Sprawozdanie
z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców
w pierwszym kwartale 2014

Pomoc uchodźcom świadczona była w ramach projektów Prawnicy na rzecz
uchodźców V współfinansowanego przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców i budżet
państwa oraz Warszawa Wielokulturowa II współfinansowanego przez miasto stołeczne
Warszawa.
W

pierwszym

kwartale

2014

r.

w

ramach

dyżurów

prawników

i

doradcy

międzykulturowego udzielono porad 276 osobom w 815 sprawach. 549 spraw dotyczyło
osób w procedurze o nadanie statusu uchodźcy, 172 – osób, które uzyskały ochronę
uzupełniającą, 82 – status uchodźcy, 12 – zgody na osiedlenie. Porad udzielono 109 kobietom
i 167 mężczyznom. Najwięcej klientów, którym udzielono porad pochodziło z Czeczenii –
106; udzielono także pomocy 21 osobom z Gruzji, 19 osobom z Afganistanu, 13 z Białorusi,
11 z Ukrainy, 9 z Rosji, po 8 osobom z Kirgistanu i Syrii, po 5 osobom z Kongo, Nepalu
i bez obywatelstwa, po 4 osobom z Armenii, Egiptu, Inguszetii i Pakistanu, po 3 osobom
z Algierii, Iranu, Kamerunu, Libii, Palestyny i Rwandy. W pozostałych przypadkach pomoc
została udzielona osobom pochodzącym z: Angoli, Chin, Chorwacji, Dagestanu, Etiopii,
Gwinei, Indii, Iraku, Kazachstanu, Kenii, Maroko, Mongolii, Nigerii, Republiki Środkowej
Afryki, Sri Lanki, Tadżykistanu, Togo, Ugandy i Uzbekistanu. W 652 sprawach udzielono
porad prawnych, a w 163 porad międzykulturowych/integracyjnych.
W ramach Centrum Wolontariatu odbyły się 243 wizyty lekarskie w obecności
tłumacza. Poza tym, wolontariusze towarzyszyli cudzoziemcom podczas załatwiania spraw
w urzędach oraz spraw życia codziennego. Ponadto, wolontariusze biorą udział w szeregu
spotkań wspierających i podnoszących ich kompetencje w ramach projektu Podnoszenie
kompetencji wolontariuszy działających na rzecz uchodźców II. W I kwartale 2014 roku
odbyły się następujące działania:
- zajęcia z

języka medycznego rosyjskiego mające na celu podnoszenie kwalifikacji

wolontariuszy- tłumaczy;

