
 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie 

z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców 

w drugim kwartale 2015 

 

 

 

Pomoc uchodźcom świadczona była w ramach projektów Prawnicy uchodźcom 

współfinansowanego przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców i budżet państwa, 

Warszawa Wielokulturowa II współfinansowanego przez miasto stołeczne Warszawa,  

Integracja na Mazowszu III, współfinansowanego przez Wojewodę Mazowieckiego oraz 

Bezpieczny dom, współfinansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego. 

W drugim kwartale w ramach dyżurów prawników i doradcy międzykulturowego 

udzielono porad 320 osobom w 956 sprawach. 722 spraw dotyczyło osób w procedurze 

o nadanie statusu uchodźcy, 147 – osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą, 63 – status 

uchodźcy, 24 – zgody na osiedlenie. Porad udzielono 140 kobietom i 180 mężczyznom. 

Najwięcej klientów, którym udzielono porad pochodziło z Ukrainy – 115 osób oraz 

z Czeczenii – 88 osób; udzielono także pomocy 16 osobom z Gruzji, po 15 osobom 

z Afganistanu i Rosji, 13 osobom z Kirgistanu, 6 osobom z Białorusi, po 5 osobom z Iranu 

i Kongo, 4 osobom z Armenii,  po 3 osobom z Dagestanu, Egiptu, Inguszetii i Pakistanu. 

W pozostałych przypadkach pomoc została udzielona osobom pochodzącym z: Algierii, 

Bangladeszu, Etiopii, Gwinei, Iraku, Jemenu, Kamerunu, Kuby, Nepalu, Republiki Środkowej 

Afryki, Rwandy, Senegalu, Somalii, Syrii, Togo, Ugandy, Uzbekistanu, Wietnamu, Wybrzeża 

Kości Słoniowej oraz bezpaństwowcowi. W 786 sprawach udzielono porad prawnych, 

a w 170 porad międzykulturowych/integracyjnych.  

 

W ramach Centrum Wolontariatu odbyło się 218 wizyt lekarskich 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 II kwartale 2015 roku 

odbyły się następujące działania: 20 kwietnia, 21 maja oraz 23 czerwca odbyły się zajęcia 

z rosyjskiego medycznego dla wolontariuszy. Podczas zajęć wolontariusze poznawali 
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zagadnienia oraz słownictwo związane z chorobami onkologicznymi, laryngologicznymi oraz 

z chorobami krwi, które mają pomóc im w pracy tłumacza w szpitalach. 20 czerwca odbyło 

się szkolenie antydyskryminacyjne dla wolontariuszy. Szkolenie było podzielone na dwie 

części. Pierwsza część - warsztat antydyskryminacyjny skupiała się na wspólnym wyjaśnieniu 

pojęć takich jak dyskryminacja, stygmatyzacja, stereotypy, a także podczas pracy w grupach 

i burzy mózgów wolontariusze zastanawiali się jak radzić sobie z tymi zjawiskami i czy są 

one możliwe do wyeliminowania. Druga część stanowiła omówienie zjawiska dyskryminacji 

od strony prawniczej (poprowadziła tę część Patrycja Mickiewicz, prawniczka SIP), 

wolontariusze także dowiedzieli się z jakimi przypadkami dyskryminacji z mogą się spotykać 

w swojej pracy wolontariackiej z cudzoziemcami. 27 maja odbyła się hospitacja 

wolontariuszy w ośrodku dla uchodźców w Lininie. W kwietniu, maju i czerwcu odbyło się 

po jednym spotkaniu merytorycznym z Olgą Hilik, koordynatorką Centrum Wolontariatu, 

w czasie którego zostały szczegółowo omówione bieżące sprawy. Brała ona także udział we 

wszystkich spotkaniach szkoleniowych. 

 

Pomoc dobrowolnym migrantom świadczona była nadal w biurze SIP mimo 

zakończenia projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców II i braku dalszego 

finansowania. Nie działało natomiast stanowisko SIP w Mazowieckim Urzędzie 

Wojewódzkim. W II kwartale 2015 roku udzielono pomocy 446 osobom w 645 sprawach. 

W 274 sprawach porady udzielili doradcy, a w 371 – prawnicy. Najliczniejszą grupę 

dobrowolnych migrantów odwiedzających SIP stanowili Ukraińcy – 311 osób w 443 

sprawach. 

 

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 kontynuowane były działania rzecznicze. Karolina Mazurczak – 

odpowiedzialna za działania rzecznicze w projekcie – brała czynny udział w spotkaniach 

i seminariach poświęconych ochronie praw pracowniczych cudzoziemców w Polsce. 

