
Sprawozdanie
z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców

w czwartym kwartale 2012 roku

W  czwartym  kwartale  2012  r.  w  ramach  dyżurów  prawników i  doradcy 

międzykulturowego udzielono porad 179 osobom, w 284 sprawach. 178 spraw dotyczyło 

osób  w  procedurze  o  nadanie  statusu  uchodźcy,  82  –  osób,  które  uzyskały  ochronę 

uzupełniającą, 25 – status uchodźcy, 3 – zgody na osiedlenie. Porad udzielono 67 kobietom 

i mężczyznom. Najwięcej klientów, którym udzielono porad pochodziło z Czeczenii  – 79; 

udzielono także pomocy 16 osobom z Gruzji, 10 z Białorusi, po 6 osobom z Afganistanu, 

Pakistanu i  Rosji,  po 5 osobom ze Sri  Lanki  i  Syrii,  po 4 osobom z Kirgistanu,  Kongo, 

i Rwandy, po 3 osobom z Armenii, Dagestanu i Nigerii. W pozostałych przypadkach pomoc 

została udzielona osobom pochodzącym z: Algierii,   Angoli, Bangladeszu, Egiptu, Etiopii, 

Inguszetii,  Iraku,  Iranu,  Kazachstanu,  Kenii,  Libii,  Sierra  Leone,  Togo,  Ugandy,  Ukrainy, 

Uzbekistanu i Wietnamu oraz bezpaństwowcowi. 

W ramach Centrum Wolontariatu odbyło się 113 wizyt lekarskich w obecności tłumacza. 

Poza tym, wolontariusze towarzyszyli cudzoziemcom podczas załatwiania spraw w urzędach 

oraz  spraw  życia  codziennego.  W  ramach  projektu  „Podnoszenie  kompetencji 

wolontariuszy,  działających  na  rzecz  uchodźców” odbyły  się  następujące  szkolenia: 

antydyskryminacyjne (16 h), z komunikacji (16 h) oraz z organizacji pracy i podejmowania 

decyzji (16 h). Projekt zakończył  się 31 grudnia 2012 r. W  październiku  odbyła się seria 

spotkań  z  lekarzami  szpitala  MSW  mających  na  celu  przybliżenie  im  specyfiki  pracy 

z uchodźcami-pacjentami oraz pracy wolontariuszy-tłumaczy.

W  ramach  kolejnego  etapu  projektu  "Polish-Russian  Network  of  NGOs  working  for 

migrants" realizowanego  przez  SIP,  Helsińską  Fundację  Praw  Człowieka  i  rosyjskie 

Centrum  Praw  Człowieka  "Memoriał"  (finansowanego  ze  środków  Fundacji  Batorego 

w ramach programu "Wschód-Wschód") w IV kwartale 2012 przedstawiciele SIP i HFPC 

pojechali  z  wizytą  studyjną  do  Rosji,  podczas  której  odbyli  serię  spotkań  w  różnych 

organizacjach i instytucjach, dzięki czemu lepiej poznali system ochrony migrantów w Rosji. 



Zostały także przygotowane raporty na temat prawa migracyjnego w obu krajach (w językach 

polskim, rosyjskim i angielskim).

W  ramach  projektu  W  obronie  praw  nieudokumentowanych  migrantów  w  Europie  

Środkowej (For Undocumented MIgrants`Rights in Central Europe) w październiku ruszyła 

kampania informacyjna, mająca na celu promocję i szerzenie wiedzy nt. projektu. Powstały 

ulotki  i  plakaty,  które  dystrybuujemy  w Mazowieckim  Urzędzie  Wojewódzkim i  innych 

miejscach, w których mogą przebywać migranci. 26 listopada odbył się panel dyskusyjny pt. 

"Granice godności w pracy za granicą" w klubokawiarni Tarabuk z udziałem Moniki Starczuk 

(zajmującej się prawami migrantów w Ilinois Migrant Coalition w USA), Antoniny Kuźmycz 

(Ukrainki  mieszkającej  w  Polsce)  i  Michała  Górskiego  (prawnika,  pracownika  SIPu).  

W październiku koordynatorka projektu uczestniczyła w warsztatach organizowanych przez 

grantodawcę  w  Brukseli,  mających  na  celu  zapoznanie  beneficjentów  programu 

z europejskimi organizacjami wchodzącymi w skład platformy EPIM. W trakcie warsztatów 

beneficjenci  mieli  okazję  zaprezentować  swoje  projekty  i  nawiązać  kontakty  z  innymi 

organizacjami działającymi w obszarze migracji w Europie.