- spotkanie wolontariuszy i omówienie planu działań i problemów, z którymi stykają się
wolontariusze w pracy z uchodźcami;
- spotkanie grupy wolontariuszy, podczas którego odbyło się wspólne gotowanie (gruzińskie
chaczapuri) i omówienie bieżących spraw;
- szkolenie z asertywności, którego celem było lepsze poznanie własnych granic przez
wolontariuszy i doskonalenie się w umiejętności dbania o te granice – tak by nie były
naruszane ani przez nich samych, ani przez inne osoby;
- 6 marca odbyła się wycieczka dla cudzoziemców do Wilanowa organizowana przez
wolontariuszki SIP.
Pomoc dobrowolnym migrantom świadczona była w ramach projektu Centrum
Informacyjne dla Cudzoziemców II, realizowanego w partnerstwie z Mazowieckim Urzędem
Wojewódzkim i Fundacją Polskie Forum Migracyjne, współfinansowanego przez Europejski
Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa. W I kwartale 2014
roku 1412 osób skorzystało z pomocy prawników i doradców SIP, w tym 570 osoby w 794
sprawach w siedzibie Stowarzyszenia i 842 osoby na stanowisku SIP w MUWie. Ponadto,
416 osobom udzielono porad telefonicznie. W ramach projektu, pracownicy MUW udzielili
porad 654 osobom w pokoju 19 w MUW.
26 marca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie pracowników
Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców SIP z dyrektorką Wydziału Spraw
Cudzoziemców Izabelą Szewczyk i koordynator projektu ze strony MUW – Barbarą Mingin.
Tematem spotkania były wewnętrzne dyspozycje w Wydziale dotyczące działań na rzecz
cudzoziemców oraz interpretacje przepisów nowej ustawy o cudzoziemcach, która wejdzie w
życie w maju 2014 r. Spotkanie było bardzo owocne i już planujemy kolejne po kilku
tygodniach funkcjonowania nowej ustawy.
W ramach projektu W obronie praw nieudokumentowanych migrantów w Europie
Środkowej (For Undocumented Migrants’ Rights in Central Europe), realizowanego
z funduszu European Programme for Integration and Migration prowadzonego przez Network
of European Foundations – w I kwartale 2014 roku kontynuowaliśmy działania informacyjne
dla migrantów, którzy stali się ofiarami wykorzystania ze strony pracodawcy. Staraliśmy się
dotrzeć z informacjami na temat udzielanych przez nas porad prawnych do jak największej
liczby potencjalnych beneficjentów poprzez spotkania z przedstawicielami organizacji
pozarządowych, w tym migranckich (Africa Connect, Fundacja dla Somalii, Polska Akcja
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Humanitarna, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej). Uczestnicząc w II Forum
Polityk Migracyjnych zawiązaliśmy współpracę także z instytucjami działającymi na rzecz
ochrony praw pracowniczych (Urząd Miasta w Lublinie, Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej). Ponadto spotkalismy się z przedstawicielami squatów w Warszawie i Krakowie,
a także pracownikami warszawskich noclegowni.
Karolina Mazurczak i Katarzyna Słubik uczestniczyły ponadto w szkoleniu dotyczącym
umiejętności efektywnego komunikowania się na temat działań dotyczących migracji dla
beneficjentów funduszy EPIM, które odbyło się w Barcelonie od 27 do 29 stycznia
(wykorzystanie historii – „storytelling” – w skutecznej komunikacji), a w dniach 6-8 lutego
w spotkaniu roboczym partnerów w Budapeszcie, którego

głównym celem było

podsumowanie dotychczasowej pracy oraz ustalenie konkretnych działań, które będą
zrealizowane do końca trwania projektu.
W ramach projektu Badanie zagrożeń integracji migrantów przymusowych w Polsce
współfinansowanego z EFU i budżetu państwa i realizowanego wspólnie z Instytutem Spraw
Publicznych kontynuowano i zakończono pracę nad raportami z badania przemocy wobec
uchodźczyń w Polsce.
Pracownicy i wolontariusze SIP wzięli także udział w części badania prowadzonego przez
Instytut

Spraw

Publicznych,

dotyczącego

zagrożenia

uchodźców

wykluczeniem

mieszkaniowym. Badanie polegało na wysłaniu rachmistrzów/ankieterów na tereny
aglomeracji warszawskiej do miejsc, w których przebywać mogą bezdomne osoby objęte
ochroną

międzynarodową.

Kolejnym

etapem

było przeprowadzenie

ankiet

wśród

bezdomnych uchodźców i tych mieszkających w warunkach substandardowych.
31 marca odbyło się seminarium podsumowujące projekt – zaprezentowaliśmy wyniki badań
i rekomendacje oraz zaprosiliśmy do dyskusji na temat możliwej poprawy sytuacji
przymusowych migrantów w dwóch wyżej wymienionych obszarach.
Niebawem ukaże się publikacja prezentująca wyniki badań pt. Bezpieczny dom? Przemoc
fizyczna i symboliczna wobec uchodźczyń i uchodźców
W styczniu 2014 rozpoczęliśmy nowy projekt w partnerstwie z Instytutem Spraw
Publicznych Pod jednym dachem – przeciwdziałanie wykluczeniu cudzoziemców
współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
i budżet państwa, będący kontynuacją projektu Różni ale równi – badania nad równym
traktowaniem cudzoziemców w Polsce. W I kwartale prowadzone były działania poradnicze
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i rzecznicze (w tym prowadzenie poradnictwa dla migrantów, świadczenie pomocy
w sprawach o dyskryminację i w zakresie ich praw pracowniczych).
Ponadto, na bieżąco prowadzone były działania informacyjne – odbywały się poprzez stronę
internetową www.poradnik.interwencjaprawna.pl, jak również media społecznościowe (fb,
twitter). Informowaliśmy o założeniach projektu, postępach, o działaniach rzeczniczych
podejmowanych przez nas oraz publikacjach i artykułach podejmujących kwestie
dyskryminacji.
W marcu 2014 rozpoczęła się realizacja nowego projektu Stowarzyszenia Interwencji
Prawnej oraz Stowarzyszenia Lambda Warszawa "Równi i Bezpieczni", realizowanego
przez program Obywatele dla Demokracji,

