemców,
sprawiedliwości naprawczej, edukacyjnej, spraw rodzinnych i więziennej.

SEKCJA DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
Sekcja ds. cudzoziemców rozpoczęła swoją działalność natychmiast po powstaniu Stowarzyszenia
Interwencji Prawnej, tj. jeszcze w maju 2005 r. JuŜ we wrześniu SIP podpisał umowę o partnerstwie
z biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) w Polsce.
Celem sekcji jest udzielanie pomocy (głównie prawnej) cudzoziemcom przebywającym w
Polsce, przeciwdziałanie ksenofobii oraz wpływanie na polską politykę migracyjną.
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1. Poradnictwo prawne w indywidualnych sprawach.
Nasi prawnicy – jako pełnomocnicy w postępowaniu przed Urzędem do Spraw Repatriacji i
Cudzoziemców oraz przed Radą do Spraw Uchodźców – reprezentowali cudzoziemców
ubiegających się w Polsce o nadanie statusu uchodźcy. Brali takŜe udział w wywiadach
statusowych, przygotowują wnioski dowodowe, odwołania od decyzji organu pierwszej instancji
oraz skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Ponadto udzielamy porad prawnych cudzoziemcom nie będącym uchodźcami. Pomoc ta
koncentrowała się przede wszystkim na kwestiach związanych z legalizacją pobytu w Polsce. W
tym zakresie występowaliśmy jako pełnomocnicy cudzoziemców w postępowaniu przed urzędami
wojewódzkimi oraz przed Urzędem do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, a takŜe przed StraŜą
Graniczną. Najczęściej naszymi klientami byli cudzoziemcy, którzy przebywali w Polsce
nielegalnie, a którzy z róŜnych przyczyn nie mogli (bądź nie chcieli) wrócić do swoich krajów
pochodzenia. Jako pierwsi zaczęliśmy starania (zakończone sukcesem) o udzielanie zgody na pobyt
tolerowany cudzoziemcom, którzy spędzili rok czasu w aresztach w celu wydalenia.
Z naszych porad korzystały takŜe osoby, których sytuacja prawna w Polsce jest juŜ
uregulowana. Najczęściej dotyczyły one pomocy integracyjnej, pomocy socjalnej, problematyki
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rozpoczynania działalności gospodarczej oraz innych
zagadnień prawnych, z którymi cudzoziemcy mają problemy w swoim Ŝyciu (np. problemy w
bankach, kontaktach z urzędami, kwestii związanych z wyrobieniem dokumentów, korzystania ze
świadczeń medycznych, rejestracją w Urzędzie Pracy czy uzyskaniem numeru PESEL lub NIP). W
grudniu br. udało się nam jako pierwszej organizacji pozarządowej pozytywnie zakończyć
postępowanie o wydanie zezwolenia na osiedlenie się dla uznanego uchodźcy.
Od 16 maja br., tj. od dnia powstania Stowarzyszenia, prowadziliśmy bądź nadal
prowadzimy ok. 40 spraw, które znajdują się obecnie na róŜnych etapach postępowania
administracyjnego i sądowo-administracyjnego. Porady udzielane były w językach rosyjskim,
angielskim i – jeśli pozwalały na to umiejętności językowe cudzoziemców – po polsku.

Ponadto przygotowaliśmy takŜe w dwóch sprawach skargi na nieprawidłowe działanie organów
administracji państwowej w trybie art. 227 kpa:
•

w listopadzie 2005 r. złoŜyliśmy skargę do Prezesa URiC na temat nieprawidłowości w
działaniu Zespołu ds. procedur dublińskich URiC, dotyczących nieprzekazywania wniosków
o połączenie z rodziną na podstawie art. 15 Rozporządzenia dublińskiego do innych państw
członkowskich UE.

•

w grudniu 2005 r. sporządziliśmy skargę do Komendanta Głównego StraŜy Granicznej na
temat nieprawidłowości w działaniu Wydziału ds. Cudzoziemców Nadwiślańskiego
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Oddziału SG związanego z bezprawną odmową przyjmowania wniosków o nadanie statusu
uchodźcy.
W listopadzie 2005 r. wystąpiliśmy takŜe z pismem interwencyjnym do Dyrektora Generalnego
URiC oraz Komendanta Głównego StraŜy Granicznej w sprawie zatrzymywania cięŜarnych kobiet,
ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce w aresztach w celu wydalenia oraz w
ośrodku zamkniętym w Lesznowoli.