W dniu 4 grudnia odwiedził SIP zespół specjalistów ds. ewaluacji z europejskiego think tanku 

RAND Europe,  który  w trakcie  4-godzinnych  warsztatów  wraz  z  EPIM-owym  zespołem 

wypracował  założenia  systemu  ewaluacji  dostosowanego  do  charakterystyki  projektu 

„W obronie praw...".

W dniu  7  grudnia  koordynatorka  projektu  wzięła  udział  w spotkaniu  grupy roboczej  ds. 

sprawiedliwych  warunków pracy platformy PICUM w Brukseli  obserwującej  efektywność 

dyrektywy2009/52/WE  w  krajach  Europy  Zachodniej.  Była  to  również  okazja  do 

zaprezentowania  projektu  oraz  wymiany  doświadczeń  i  idei  w  zakresie  badania  procesu 

implementacji dyrektywy.

W ramach projektu Albańsko-polska współpraca na rzecz zmniejszenia wykluczenia  

społecznego  uchodźców realizowanego  wspólnie  przez  SIP  i  organizacją  pozarządową 

Refugee and Migrant Services in Albania (RMSA) w pierwszym tygodniu października SIP 

gościł  6  osób  z  Albanii  (z  albańskiego  Ministerstwa  Pracy,  z  Ośrodka  dla  Uchodźców 

w Tiranie,  z  przedstawicielstwa  UNHCR w Albanii  oraz  naszej  organizacji  partnerskiej). 

Podstawowym celem wizyty studyjnej naszych gości w Polsce było przybliżenie im założeń 

polskiej polityki integracyjnej oraz polskiego prawa o cudzoziemcach z przyznaną ochroną 

międzynarodową.  W  związku  z  tym  zorganizowaliśmy  dla  nich  szereg  spotkań 
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w organizacjach,  instytucjach  i  urzędach,  których  pracownicy albo  współkształtują  polską 

politykę  integracyjną,  albo  też  przepisy  te  wykorzystują  w  codziennej  pracy 

z cudzoziemcami.  W  listopadzie  i  grudniu  albański  partner  opracował  rekomendacje  dla 

albańskiej polityki  integracyjnej, które następnie zostały zrecenzowane przez pracowników 

SIP i  Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.  W lutym odbędzie  się  wizyta  studyjna 

w Tiranie, a tam między innymi, konferencja podsumowująca projekt.

W  IV kwartale czeczeński asystent kulturowy zatrudniony przez SIP kontynuował 

dyżury  w  szkole  podstawowej  nr  58  na  warszawskim  Targówku  w  ramach  projektu 

„Asystent kulturowy II” współfinansowanego przez Biuro Edukacji urzędu m.st. Warszawy. 

W IV kwartale 2012 w ramach Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców 1208 

osób  skorzystało  z  pomocy  prawników  i  doradców,  w  tym  373  osoby  w 639  sprawach 

w siedzibie Stowarzyszenia, 549 w pokoju 19 w MUW i 286 na stanowisku SIP w MUWie. 

424 osobom udzielono porad telefonicznie. 

W ramach projektu  „Badanie zagrożeń integracji migrantów przymusowych w Polsce” 

współfinansowanego  z  EFU  i  budżetu  państwa  w  październiku  i  listopadzie  zostały 

przeprowadzone pogłębione wywiady z ekspertami w dziedzinie pracy z uchodźcami oraz 

ofiarami przemocy.  Powstała także  analiza praktyk innych państw UE w zakresie ochrony 

migrantek  przed przemocą  oraz  analiza  polskiego prawa pod kątem wdrożenia  rozwiązań 

wynikających z przeprowadzonych badań.

W  ramach  projektu  „Różni  ale  równi  –  badania  nad  równym  traktowaniem 

cudzoziemców w Polsce” w IV kwartale 2012 roku prowadzone były działania rzecznicze, 

min. dotyczyły one problemu nierównego traktowania cudzoziemców w dostępie do mieszkań 

komunalnych.  Stowarzyszenie  Interwencji  Prawnej  złożyło  w  Sądzie  Okręgowym 

w Warszawie  pozew  przeciwko  gminie  Pruszków  o  dyskryminację  ze  względu  na 

narodowość w dostępie do gminnych usług socjalnych. Stowarzyszenie, działające na rzecz 

uchodźczyni  reprezentowane  jest  w tej  sprawie  przez  kancelarię  prawną Clifford  Chance 

w ramach działalności pro bono. W dniu złożenia pozwu miała miejsce konferencja prasowa, 

podczas  której  prezes  i  przedstawicielki  SIP przedstawiły kulisy  sprawy.  Prawniczka  SIP 

opowiedziała także o pozwie w radiu TOK FM. Dla potrzeb sprawy przeprowadzony został 
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test dyskryminacyjny dotyczący dostępu cudzoziemców do mieszkań w Pruszkowie, którego 

wynik został częściowo wykorzystany w pozwie.