finansowany ze środków Mechanizmu

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wdrażany przez Fundację im. Stefana
Batorego.
Projekt dotyczy osób doświadczających przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze
względu na pochodzenie etniczne, narodowość i orientację seksualną. W trakcie realizacji
projektu przewidziano oferowanie wsparcia osobom pokrzywdzonym (porady prawne,
monitorowanie procesów sądowych), prowadzenie szkoleń zwiększających potencjał
organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przestępstwom z uprzedzeń,
organizowanie

wspólnych

działań

w

ramach

porozumienia

(koalicji

przeciwko

przestępstwom motywowanym uprzedzeniami) oraz prowadzenie działań rzeczniczych.
7 marca odbyło się szkolenie zorganizowane przez fundację Batorego, dotyczące kwestii
finansowania i promocji projektu, w którym wzięła udział Ewa Grzegrzółka.

Spotkania/ Konferencje/Wydarzenia
15 stycznia Ewa Grzegrzółka wzięła udział w posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego do
spraw Cudzoziemców, podczas którego wybrano nowe Prezydium oraz Przewodniczącą
Komisji oraz ustalono terminy i proponowane tematy kolejnych spotkań;
15 stycznia Olga Hilik spotkała się z przedstawicielami Jezuickiego Centrum Społecznego
„W Akcji”. Spotkanie miało na celu przedstawienie wolontariuszom Jezuickiego Centrum
Społecznego działalności SIP i możliwości współpracy między organizacjami;
18 stycznia Olga Hilik wzięła udział w przedsięwzięciu Jezuickiego Centrum Społecznego
„W Akcji”, które miało na celu integrację cudzoziemców z różnych krajów z Polakami
poprzez prezentację kolęd z obszaru swojej kultury;
20 stycznia Ewa Grzegrzółka wzięła udział w posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego do
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
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spraw Równego Traktowania, podczas którego wybrano nowe Prezydium, podsumowano
działania KDS w 2013 roku, omówiono propozycje konkursowe przygotowane na 2014 rok
a także przedstawiono relację ze spotkania z KDS ds. poradnictwa specjalistycznego;
21 stycznia – wystąpienie Witolda Klausa nt. „Migracje legalne i przeciwdziałanie
nielegalnej migracji” na konferencji „Dyskusja nad Planem wdrażania dla dokumentu
Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania” organizowanej przez
Międzynarodową Organizację ds. Migracji;
27-29 stycznia Karolina Mazurczak i Katarzyna Słubik uczestniczyły w szkoleniu dla
beneficjentów funduszy EPIM (European Platform for Integration and Migration). Szkolenie
dotyczyło umiejętności efektywnego komunikowania się na temat działań dotyczących
migracji, odbywało się w Barcelonie od 27 do 29 stycznia;
30 stycznia Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w nieformalnym warsztacie polskich
NGOs pracujących z uchodźcami z niemieckimi NGOs (Asyl in der Kirche, borderlineeurope, Xenion i Fluechtlingsrat Brandenburg) – na temat przekazywania uchodźców
z Niemiec do Polski w ramach regulacji Dublin II/III.
30 stycznia Patrycja Mickiewicz, Agnieszka Kwaśniewska i Magda Sadowska wzięły udział
w spotkaniu z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz pracownikami Departamentu
Pomocy Socjalnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Spotkanie miało za zadanie
wypracowanie wspólnych propozycji zmian aktualnych przepisów prawa w celu zapewnienia
jak najlepszej opieki małoletnim cudzoziemcom bez opieki w Polsce np. poprzez
wprowadzenie instytucji kuratora małoletniego cudzoziemca bez opieki lub ustanowienie
typu placówki dla małoletnich cudzoziemców bez opieki;