2. Działalność informacyjna
Naszym celem było przekazywanie opinii publicznej wiedzy na temat cudzoziemców, ich sytuacji
prawnej i społecznej, a takŜe szerzenie postawy otwartości i Ŝyczliwej akceptacji wśród
społeczeństwa oraz pracowników instytucji i urzędów zajmujących się cudzoziemcami. Członkowie
stowarzyszenia brali udział w konferencjach i warsztatach na temat uchodźców i cudzoziemców.
Zostaliśmy zaproszeni do udziału w szkoleniu na temat pracy z uchodźcami zorganizowanym w
lipcu br. przez Wojewodę Mazowieckiego, a przygotowany przez nas artykuł na temat najnowszych
zmian w ustawach cudzoziemskich został włączony do materiałów konferencyjnych. Braliśmy
udział jako prelegenci w seminariach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie
Proxenia, Caritas Lublin, Polski Czerwony KrzyŜ oraz Zespół Badań nad Zmianą Społeczną i
Tradycją IFiS PAN. Zostaliśmy takŜe zaproszeni na spotkanie z przedstawicielami Biura
Regionalnego UNHCR w Budapeszcie, które odbyło się w warszawskiej siedzibie UNHCR 3
sierpnia 2005 r.
We współpracy z UNHCR w czerwcu 2005 r. została wydana ulotka informacyjna dla
przebywających w Polsce małoletnich cudzoziemców pozostających bez opieki w językach:
polskim, rosyjskim i angielskim (planowane jest przetłumaczenie jej na kolejne języki); wszystkie
wersje językowe zostaną opublikowane na stronach internetowych UNHCR.
Od samego początku istnienia Stowarzyszenia utrzymywaliśmy stałą współpracę z
Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego – we wszystkich dotychczas
wydanych numerach „Biuletynu Informacyjnego” Ośrodka pojawiały się publikacje członków
Stowarzyszenia.
DąŜąc do poprawy jakości wzajemnych stosunków pomiędzy Urzędem do Spraw
Repatriacji i Cudzoziemców a mieszkańcami ośrodków dla uchodźców, 30 sierpnia 2005 r.
Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie „okrągłego stołu”, którego celem była wymiana
informacji pomiędzy uchodźcami a dyrekcją URiC, a takŜe stworzenie przyjaznej atmosfery i
płaszczyzny współpracy w rozwiązywaniu wielu skomplikowanych codziennych problemów osób z
poszczególnych ośrodków.
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3. Monitorowanie przestrzegania prawa
Staraliśmy się monitorować zmiany obowiązującego prawa, wychwytywać błędy legislacyjne, a
takŜe kontrolować przestrzeganie przepisów i prawidłowość ich stosowania. Przejawem naszej
działalności w tym zakresie były przede wszystkim róŜnego rodzaju monitoringi, takie jak np.:
kontrola jakości pomocy medycznej w ośrodkach dla osób ubiegających się o nadanie statusu
uchodźcy (czerwiec 2005 r.) czy monitoring edukacyjny, dotyczący realizacji obowiązku szkolnego
przez dzieci mieszkające w ośrodkach dla uchodźców (październik 2005 r.). Ich konsekwencją było
przygotowanie odpowiednich raportów oraz przesłanie listów kierowanych do odpowiedzialnych za
dany problem urzędów i instytucji, tj. np. Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców,
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz podległych mu kuratoriów oświaty. Przygotowany został
takŜe raport dla UNHCR oraz organizacji pozarządowych na temat protestu uchodźców w ośrodku
na Bielanach w Warszawie, prowadzonego w dniach 13-15 lipca 2005 r.
Braliśmy

równieŜ

udział

w

projektach

międzynarodowych

mających

na

celu

zdiagnozowanie problemów poszczególnych grup uchodźców oraz osób ubiegających się o ten
status. We wrześniu br. Stowarzyszenie zostało zaproszone do udziału w trwającym wciąŜ projekcie
monitoringowym pt. „Gender, Age and Diversity Roll-Out”, prowadzonym przez UNHCR w
Genewie, w którym bierze udział takŜe Polska Akcja Humanitarna, Urząd Wojewody
Mazowieckiego oraz Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.
Przedstawiciel Stowarzyszenia został zaproszony w charakterze doradczym do współpracy
w ramach Grupy Roboczej Międzyresortowego Zespołu do spraw Integracji Społecznej
Cudzoziemców.

pracownicy sekcji: Agnieszka Jasiakiewicz, Bartosz Smoter, Witold Klaus,
Grzegorz Wilga, Katarzyna Gracz

SEKCJA SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ
Celem działalności sekcji jest propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej oraz prowadzenie
działań na rzecz jej szerszego wprowadzenia do praktyki wymiaru sprawiedliwości oraz
świadomości społecznej.