Poza tym, kontynuowana była sprawa cudzoziemca narodowości ukraińskiej, który pracuje 

w Polsce na podstawie umowy zlecenia, jednak otrzymuje wynagrodzenie niższe niż Polacy 

zatrudnieni na podobnych stanowiskach. Odbyły się ponowne konsultacje z cudzoziemcem, 

w wyniku czego przygotowano kolejne pismo interwencyjne do pracodawcy celem uzyskania 

stosownych informacji. 

Kontynuowana była również sprawa cudzoziemca pochodzącego z Afryki, który został pobity 

na  tle  rasowym.  Po  zmianie  terminu,  podczas  przesłuchania  cudzoziemcowi  towarzyszył 

pełnomocnik – prawnik Stowarzyszenia.

W dniach 23-27 października  2012 r.  miała  miejsce  wizyta  studyjna  w Irlandii,  w której 

uczestniczyli: przedstawicielka ISP, prawniczka i prezes SIP. Uczestnicy wizyty spotkali się 

z irlandzkimi ekspertami wywodzącymi się głównie ze środowiska naukowego i organizacji 

pozarządowych pracującymi z i na rzecz migrantów.

Przedstawicielka  SIP  wzięła  także  udział  w  spotkaniu  organizowanym  przez  MSWiA 

w sprawie  szkoleń  dla  policji   zakresu  tematyki  zwalczania  przestępstw  z  nienawiści. 

Następnie,  uczestniczyła  w  nieformalnym  spotkaniu  przedstawicieli  organizacji 

pozarządowych zawiązujących Koalicję na rzecz zwalczania przestępstw z nienawiści. 

Ponadto, odbyła się konferencja zorganizowana przez Fundację Wiedza Lokalna dot. mowy 

nienawiści w Internecie, w której uczestniczyła przedstawicielka SIP.

 

Prawniczka SIP na prośbę Komendy Stołecznej  Policji  przeprowadziła także 1,5 godzinne 

szkolenie  dla  policjantów,  które  dotyczyło  tematyki  cudzoziemców  w  pracy  organów 

ścigania,  w  tym  zagadnień  dyskryminacji,  mowy  nienawiści  i  hate  crimes,  profilowania 

etnicznego etc. 

Stowarzyszenie przygotowało również uwagi w sprawie realizacji przez rząd polski zaleceń 

Europejskiej Komisji Przeciw Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI).
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Przedstawicielka SIP wzięła udział w kolejnym posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego ds. 

Równego  Traktowania,  podczas  którego  przedstawiono  propozycje  działań  w  obszarze 

równego traktowania, które mogłyby być finansowane przez miasto.

Ponadto przedstawicielka SIP uczestniczyła w konferencji tematycznej organizowanej przez 

Biuro Pełnomocniczki ds. Równego Traktowania dot. Przemocy wobec kobiet, jak również 

w spotkaniu  organizowanym  przez  Rzecznika  Praw  Obywatelskich  dot.  prac  nad 

podręcznikiem dla Policji „Przede wszystkim człowiek“, w którym poruszane mają być m.in. 

kwestie niedyskryminacji cudzoziemców, mowy nienawiści, profilowania etnicznego etc. 

Poza  tym,  przedstawicielka  SIP  wzięła  udział  w  spotkaniu  dla  Sygnatariuszy  Karty 

Różnorodności pt. "Zarządzanie różnorodnością w praktyce". 

W grudniu zakończyły się dwa projekty tj.  „Opracowanie i wydanie informatora na temat 

równości w dostępie mieszkańców Warszawy do dóbr i usług.”, realizowany wraz Instytutem 

Spraw  Publicznych,  Fundacją  na  Rzecz  Różnorodności  Społecznej  oraz  Polskim 

Towarzystwem  Prawa  Antydyskryminacyjnego  oraz  projekt  poradniczy  „Masz  prawo  do 

równego traktowania.  Poradnictwo prawno-psychologiczne  dla  osób i  rodzin  zagrożonych 

dyskryminacją.”  realizowany  w  partnerstwie  z  Polskim  Towarzystwem  Prawa 

Antydyskryminacyjnego.  W  okresie  trwania  projektu  tj.  od  sierpnia  do  grudnia  2012 

udzielono  ok.  20  porad  15  osobom w  sprawach  o  nierówne  traktowanie  ze  względu  na 

narodowość/rasę/pochodzenie etniczne. 

W grudniu Stowarzyszenie Interwencji  Prawnej zostało oficjalnie przyjęte do Europejskiej 

Sieci Organizacji przeciw Rasizmowi (European Grassroots Antiracist  Movement-EGAM). 