4 lutego przedstawiciele SIP Adam Chmura i Tomasz Tarasiuk wzięli udział w
zorganizowanym przez Urząd do Spraw Cudzoziemców spotkaniu konsultacyjnym
dotyczącym nowej ustawy o cudzoziemcach;
6-8 lutego Karolina Mazurczak i Katarzyna Słubik wzięły udział w spotkaniu roboczym
partnerów w projekcie "W obronie praw nieudokumentowanych migrantów w Europie
Środkowej". Spotkanie odbyło się w dniach 6-8 lutego w Budapeszcie i głównym jego celem
było podsumowanie dotychczasowej pracy oraz ustalenie konkretnych działań, które będą
zrealizowane do końca trwania projektu;
11 lutego Aleksandra Chrzanowska i Adam Chmura wzięli udział zorganizowanym przez
Urząd do Spraw Cudzoziemców spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym prac nad założeniami
do nowej ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP (przepisy dot.
pomocy socjalnej dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy i dla osób, które
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uzyskały ochronę międzynarodową w Polsce);
11 lutego Aleksandra Marczak wzięła udział w spotkaniu organizacji partnerskich w siedzibie
UNHCR. Spotkanie dotyczyło podsumowania podjętych przez UNHCR działań, planów na
2014/2015 r. i kwestii organizacji Międzynarodowego Dnia Uchodźcy (World refugee Day);
13 lutego Patrycja Mickiewicz i Ewa Grzegrzółka wzięły udział inauguracyjnym spotkaniu
Policyjnej Platformy Przeciw Nienawiści (PPPN), która powstała z inicjatywy Pełnomocnika
Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka jako społeczno–policyjna
platforma do spraw wypracowania optymalnych form i metod zapobiegania tzw.
przestępstwom z nienawiści;
14 lutego Katarzyna Słubik, Anna Trylińska i Witold Klaus wzięli udział w tworzeniu pytań
z zakresu migracji do kwestionariusza MamPrawoWiedzieć.pl dla kandydatów na
europarlamentarzystów.
17 lutego – wstąpienie Witolda Klausa pt. „Główne problemy dzieci cudzoziemców w trakcie
nauki w polskich szkołach” w trakcie seminarium pn. „Małoletni cudzoziemcy w polskim
systemie oświaty. Prawo i praktyka”, organizowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich;
27 lutego Adam Chmura i Patrycja Mickiewicz wzięli udział w spotkaniu z pracownikami
Oddziału ds. Obywatelstwa Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego dotyczącym najczęstszych problemów, jakie napotykają cudzoziemcy w toku
postępowań o nadanie obywatelstwa polskiego i uznanie za obywatela polskiego;
4 marca Olga Hilik spotkała się z Marią Strzemięczną, dyplomowaną pielęgniarką
i socjolożką, w tracie którego przedstawiła informację o dostępie do usług medycznych dla
uchodźców, systemie opieki zdrowotnej i pracy Centrum Wolontariatu działającego przy SIP
w tej dziedzinie. Wiedza zdobyta podczas spotkania posłużyła pani do napisania artykułu dla
Magazynu Pielęgniarek i Położnych dotyczącego opieki nad pacjentami pochodzącymi
z różnych kręgów kulturowych.
6-9 marca Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w konferencji Baltic Sea Network on
Migration Issues w Kilonii. Podczas konferencji, wspólnie z przedstawicielem niemieckiej
organizacji Boredrline Europe, przedstawiła współpracę polskich i niemieckich organizacji
pozarządowych w działaniu na rzecz uchodźców przekazywanych z Niemiec do Polski
w ramach rozporządzenia Dublin II/III;
12 marca Karolina Mazurczak brała udział w spotkaniu organizacji partnerskich UNHCR;
13 marca Karolina Mazurczak reprezentowała SIP na spotkaniu z koordynatorką UE
ds.przeciwdziałania handlowi ludźmi, Panią Myrią Vassiliadou;
19 marca Aleksandra Chrzanowska i Ewa Grzegrzółka wzięły udział w posiedzeniu Komisji
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Dialogu Społecznego