1. Poradnictwo prawne w sprawach indywidualnych.
Przy wsparciu Programu Edukacji Prawnej Fundacji im. Stefana Batorego nasi prawnicy udzielają
porad prawnych mediatorom w ramach projektu prowadzonego we współpracy z Polskim Centrum
Mediacji. Przewiduje on, Ŝe mediatorzy z całej Polski mogą kontaktować się z naszymi prawnikami
i konsultować z nimi uzgodnienia stron zapadające podczas mediacji, a zwłaszcza postanowienia
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ugody przez nie zawieranej. Z obserwacji dokonanych w trakcie współpracy naszego
Stowarzyszenia z Polskim Centrum Mediacji wynika, Ŝe mediatorzy mają problemy z prawidłowym
redagowaniem postanowień ugody tak, by była ona zaakceptowana przez sąd. Mediatorzy
potrzebują odpowiedniego wsparcia prawniczego, aby móc poinformować strony o skutkach
prawnych zawartej przez nie ugody. Dlatego teŜ w ramach realizowanego przez nas projektu
prawnicy pomagają w redagowaniu tych postanowień tak, aby były zgodne z prawem i prawidłowo
sformułowane. Informują takŜe o skutkach prawnych zawartej ugody i wchodzących w jej zakres
postanowień. Realizując powyŜszy program Stowarzyszenia wypełnia istniejącą dotychczas
powaŜną lukę w polskim systemie sprawiedliwości naprawczej i mediacji.

2. Informacja i edukacja mająca na celu podniesienie świadomości i wiedzy poszczególnych
grup społecznych i zawodowych na temat teorii i praktyki sprawiedliwości naprawczej.
Celem naszej sekcji jest przekazywanie wiedzy, dotyczącej sprawiedliwości naprawczej: koncepcji,
filozofii, zasad, praktycznego zastosowania na róŜnych obszarach Ŝycia społecznego.

 Szkoła Sprawiedliwości Naprawczej
Nasze Stowarzyszenie wspólnie z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademią Nauk prowadzi
Szkołę Sprawiedliwości Naprawczej. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, zajmująca się
naukowym i rzetelnym podejściem do idei sprawiedliwości naprawczej. Słuchaczami Szkoły będą
studenci wydziałów humanistycznych szkół wyŜszych (prawo, resocjalizacja, socjologia,
psychologia, pedagogika), którzy interesują się ideą, filozofią, historią, a takŜe realizacją koncepcji
sprawiedliwości naprawczej. Zorganizowaliśmy pierwszy nabór studentów. Pierwszy cykl zajęć
rozpocznie się 22 lutego 2006 r., zakończenie jest planowane na koniec maja 2006 r.

 Program dla zakładów poprawczych dla nieletnich
Wraz z Polskim Centrum Mediacji prowadzimy projekt finansowany ze środków programu PHARE
2003 Wzmocnienie systemu wymiaru sprawiedliwości mający na celu wprowadzenie w zakładach
poprawczych sesji naprawczych z udziałem nieletnich. Nosi on tytuł: Powrót do domu –
zastosowanie sprawiedliwości naprawczej w integracji społecznej nieletnich sprawców czynu
karalnego i skierowany jest do nieletnich przebywających w zakładach poprawczych, ośrodkach
szkolno-wychowawczych lub podopiecznych kuratorów sądowych. Główne działania, przewidziane
w ramach projektu, to:
•

przeprowadzenie

warsztatów

szkoleniowych

dla

osób

pracujących

z

nieletnimi,

przygotowujących ich do udziału w sesjach sprawiedliwości naprawczej oraz pracy z nieletnimi w
oparciu o ideę sprawiedliwości naprawczej;
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•

przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla mediatorów – koordynatorów sesji

naprawczych, przygotowujące do prowadzenia sesji sprawiedliwości naprawczej; w ramach
programu zostanie takŜe przeprowadzonych kilka sesji naprawczych.
Udział nieletnich w sesjach sprawiedliwości naprawczej pomoŜe im w zrozumieniu szkody i
krzywdy, jakie wyrządzili, i wzięciu na siebie odpowiedzialności za swoje czyn. Opracowanie –
wspólnie z nieletnim, jego rodziną oraz środowiskiem lokalnym – programu chroniącego przed
powrotem do przestępczości da młodemu człowiekowi moŜliwość normalnego uczestnictwa w
Ŝyciu społecznym.