W dniach 13 – 16 grudnia 2012 r. przedstawicielka SIP reprezentowała Stowarzyszenie na 

zjeździe sieci EGAM w Atenach.  

Również w grudniu SIP został laureatem konkursu Media Równych Szans ogłoszonego przez 

Biuro  Pełnomocnika  Rządu  do  spraw  Równego  Traktowania.   I  nagrodę  w  kategorii 

"Opracowania  dotyczące  treści  przekazów medialnych  w kontekście  promocji  zasady nie-

dyskryminacji  i  różnorodności"  otrzymała  Fundacja  na  rzecz  Różnorodności  Społecznej 

w partnerstwie z Instytutem Spraw Publicznych oraz Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej 

za  opracowanie:  "Czy  warszawskie  lokale  są  otwarte  dla  wszystkich?  Analiza  przekazu  
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medialnego dotyczącego 'Nocy testów' - testu dyskryminacyjnego w warszawskich klubach  

nocnych".

Spotkania/ Konferencje/Wydarzenia 

2 października przedstawicielki SIP spotkały się z kierownictwem Biura Polityki Lokalowej 

urzędu m.st.  Warszawy w celu  omówienia  problemów,  z  jakimi  stykają  się  cudzoziemcy 

ubiegający się o przydał mieszkań z zasobów lokalowych różnych dzielnic Warszawy.

9-10  października  przedstawiciele  SIP  (Aleksandra  Chrzanowska,  Katarzyna  Słubik, 

Grzegorz  Wilga)  wzięli  udział  w różnych panelach  dyskusyjnych  w 14 Międzynarodowej 

Konferencji  o  Ochronie  Międzynarodowej  "Seeking  Protection  in  Europe  –  Refugees  in 

Poland, the EU and at the External Borders", która odbyła się w Warszawie na UW.

12  października  przedstawicielka  SIP  wzięła  udział  w  spotkaniu  w  siedzibie  UNHCR 

dotyczącym wskaźników związanych z mieszkalnictwem w ramach projektu realizowanego 

wspólnie  z  MPiPS:  Refugee  integration:  capacity  and  evaluation,  którego  celem  jest 

poprawa systemu integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej w Polsce poprzez m.in. 

gromadzenie  danych na temat  integracji  w formie  narzędzia  on-line,  wsparcie  i  szkolenia 

administracji,  budowanie  partnerstw  pomiędzy  różnymi  podmiotami  zaangażowanymi 

w integrację uchodźców.

23-27 października w ramach projektu „Różni ale równi…” miała miejsce wizyta studyjna 

w Dublinie  w  Irlandii  na  temat  migracji  i  dyskryminacji  na  tle  rasowym,  w  której 

uczestniczyli: przedstawicielka ISP, prawniczka i prezes SIP. Uczestnicy wizyty spotkali się 

z irlandzkimi ekspertami wywodzącymi się głównie ze środowiska naukowego i organizacji 

pozarządowych pracującymi z i na rzecz migrantów.

30  października  przedstawicielka  SIP  wzięła  udział  w  spotkaniu  w  siedzibie  UNHCR 

dotyczącym wskaźników związanych z edukacją w ramach projektu realizowanego wspólnie 

z MPiPS: Refugee integration: capacity and evaluation, którego celem jest poprawa systemu 

integracji  beneficjentów  ochrony  międzynarodowej  w  Polsce  poprzez  m.in.  gromadzenie 

danych na temat integracji  w formie narzędzia on-line,  wsparcie i szkolenia administracji, 

budowanie  partnerstw  pomiędzy  różnymi  podmiotami  zaangażowanymi  w  integrację 

uchodźców.

30 października prawnik SIP wziął udział w seminarium ISP „Integracja czy wykluczenie? 

Dostęp do obywatelstwa w Polsce i w krajach UE”.

W  październiku doradca  z  Centrum  Informacyjnego  dla  Cudzoziemców  SIP,  Abdelhak 

Bouaouina, prowadził szkolenia dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
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z zakresu  kultury  i  zwyczajów  świata  arabskiego  oraz  Islamu.  W  listopadzie prowadził 

szkolenie z tej samej tematyki dla Straży Granicznej w Centrum Szkolenia Straży Granicznej 

w Kętrzynie.