do spraw Cudzoziemców, podczas którego omawiano kwestie

związane z powstaniem Warszawskiego Centrum Wielokulturowego.
21 marca Magda Sadowska i Adam Chmura wzięli udział w spotkaniu eksperckim,
organizowane w ramach projektu „Zwiększanie efektywności działań w dziedzinie
dobrowolnych powrotów. Faza II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Powrotów Migrantów, zorganizowanym przez IOM. Spotkanie miało na celu ustalenie jakie
kompetencje i kwalifikacje powinien posiadać kurator małoletniego cudzoziemca bez opieki
oraz jakie zagadnienia tematyczne powinny wchodzić w zakres szkolenia dla kuratorów
małoletnich cudzoziemców bez opieki;
21-23 marca Karolina Mazurczak i Patrycja Mickiewicz wzięły udział w II Ogólnopolskim
Forum Międzysektorowym dot. Lokalnych Polityk Migracyjnych, które odbywało się
w Lublinie;
27-28 marca Katarzyna Słubik wzięła udział w spotkaniu koalicji International Detention
Coalition w Brukseli poświęconym alternatywom do detencji i współpracy krajów
europejskich w promowaniu owych alternatyw.
31 marca odbyło się seminarium Bezpieczny dom? Przemoc fizyczna i symboliczna wobec
uchodźczyń i uchodźców podsumowujące wspólny projektu SIP i ISP Badanie zagrożeń
w integracji migrantów przymusowych w Polsce współfinansowany przez Europejski Fundusz
na rzecz Uchodźców i budżet państwa. W ramach projektu ISP przeprowadził badania
dotyczące zagrożenia bezdomnością wśród uchodźców, a SIP – przemocy doświadczanej
przez uchodźczynie w Polsce. Podczas seminarium zaprezentowaliśmy wyniki badań
i rekomendacje oraz zaprosiliśmy do dyskusji na temat możliwej poprawy sytuacji
przymusowych migrantów w dwóch wyżej wymienionych obszarach. Patrycja Mickiewicz
wzięła udział w panelu dotyczącym bezdomności, z komentarzem na temat dyskryminacji
cudzoziemców w dostępie do usług mieszkaniowych. Witold Klaus zaprezentował wyniki
badania dotyczące przemocy wobec uchodźczyń. Aleksandra Chrzanowska moderowała panel
dotyczący przemocy. W konferencji wzięli udział również inni przedstawiciele SIP:
Aleksandra Marczak, Aleksandra Zając, Olga Hilik, Karolina Mazurczak, Magdalena
Sadowska i Adam Gryszkiewicz.
Szkolenia/Badania/Udział w innych projektach/Inne
W ramach cyklu cotygodniowych szkoleń wewnętrznych podnoszących kompetencje
pracowników SIP w I kwartale 2014 odbyły się następujące szkolenia:
- Rozporządzenie Dublin III – zmiany w stosunku do Dublina II
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- Wspólny Europejski System Azylowy: zmiany w Dyrektywach UE: tzw. recepcyjnej,
proceduralnej, kwalifikacyjnej
- Identyfikacja ofiar handlu ludźmi – Cd. (prowadzone przez przedstawicielkę La Strady)
- Mobbing i dyskryminacja w pracy
- Nowa ustawa o cudzoziemcach – rozdz. VIII-XII
- Nowa ustawa o cudzoziemcach – rozdz. V
- Nowa ustawa o cudzoziemcach – rozdz. X-XII
- Nowa ustawa o cudzoziemcach – rozdz. I-IV
- Nowa ustawa o cudzoziemcach – rozdz. VI-VII
- Nowa ustawa o cudzoziemcach – rozdz. VIII-IX
27-31 stycznia Aleksandra Marczak pomagała w