pracownicy sekcji: Maria Niełaczna, Dorota Jaworska, Witold Klaus

SEKCJA RODZINNA
Sekcja rodzinna realizuje następujące cele i zadania:
1. promowanie róŜnych form opieki nad „nieswoim dzieckiem” alternatywnych dla domów
dziecka;
2. udzielanie porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego dla osób zainteresowanych adopcją lub
wzięciem dziecka do rodziny zastępczej, jak równieŜ dla wszystkich osób pracujących z takimi
osobami;
3. udzielanie informacji o warunkach i procedurach:
•

wymaganych w przypadku adopcji dziecka;

•

wymaganych w przypadku ubiegania się o status rodziny zastępczej spokrewnionej lub
niespokrewnionej;

•

wymaganych w celu zostania zawodową, niespokrewnioną rodziną zastępczą: o charakterze
pogotowia opiekuńczego, wielodzietną, specjalistyczną;

•

zakładania rodzinnego domu dziecka.

4. prowadzenie badań nad skalą adopcji w Polsce oraz nad patologiami związanymi z tym
zjawiskiem – badanie zjawiska handlu dziećmi;
5. ochrona interesów dzieci – interwencja w przypadkach krzywdzenia dziecka lub kolizji
interesów dziecka z reprezentującą je osobą, reprezentowanie dziecka przed instytucjami
państwowymi;
6. organizowanie szkoleń z zakresu praw dziecka oraz róŜnych form sprawowania nad dziećmi
opieki;
7. promowanie zmian legislacyjnych, słuŜących lepszej ochronie dzieci.
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W ramach sekcji udzielane są informacje o ośrodkach i miejscach, do których się moŜna zgłosić,
jeśli ktoś decyduje się zaopiekować nieswoim dzieckiem, oraz do miejsc, gdzie moŜna uzyskać
więcej informacji na ten temat; udzielane są informacje osobom, które rozwaŜają decyzję o adopcji
lub wzięciu dziecka do rodziny zastępczej, z naświetleniem róŜnic między tymi instytucjami,
pokazaniem wad i zalet. Prowadzone są równieŜ indywidualne sprawy z zakresu prawa rodzinnego
osób decydujących się na opiekę nad nieswoim dzieckiem, jak równieŜ sprawy dzieci.
W roku 2005 porady prawne udzielane były w sprawach rodzinnych oraz w sprawach
dotyczących adopcji, przysposobienia i rodzin zastępczych. Porady były udzielane głównie
telefonicznie lub e-mailowo. Sekcja zaangaŜowała się w 10 spraw. Ponadto nawiązana została
współpraca z Interwencyjną Placówką Opiekuńczą.
Sekcja zaangaŜowała się takŜe w sprawę karną prowadzoną w Kozienicach, dotyczącą
znęcania się na podopiecznymi przez pracownika domu dziecka. Przeprowadzonych zostało szereg
interwencji w tej sprawie, jak choćby: zawiadomienie sądu rodzinnego w Kozienicach czy
Prokuratury Okręgowej w Radomiu z prośbą o ustanowienie na czas toczącego się postępowania
opiekuna prawnego dla pokrzywdzonych dzieci. Obecnie wniosek ten jest rozpatrywany przez sąd
rodzinny w Kozienicach. Sprawa jest pod stałą obserwacją członków SIP.
Aktualnie przygotowywany jest raport na temat adopcji w Polsce oraz programy
informacyjne związane z promowaniem róŜnych form opieki nad dziećmi.