8 listopada 2012 Fundacja Centrum Iqraa zorganizowała spotkanie organizacyjne dotyczące 

utworzenia  Komisji  Dialogu  Społecznego  ds.  cudzoziemców.  W  trakcie  spotkania 

omówione zostały zasady funkcjonowania KDS, w tym kwestie regulaminu pracy Komisji 

(wybór  przewodniczących,  sposób  zwoływania  posiedzeń,  tryb  pracy  itd.).  W  spotkaniu 

wzięła  udział  Ewa  Grzegrzółka.  Kontynuacją  tego  wydarzenia  było  oficjalne  spotkanie 

mające na celu powołanie Komisji  Dialogu Społecznego (KDS) ds.  Cudzoziemców, które 

odbyło  się  20  listopada 2012.  Na  spotkanie  zaprosił  Dyrektor  Centrum  Komunikacji 

Społecznej Urzędu  m.st. Warszawy Marcin Wojdat, a Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 

reprezentowała na nim Ewa Grzegrzółka.

9 listopada Aleksandra Chrzanowska, Michał  Górski oraz Ewa Grzegrzółka wzięli  udział 

w XIII spotkaniu Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji, które poświęcone 

było prezentacji i dyskusji nad przedstawionym do konsultacji społecznych w październiku 

br. projektem ustawy o cudzoziemcach.

23 listopada  uczestnictwo asystentki międzykulturowej SIP Zuzi Mączyńskiej w szkoleniu 

Przemoc domowa i  przemoc wobec kobiet prowadzone przez Joannę Piotrowską w ramach 

sieci „Równość i różnorodność – praktycznie”.

23  listopada  asystent  prawnika  Adam  Chmura  wziął  wspólnie  z  dwiema  pracownicami 

Fundacji  MaMa udział  w  spotkaniu  zorganizowanym  dla  studentów  socjologii  Akademii 

Pedagogiki Specjalnej w Warszawie poświęconemu sytuacji prawnej uchodźców w Polsce.

25 listopada SIP zorganizowało w Tarabuku panel dyskusyjny "Granice godności w pracy za 

granicą"  dotyczący  warunków  pracy  i  środków  ochrony  migrantów  w  Polsce  i  Stanach 

Zjednoczonych. W panelu udział wzięli Kasia Słubik, Karolina Mazurczak i Michał Górski 

oraz  z  Monika  Starczuk  (zajmująca  się  prawami  migrantów  w Ilinois  Migrant  Coalition 

w USA) i Antonina Kuźmycz (Ukrainka mieszkająca w Polsce).

30 listopada  koordynatorka Sekcji ds. Cudzoziemców wzięła udział w debacie „Zamknięte 

ośrodki a społeczeństwo otwarte” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Praktyków Kultury.

1-3 listopada – udział przedstawicieli SIP w konferencja „37-й семинар правозащитной 

сети "Миграция и право"  organizowanej  przez  moskiewską  organizację  "Мемориал", 

Moskwa, Rosja;
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4 grudnia – wystąpienie prezesa SIP pt. „Zarys sytuacji migrantów na rynku pracy w Polsce” 

na  konferencji  pt.  „Prawa  migrantów  w  praktyce”  organizowanej  przez  International 

Organization for Migration;

6-7  grudnia koordynatorka  SIP  wzięła  udział  w  międzynarodowej  konferencji  UNHCR 

„Detention as a last resort”, w której udział wzięli przedstawiciele biura UNHCR z krajów 

Europy Środkowo-Wschodnie oraz przedstawiciele administracji i organizacji pozarządowych 

z regionu, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej. 

7 grudnia – wystąpienie prezesa SIP w panelu „Migration is not a crime.  The situation of 

foreigners  in  detention  center”  na  międzynarodowej  konferencji  pt.  „Kluczowe wyzwania 

pomocy  humanitarnej  i  rozwojowej  w  XXI  wieku”  organizowanej  przez  Polską  Akcję 

Humanitarną;

10  grudnia –  wystąpienie  prezesa  SIP  pt.  „Prawo  antydyskryminacyjne  w  praktyce  – 

doświadczenia,  oceny  i  rekomendacje”  na  konferencji  pt.  „Prawo  antydyskryminacyjne 

w Polsce – przepisy i praktyka stosowania” organizowanej przez Pełnomocnika Rządu ds. 

Równego  Traktowania  we  współpracy  z  Polskim  Towarzystwem  Prawa 

Antydyskryminacyjnego;

12 grudnia prezes SIP moderował panel dyskusyjny na seminarium pt. „Migranckie centrum 

handlowe w Wólce  Kosowskiej  – znaczenie  społeczno-ekonomiczne”  organizowane przez 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej; 

12 grudnia – przedstawiciele SIP wzięli udział w seminarium „Egzotyczni pracownicy czy 

„egzotyczni”  pracodawcy?  Równe  traktowanie  na  rynku  pracy  w  Warszawie” 

organizowanym przez Instytut Spraw Publicznych

13-16 grudnia Karolina Mazurczak reprezentowała SIP na zjeździe sieci EGAM (European 

Grasroots  Antiracism  Movement)  w  Atenach.  Głównym  punktem  spotkania  był  marsz 

antyrasistowski, który miał miejsce 15 grudnia. Uczestnikami marszu byli członkowie sieci 

EGAM,  przedstawiciele  organizacji  pozarządowych,  politycy,  migranci,  inni  mieszkańcy 

Grecji – łącznie około 6 tys. osób przeszło w sobotę, 15 grudnia, ulicami Aten spod budynku 

Parlamentu  pod  Akropol  manifestując  przeciwko  wejściu  reprezentantów  partii 

neonazistowskiej Złoty Świt do greckiego parlamentu (co miało miejsce 6 maja 2012). Od 

grudnia SIP jest członkiem sieci EGAM.