zorganizowaniu wizyty studyjnej

niemieckich organizacji pozarządowych (Asyl in der Kirche Berlin e.V., Borderlineeurope e.V., XENION e.V. Psychosoziale Hilfen für politisch Verfolgte i Flüchtlingsrat
Brandenburg e.V.) w Warszawie. 27 stycznia Aleksandra Marczak i Aleksandra Chrzanowska
wzięły udział w nieformalnym spotkaniu powitalnym gości z Niemiec. 30 stycznia
Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w warsztacie polskich i niemieckich NGOs
pracujących z uchodźcami na temat przekazywania uchodźców z Niemiec do Polski
w ramach regulacji Dublin II/III.
20-21 lutego Dawid Cegiełka i Adam Chmura przeprowadzili w Ośrodku dla Cudzoziemców
w Łukowie szkolenia zorganizowane przez Instytut Spraw Publicznych dotyczące
postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy oraz sytuacji prawnej osób, którym
udzielono w Polsce ochrony międzynarodowej.
3-4 marca Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w charakterze tłumaczki w warsztatach dla
mam-uchodźczyń z ośrodka w Dębaku 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. Podczas warsztatów dziećmi uczestniczek opiekowała się
Emila Piechowska.
7 marca Ewa Grzegrzółka wzięła udział w szkoleniu dotyczącym kwestii finansowania
i promocji

projektów

realizowanych

przez

program

Obywatele

dla

Demokracji, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, wdrażany przez Fundację im. Stefana Batorego.
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W tym roku akademickim Olga Hilik i Dawid Cegiełka po raz kolejny prowadzą zajęcia ze
zjawiska migracji dla kolejnego rocznika studentów Collegium Civitas w ramach
przedmiotu „Mniejszości narodowe i etniczne w prawie polskim i europejskim oraz
prawne aspekty zabezpieczenia i legalizacji pobytu, dostępu do rynku mieszkaniowego,
zawodowego, opieki zdrowotnej i edukacji dla migrantów”.
16 marca Olga Hilik przeprowadziła zajęcia na temat dostępu uchodźców do usług
medycznych i problemów zdrowotnych z którymi się borykają.
Monitoring Strzeżonych Ośrodków dla Cudzoziemców: Na przełomie stycznia i lutego
2014 wspólnie z Fundacją Helsińską przeprowadziliśmy drugi monitoring SOC równolegle
z MSW (pierwszy pod koniec 2012 roku), którego celem było sprawdzenie, w jakim zakresie
wdrożone zostały rekomendacje z poprzedniej kontroli. Wyniki monitoringu zostaną
opublikowane w II kwartale.

Publikacje
1. Angielska wersja językowa tekstu Moniki Szuleckiej, który jest podsumowaniem wyników
badania poświęconego ewaluacji prawa antydyskryminacyjnego w odniesieniu do
cudzoziemców
http://interwencjaprawna.pl/docs/ARE-613-antidiscrimination-law-evaluation.pdf
2. Tomasz Tarasiuk, Zawsze gotowi do pomocy, Biuletyn Migracyjny nr 46, Warszawa 2014
(artykuł na temat pomocy obywatelom Ukrainy udzielanej w ramach projektów
realizowanych przez SIP):
http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/pliki/pdf/biuletynmigracyjny46.pdf
3. Witold Klaus, Migrantki przymusowe jako ofiary przemocy w Polsce, Stowarzyszenie
Interwencji Prawnej, Analizy Raporty Ekspertyzy nr 1 (54), Warszawa 2014:
http://interwencjaprawna.pl/docs/ARE-114-migrantki-przymusowe-jako-ofiary-przemocy.pdf
4. Witold Klaus, Forced female migrants as victims of violence in Poland, Stowarzyszenie
Interwencji Prawnej, Analizy Raporty Ekspertyzy nr 2 (55), Warszawa 2014:
http://interwencjaprawna.pl/docs/ARE-214-forced-female-migrants-as-victims-ofviolence.pdf