koordynatorka sekcji: Małgorzata Pomarańska-Bielecka

SEKCJA EDUKACYJNA
Celem sekcji edukacyjnej jest podejmowanie działań, mających na celu szerzenie edukacji i
informacji prawnej w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieŜy i osób z nią pracujących.
W minionym roku we współpracy z Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT” z
Suwałk oraz Stowarzyszeniem Młodych Naukowców „VIT” z Grodna na Białorusi realizowany był
projekt „DROGOWSKAZY” – Prawa człowieka dla nauczycieli polskich i białoruskich. Był
on skierowany do nauczycieli polskich oraz białoruskich z obwodu grodzieńskiego, uczących praw
człowieka. Dostrzegamy, Ŝe w polskich szkołach cały czas nie poświęca się wystarczająco duŜo
czasu prawom człowieka, a nauczyciele nie zawsze sami mają rzetelną wiedzę na ten temat. Prawa
człowieka są przedmiotem obowiązkowym w szkołach na Białorusi. Jednak w tym kraju nie ma
wyszkolonych kadr (nauczycieli), którzy byliby w stanie uczyć tego przedmiotu na wysokim
poziomie. Najczęściej wykładowcami są nauczyciele przedmiotów humanistycznych (choć nie
tylko). Obecnie przedmiot „Prawa człowieka” nauczany jest równieŜ na uniwersytetach, ale
niewielu nauczycieli szkolnych miało moŜliwość zdobycia tam wiedzy na ten temat. Ponadto takŜe
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zajęcia uniwersyteckie nie zawsze są prowadzone na zadowalającym poziomie. Dlatego teŜ nasz
projekt polegał na przekazaniu tym osobom podstawowej wiedzy z zakresu praw człowieka. Przy
okazji chcieliśmy, by przedmiot ten był uczony za pomocą metod interaktywnych – zapewniają one
lepszą przyswajalność przez uczniów przekazywanej im wiedzy, a takŜe powodują, Ŝe nauka staje
się przyjemnością.
W ramach realizacji tego programu została wydana polska i białoruska wersja podręcznika
metodologicznego „DROGOWSKAZY”, który zawiera opis metod interaktywnych i 7 scenariuszy
zajęć o prawach człowieka. W dniach 16-18 grudnia 2005 r. zostały przeprowadzone warsztaty
interaktywne, których celem było przekazanie wiedzy o prawach człowieka i metodyki
interaktywnego nauczania nauczycielom z Polski i Białorusi. Warsztaty prowadzone były przez 6
trenerów (3 z Polski i 3 z Białorusi), a wzięło w nich udział ponad 30 uczestników z Polski i
Białorusi: nauczycieli i studentów-wolontariuszy uczących młodzieŜ o prawach człowieka. Projekt
finansowany był ze środków Euroregionu Niemen oraz funduszu Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP.
W 2006 r. prowadzony będzie projekt „Bez agresji w szkole”, realizowany równieŜ we
współpracy z Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT”. Jego celem jest ograniczenie agresji
w szkole poprzez dostarczenie nauczycielom materiałów i wiedzy na temat rozwiązywania sporów
bez przemocy i reakcji w sytuacjach kryzysowych. Te same wartości chcemy przekazać uczniom.
Dlatego w ramach projektu zostanie napisany podręcznik metodologiczny zawierający scenariusze
zajęć z zakresu prawa i mediacji dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Wiosną 2006 roku
zostanie przeprowadzony trening dla nauczycieli, mający na celu ułatwienie im korzystania z
podręcznika. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Phare.

koordynatorka sekcji: Dagmara Woźniakowska

SEKCJA WIĘZIENNA
Celem działalności sekcji jest pomoc osadzonym oraz byłym osadzonym w powrocie do
społeczeństwa, a takŜe ich rodzinom, jak równieŜ promowanie kar i środków nieizolacyjnych.
W roku 2005 nasi prawnicy udzielali porad prawnych więźniom przebywającym w
zakładach karnych, osobom zwolnionym z jednostek penitencjarnych oraz ich rodzinom. Zakres
udzielanych porad dotyczył spraw trudnych, związanych zarówno z uprawnieniami i obowiązkami
więźniów, jak i zmiany statusu prawnego osób wychodzących z więzienia, ich nowej roli, nowych
uprawnień i obowiązków. Sekcja pomaga takŜe w uporządkowaniu sytuacji prawnej ich rodzin.
Najczęściej pojawiające się problemy objęte poradą i pomocą prawną to: status prawny osoby
przebywającej w zakładzie karnym, w tym uprawnienia związane z pisaniem skarg i wniosków,
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moŜliwością starania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie bądź odroczenie wykonania
kary, zatrudnienie, sytuacja lokalowa i rodzinna (np. przywrócenie władzy rodzicielskiej).
Na podstawie art. 42 kkw nasi prawnicy mogą takŜe występować jako przedstawiciele
skazanego w postępowaniu przed sądem penitencjarnym. Jeśli sytuacja skazanego tego wymaga,
prawnicy pośredniczą w załatwianiu jego spraw i są jego łącznikami z wolnością.
Nasz prawnik pracuje w Fundacji Sławek zajmującej się pomocą skierowaną do osób
przygotowujących się do wyjścia na wolność. Odwiedzając skazanych w więzieniach, udziela im
porad, pomaga w przygotowaniu odpowiednich pism i pośredniczy w załatwianiu spraw poza
murami zakładu.
Sekcja więzienna rozpoczęła takŜe współpracę z Okręgowym Inspektoratem SłuŜby
Więziennej w Warszawie.

koordynatorka sekcji: Maria Niełaczna

W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia Interwencji Prawnej

Witold Klaus
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Interwencji Prawnej

Maria Niełaczna
Członkini Zarządu
Stowarzyszenia Interwencji Prawnej
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