18 grudnia  udział przedstawicielek SIP w seminarium ISP „Migranci i zdrowie: wyzwania 

wielokulturowości w praktyce medycznej“, wystąpienie Olgi Hilik, koordynatorki CW 
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Szkolenia/Badania/Udział w innych projektach

Październik-listopad:  udział  Olgi  Hilik,  koordynatorki  Centrum  Wolontariatu, 

w projekcie Departamentu  Polityki  Migracyjnej  MSW  i  Urzędu  ds.  Cudzoziemców 

"Wsparcie  zdolności  służb  migracyjnych  Ukrainy  do  zarządzania  migracjami  w  obszarze 

recepcji  cudzoziemców ubiegających  się  o  przyznanie  ochrony międzynarodowej".  30.09-

06.10  –  wyjazd  studyjny  na  Ukrainę,  wystąpienia  w  Kijowie  i  Odessie.  06.11-30.11   - 

organizacja  staży  w Warszawie  dla  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  z  Ukrainy 

pracujacych z uchodźcami. 

12 października  asystent prawnika, Adam Chmura, poprowadził wspólnie z trenerką PFM 

szkolenie  z  zakresu  prawa  o  cudzoziemcach  (w  szczególności  –  prawa  uchodźczego) 

i wielokulturowości dla funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji.

16-19 października  koordynatorka Sekcji  ds. Cudzoziemców wzięła  udział  w charakterze 

tłumaczki  w  warsztatach  dla  mam-uchodźczyń  z  ośrodka  na  Targówku zorganizowanych 

przez  Instytut  Spraw  Publicznych  i  prowadzonych  przez  trenerki  z  Fundacji  MaMa. 

Warsztaty obejmowały kwestie związane z rozwojem dzieci, radzeniem sobie z problemami 

wychowawczymi i trudnymi sytuacjami oraz komunikacją bez przemocy.

22-23 października pracownicy SIP wzięli udział w szkoleniu wewnętrznym podnoszącym 

kompetencje z zakresu standardów obsługi klienta.

Listopad-grudzień: W związku ze strajkami w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, 

które wybuchły w połowie października, MSW przeprowadziło kontrolę, do której zaprosiło 

także  Stowarzyszenie  Interwencji  Prawnej  i  Helsińską  Fundację  Praw  Człowieka. 

W listopadzie przeprowadziliśmy  monitoring we wszystkich ośrodkach strzeżonych.  Ich 

wynikiem  jest  raport  „Migracja  to  nie  zbrodnia…”:  http://interwencjaprawna.pl/wp-

content/uploads/monitoring_osrodkow_strzezonych_2012.pdf ogłoszony podczas konferencji 

prasowej 18 grudnia.

17 grudnia pracownicy SIP wzięli udział w szkoleniu wewnętrznym z zakresu prawa pracy 

w kontekście pracowników-cudzoziemców. 

19-21 grudnia  prawnik SIP Dawid Cegiełka wziął udział na zaproszenie Straży Granicznej 

w monitoringu  lotu  deportacyjnego  do  Gruzji  zgodnie  z  zapisami  Dyrektywy  Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r.  w sprawie wspólnych norm 

i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie  

przebywających obywateli państw trzecich.
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W  grudniu  SIP  zrealizowało  przy  wsparciu  finansowym  MEN  film  edukacyjny  pt. 

„Porozmawiajmy o tym, co nas łączy. Promocja mediacji międzykulturowej w szkole”.

W  czwartym  kwartale odbyły  się  kolejne  zjazdy  Specjalistycznej  Szkoły  na  Rzecz 

Facylitacji  Społecznej,  w  której  udział  bierze  asystentka  międzykulturowa  SIP  Zuzia 

Mączyńska. Zjazdy  były poświęcone ćwiczeniu etiud trenerskich, sytuacji oporu w grupie 

i konstruowaniu programu warsztatowego. Grudniowy zjazd był ostatnim zjazdem szkoły.