Stanowiska SIP/listy otwarte
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1. Pozytywna odpowiedź Szefa UdsC na nasze wystąpienie z 6 listopada 2013 r., w którym zwróciliśmy się o uchylenie przez UdSC wszystkich decyzji, na podstawie których osobom, którym odmówiono ochrony międzynarodowej w Polsce zakazano ponownego wjazdu do naszego kraju i do innych państw strefy Schengen
http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/odpowiedz-szefa-udsc1.pdf
2. Uwagi SIP do planu wdrażania dla dokumentu „Polityka migracyjna Polski – stan
obecny i postulowane działania”
http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/MSW-dokument-wdrozeniowyuwagi.pdf
3. Raport SIP dla ONZ do Komitetu do Spraw Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej
http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/CERD_SIP_2014_pl.pdf
4. Polska nie spełnia standardów europejskich w zakresie recepcji uchodźców
http://interwencjaprawna.pl/polska-nie-spelnia-standardow-europejskich-w-zakresierecepcji-uchodzcow/
5. Rekomendacje CERD wynikające w dużej mierze z uwag zgłoszonych przez SIP:
http://interwencjaprawna.pl/rekomendacje-komitetu-ds-dyskryminacji-rasowej-onzdla-polski-zbiezne-z-uwagami-sip/
6. Pozytywne ustosunkowanie się Komendanta Głównego SG so wspólnego wystąpienia
SIP o Fundacji Iqraa w sprawie prawa noszących nakrycie głowy zgodnie z zasadami
swojego wyznania do wykonywania fotografii z nakryciem głowy
http://interwencjaprawna.pl/prawo-noszacych-nakrycie-glowy-zgodnie-zasadamiswojego-wyznania-wykonywania-fotografii-nakryciem-glowy/
7. Wystąpienie do Prezydenta Miasta Siedlce dotyczące kampanii „Siedlce Miasto Przyjazne SEGREGACJI”
http://poradnik.interwencjaprawna.pl/aktualnosci.htm

a) Media
1. Katarzyna Wencel w „Rzeczpospolitej” o prawie cudzoziemców do informacji:
http://prawo.rp.pl/artykul/1078279.html
2. Rozmowa z Witoldem Klausem w Rzeczpospolitej: „Cudzoziemiec ma prawo do informacji”:

http://archiwum.rp.pl/artykul/1230163-Cudzoziemiec-tak-jak-Polak-ma-

prawo-do-informacji.html
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3. Witold Klaus o polityce migracyjnej UE w Radiowej Jedynce w programie „Polska
i świat”
4. Wypowiedź Witolda Klausa nt. polityki migracyjnej Unii Europejskiej w Polskie Radio Program 1, „Polska i Świat” – (3.01)
5. Wypowiedź Witolda Klausa nt. przygotowania urzędów do przyjmowania cudzoziemców dla „Rzeczpospolitej” ( 13.01)
6. Monika Szulecka w radiu TOK FM (19.01.) o badaniach SIP nad działaniem prawa antydyskryminacyjnego w Polsce: http://audycje.tokfm.pl/audycja/114
7. Wypowiedź Witolda Klausa nt. zmian w funkcjonowaniu ośrodków dla cudzoziemców
w Polsce dla „Rzeczpospolitej” (20.01)
8. Wywiad z Witoldem Klausem nt. relacji cudzoziemcy a organy polskiej administracji
publicznej– „Administracja” – tygodnik „Rzeczpospolitej” (21.01)
9. Aleksandra Chrzanowska w radiu TOK FM (23.01) o możliwościach recepcji ewentualnych uchodźców z Ukrainy: http://audycje.tokfm.pl/audycja/67
10. Anna Trylińska w radiu TOK Fm (27.01.)o tym, czy Polska jest gotowa na przyjęcie
ewentualnej fali uchodźców z Ukrainy: http://audycje.tokfm.pl/audycja/7
11. Witold Klaus komentował wyniki abolicji i zapowiadał najważniejsze zmiany w ustawie o cudzoziemcach: www.rdc.pl/wp-content/uploads/2014/02/POP-18-02-201416_12_40-Izabela-Szewczyk-Witold-Klaus.mp3
12. Wywiad z Witoldem Klausem nt. przyjmowania uchodźców z Ukrainy w Polsce
w Polskim Radiu, Radio dla Ciebie (18.02)
13. Wypowiedź Witolda Klausa nt. współpracy organizacji pozarządowych z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim dla „Rzeczpospolita” (18.02)
14. Aleksandra Chrzanowska o niepokojach Ukraińców przebywających w Polsce w TOK
Fm (19.02): http://audycje.tokfm.pl/audycja/11
15. Michał Górski w PAP:
http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=infopa
kiet&dz=kraj&idNewsComp=&filename=&idnews=148964&data=&status=biezace&_
CheckSum=1210441490
16. Michał Górski w RMF: http://www.rmf24.pl/raport-ukraina/fakty/news-chcesz-pomocukraincom-sprawdz-jak-to-zrobic,nId,1108686
17. Michał Górski w Polskim Radiu: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1056528,Jakpomoc-Ukrainie-Akcje-solidarnosci-w-calej-Polsce
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18. Anna Trylińska udzieliła wypowiedzi na temat Ukraińców ubiegających się w Polsce
o ochronę w Telewizyjnym Kurierze Warszawskim (19.02):
http://www.tvp.pl/warszawa/informacyjne/kurierwarszawski/wideo/19022014/14078974
19. Anna Trylińska wypowiedziała się na Radia Zet nt możliwości przyjazdu do Polski
Ukraińców oraz o możliwościach zalegalizowania ich pobytu (20.02).
20. Anna Trylińska udzieliła wypowiedzi dla Programu Czwartego Radia Polskiego nt sytuacji Ukraińców w Polsce oraz możliwości otrzymania przez nich prawa do pobytu
(20.02)
21. Karolina Mazurczak wzięła udział w audycji Radia dla Ciebie na temat obywateli
Ukrainy poszukujących ochrony międzynarodowej w Polsce (21.02)
22. Tomasz Tarasiuk udzielił wywiadów dla Programu Trzeciego Polskiego Radia i Gazety
Stołecznej na temat pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w Centrum Pomocy dla
Obywateli Ukrainy przy ulicy Nowy Świat. Na temat kwestii pomocowych i sytuacji
Ukrainie

na

wypowiadał

się

również

w

TVP

INFO

(21.02):

http://www.tvp.pl/warszawa/informacyjne/kurierwarszawski/wideo/19022014/14078974
i

TVN

http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,warszawa-dla-ukrainy-zbiorki-

pomoc-prawna-i-pikiety,114317.html
23. TOK FM – wywiad z Witoldem Klausem nt. wypełniania przez Polskę zobowiązań
międzynarodowych w zakresie walki z ksenofobią i rasizmem (21.02)
24. TVP Kultura – wywiad z Witoldem Klausem nt. uprzedzeń Polaków wobec muzułmanów (25.02)
25. „Rzeczpospolita” – wypowiedź Witolda Klausa nt. wypełnienia przez Polskę standardów prawa UE w zakresie recepcji osób starających się o nadanie statusu uchodźcy
(6.03)
26. Portal ngo.pl – artykuł pt. „Warszawa nie wykorzystuje potencjału III sektora” na temat kondycji warszawskich organizacji pozarządowych oraz oceny ich współpracy
z Urzędem m.st. Warszawy, wypowiedzi Witolda Klausa (12.03)
27. Aleksandra Chrzanowska w RDC o recepcji uchodźców z Ukrainy/Krymu
(27.03.2014):

http://www.rdc.pl/informacje/aleksandra-chrzanowska-o-osrodku-w-

podkowie-lesnej-debak-kazdy-ma-swoje-racje-posluchaj/
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28. Anna Trylińska w Programie 4 Polskiego Radia o rasizmie Polaków (27.03.2014):
http://www.polskieradio.pl/10/485/Artykul/1086015,Rasizm-w-Polsce-realny-problemczy-medialna-nagonka
29. Aleksandra Chrzanowska w RDC o wynikach badań SIP i ISP dot. zagrożenia bezdomnością wśród uchodźców i przemocy wobec uchodźczyń (31.03.2014):
http://www.rdc.pl/publikacja/popoludnie-rdc-problemy-uchodzcow-grupa-teatralnadzieci-z-zespolem-downa-i-ateista-roku-2014/

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Sprawozdanie Sekcji ds. Cudzoziemców I 2014