W czwartym kwartale  pracownicy  i  wolontariusze  SIP  włączyli  się  w przeprowadzenie 

badania ankietowego wśród uchodźców przebywających w ośrodkach oraz uczestniczących 

w IPI,  dotyczącego poziomu  i  rodzaju  wykształcenia  oraz  poziomu  i  rodzaju  kompetencji 

twardych i miękkich uchodźców. Badanie realizowane było przez Instytut Spraw Publicznych 

w ramach projektu „Prawnicy na rzecz uchodźców V”.

Publikacje

W. Klaus, A. Kunicka, Detencja dzieci cudzoziemców, w: M. Duszczyk, P. Dąbrowski (red.), 

Aktywność Rzecznika Praw Obywatelskich  w zakresie  przestrzegania praw cudzoziemców, 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2012

J. Białas, D. Cegiełka, A. Chrzanowska, M. Górczyńska, W. Klaus, K. Rusiłowicz, K. Słubik, 

M.  Tobiasz,  Migracja  to  nie  zbrodnia.  Raport  z  monitoringu  strzeżonych  ośrodków  dla  

cudzoziemców, Warszawa 2012 

Media

W  październiku  prawnik  Michał  Górski  wypowiedział  się  nt.  abolicji  do  Biuletynu 

Migracyjnego nr 38 

http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/38-pazdziernik-listopad-2012/pewne-opoznienia-

niepewnosc-gwarantowana

W  październiku  przedstawiciele  SIP wypowiedzieli  się  do  filmu  dokumentalnego 

powstającego  z  inicjatywy  International  Center  for  Human  Development  w  Armenii  nt. 

migracji cyrkulacyjnej.

SIP w kontekście strajku w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców:

http://www.sejm.gov.pl/...KONFERENCJA_TRANSMISJA
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http://protestuchodzcow.wordpress.com/author/krystian2012/

http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_prasy.php?kw=249e99ad0e58465e3a59...

http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35235,12720712,Cudzoziemcy_juz_bezpieczni....html

http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_prasy.php?kw=cb5a6aadf16f0f86c3c6...

http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_prasy.php?kw=20d87d70dce3d0a799fb...

http://nomada.info.pl/...protest-cudzoziemcow-w-osrodkach-strzezonych-w-polsce/

http://cia.media.pl/...strajk_glodowy_ponad_siedemdziesieciu_osob_w_osrodkach_dla_cudzo

ziemcow

http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/...Strajk_cudzoziemcow_wygasa__Najwiecej_osob_wciaz

_gloduje.html

http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_prasy.php?kw=c401faf68f24b1ce5e61...

http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_prasy.php?kw=1f4583061ae2201f59e1...

http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_prasy.php?kw=aff7c173893a0d8106f0...

http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_prasy.php?kw=9eb9bd09436bcff4c47c...

http://bit.ly/VE12Cq

27  listopada  odbyła  się  konferencja  prasowa  koalicji  polskich  NGO  przeciwko  detencji 

dzieci z udziałem przedstawicielki International Detention Coallition. W konferencji udział 

wzięli  przedstawicieli  Amnesty  International,  Helsińskiej  Fundacji  Praw  Człowieka 

i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

http://wyborcza.pl/...Organizacje__nie_umieszczac_dzieci_cudzoziemskich.html

29 listopada koordynatorka SIP wypowiedziała się dla Amerykańskiego Publicznego Radio 

o integracji Czeczenów w Polsce.

10 grudnia udział w audycji „Swój czy Obcy” Radia Wnet – audycja o prawach człowieka 

w kontekście migrantów.

16 grudnia audycja w radiu TOK FM "Uchodźcy w Polsce - Zaira z Czeczenii"  i rozmowa 

z Aleksandrą Chrzanowską http://www.tok.fm/TOKFM/0,122075.html

18  grudnia  konferencja  prasowa  SIP  i  HFPC,  podczas  której  ogłosiliśmy  raport 

z monitoringu w ośrodkach strzeżonych:

http://www.tokfm.pl/...Jest_raport_ws__osrodkow_dla_uchodzcow___Rezim__kraty.html

http://wyborcza.pl/...Osrodki_dla_cudzoziemcow_nie_moga_byc_wiezieniami.html

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej                          Sprawozdanie Sekcji ds. Cudzoziemców  IV 2012
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http://wyborcza.pl/1,91446,12933556,Organizacje__nie_umieszczac_dzieci_cudzoziemskich.html
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_prasy.php?kw=9eb9bd09436bcff4c47c&ku=ba6d0a69b310154e0c07
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_prasy.php?kw=aff7c173893a0d8106f0&ku=ba6d0a69b310154e0c07
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_prasy.php?kw=1f4583061ae2201f59e1&ku=ba6d0a69b310154e0c07
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_prasy.php?kw=c401faf68f24b1ce5e61&ku=ba6d0a69b310154e0c07
http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35235,12701734,Strajk_cudzoziemcow_wygasa__Najwiecej_osob_wciaz_gloduje.html
http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35235,12701734,Strajk_cudzoziemcow_wygasa__Najwiecej_osob_wciaz_gloduje.html
http://cia.media.pl/czwarty_dzien_trwa_strajk_glodowy_ponad_siedemdziesieciu_osob_w_osrodkach_dla_cudzoziemcow
http://cia.media.pl/czwarty_dzien_trwa_strajk_glodowy_ponad_siedemdziesieciu_osob_w_osrodkach_dla_cudzoziemcow
http://nomada.info.pl/jestesmy-ludzmi-dlaczego-nie-mozemy-byc-obojetni-na-protest-cudzoziemcow-w-osrodkach-strzezonych-w-polsce/
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_prasy.php?kw=20d87d70dce3d0a799fb&ku=ba6d0a69b310154e0c07
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_prasy.php?kw=cb5a6aadf16f0f86c3c6&ku=ba6d0a69b310154e0c07
http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35235,12720712,Cudzoziemcy_juz_bezpieczni__Mediatorom_udalo_sie_zakonczyc.html
http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_prasy.php?kw=249e99ad0e58465e3a59&ku=ba6d0a69b310154e0c07
http://protestuchodzcow.wordpress.com/author/krystian2012/
http://bit.ly/VE12Cq
http://www.tok.fm/TOKFM/0,122075.html


http://wyborcza.pl/...Fundacja_Helsinska__strzezone_osrodki_dla_cudzoziemcow.html

http://www.msw.gov.pl/...MSW_proponuje_zmiany_w_osrodkach_strzezonych_dla_cudzozie

mcow.html

19 grudnia – Telewizyjny Kurier Warszawski – wywiad z Witkiem Klausem nt. sytuacji 

cudzoziemców w Polsce, w szczególności azjatyckich centrów handlowych

28  grudnia  odbyła  się  konferencja  prasowa  w  związku  ze  złożeniem  przez  SIP  pozwu 

przeciwko urzędowi miasta  w Pruszkowie o dyskryminację  cudzoziemców w dostępie  do 

mieszkań komunalnych:

http://www.money.pl/...stowarzyszenie;interwencji;prawnej;oskarza;pruszkow;o;dyskryminac

je,75,0,1222987.html

http://wyborcza.pl/...Stowarzyszenie_Interwencji_Prawnej_oskarza_Pruszkow.html

http://www.tok.fm/TOKFM/0,89511.html

http://www.lex.pl/...stowarzyszenie-interwencji-prawnej-oskarza-pruszkow-o-dyskryminacje

http://wiadomosci.gazeta.pl/...Stowarzyszenie_Interwencji_Prawnej_oskarza_Pruszkow.html

grudzień  2012:  artykuły  w  Inter  Press  Services  o  strajku  w  ośrodkach  strzeżonych 

i migracji w Polsce”

http://www.ipsnews.net/2012/12/detained-at-the-eastern-border-part-1/

http://www.ipsnews.net/2012/12/detained-at-the-eastern-border-part-2/

http://human-wrongs-watch.net/2012/12/14/18349/
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http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114877,13116181,Stowarzyszenie_Interwencji_Prawnej_oskarza_Pruszkow.html
http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/stowarzyszenie-interwencji-prawnej-oskarza-pruszkow-o-dyskryminacje
http://wyborcza.pl/1,91446,13116181,Stowarzyszenie_Interwencji_Prawnej_oskarza_Pruszkow.html
http://www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykul/stowarzyszenie;interwencji;prawnej;oskarza;pruszkow;o;dyskryminacje,75,0,1222987.html
http://www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykul/stowarzyszenie;interwencji;prawnej;oskarza;pruszkow;o;dyskryminacje,75,0,1222987.html
http://www.msw.gov.pl/portal/pl/2/10479/MSW_proponuje_zmiany_w_osrodkach_strzezonych_dla_cudzoziemcow.html
http://www.msw.gov.pl/portal/pl/2/10479/MSW_proponuje_zmiany_w_osrodkach_strzezonych_dla_cudzoziemcow.html
http://wyborcza.pl/1,75248,13072703,Fundacja_Helsinska__strzezone_osrodki_dla_cudzoziemcow.html
http://www.tok.fm/TOKFM/0,89511.html
http://human-wrongs-watch.net/2012/12/14/18349/
http://www.ipsnews.net/2012/12/detained-at-the-eastern-border-part-2/
http://www.ipsnews.net/2012/12/detained-at-the-eastern-border-part-1/