Umocniona została współpraca z organizacją migrancką „Nasz wybór” – zorganizowany 

został cykl spotkań w Domu Ukraińskim poświęcony zagadnieniom związanym z dostępem 

cudzoziemców do rynku pracy w Polsce. SIP został zaproszony do udziału w ciele doradczym 

IPSiR UW (Rada Pracodawców Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 

Uniwersytetu Warszawskiego). 17 czerwca w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej na 
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seminarium  „Cudzoziemcy na rynku pracy – ostatnie zmiany przepisów” Karolina 

Mazurczak przedstawiła raport SIP z implementacji dyrektywy sankcyjnej w Polsce. 

 

W ramach projektu Pod jednym dachem – przeciwdziałanie wykluczeniu 

cudzoziemców  współfinansowanego przez EFI i budżet państwa w II kwartale kontynuowane 

były działania poradnicze dla cudzoziemców, którzy zostali zdyskryminowani oraz tych, 

których prawa pracownicze zostały złamane. 16 oraz 29 czerwca zorganizowane zostały dwa 

seminaria z udziałem mediów („Wyzwania demograficzne a ochrona praw pracowników 

cudzoziemców w Polsce” oraz „ Mieszkamy tutaj, bo nie mamy innego wyjścia – prezentacja 

wyników monitoringu warunków mieszkaniowych cudzoziemców w Polsce oraz debata - 

Polityka lokalowa m.st. Warszawy wobec cudzoziemców”). Podczas IV Forum ds. Polityk 

Migracyjnych Karolina Mazurczak koordynowała prace grupy zajmującej się zagadnieniem 

przygotowania Polski do zwiększonego napływu migrantów z Ukrainy, gdzie dużo przestrzeni 

poświęconych zostało równemu traktowaniu cudzoziemców. 

 

W ramach projektu Równi i Bezpieczni, realizowanego przez Stowarzyszenie 

Interwencji Prawnej oraz Stowarzyszenie Lambda Warszawa w ramach programu Obywatele 

dla Demokracji, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego, odbyły się dwa 

zjazdy Koalicji Przeciwko Przestępstwom Motywowanym Uprzedzeniami. Pierwsze z nich 

odbyło się w dniach 24 i 25 kwietnia 2015 r. i poruszono na nim kwestie dotyczące ustawy 

o ochronie pokrzywdzonego i świadka, projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz 

zrealizowano warsztat dotyczący uwspólnienia języka dotyczącego przestępstw 

motywowanych uprzedzeniami i osób nimi poszkodowanych. Podczas drugiego zjazdu 

w dniach 19 i 20 czerwca przeprowadzony został warsztat z zakresu empowermentu. 

 

W kwietniu. rozpoczęła się realizacja nowego projektu Stowarzyszenia Interwencji 

Prawnej Bezpieczny Dom w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze 

środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wdrażanego 

przez Fundację im. Stefana Batorego. Celem projektu jest wsparcie procesu integracji 

migrantów w Warszawie (SIP) i Poznaniu (Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza – CeBaM) poprzez interdyscyplinarne poradnictwo prawne, integracyjne 

oraz pomoc tłumaczeniową. Pomoc SIP skierowana jest do osób szczególnie wrażliwych, 

najbardziej narażonych na wykluczenie (ofiary przemocy, samotni rodzice, dzieci bez opieki, 
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osoby przewlekle chore i straumatyzowane, migranci w detencji oraz wykorzystywani przez 

pracodawców). W Poznaniu, gdzie poza CeBaM nie ma organizacji pomagających 

migrantom, wsparcie skierowane jest do wszystkich cudzoziemców. Kontynuowane też 

będzie tworzenie sieci współpracy między poznańskimi instytucjami zajmującymi się 

problematyką migracji. 

26-27 maja Joanna Subko, prawniczka SIP, przeprowadziła szkolenia dla prawników 

i doradców z Migrant Point w Poznaniu z zakresu „ogólne zasady legalizacji pobytu 

cudzoziemców w Polsce oraz z zakresu „cudzoziemiec w postępowaniu administracyjnym – 

prawa i obowiązki”. 

 

Spotkania/ Konferencje/Wydarzenia  

8 kwietnia Patrycja Mickiewicz wzięła udział w spotkaniu w ramach projektu „Spotkania 

grup eksperckich na temat rekrutacji i podniesienia kwalifikacji urzędników”. Projekt  

realizowany był w ramach Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji. Stworzenie 

modelu rekrutacji i podnoszenia kwalifikacji urzędników obsługujących imigrantów 

stanowiło jedną z rekomendacji grupy „Prawo i Migracje”, wypracowaną podczas III 

międzysektorowego Forum Roboczego ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych. Forum, które 

odbyło się we wrześniu 2014 roku w Warszawie; 

8-10 kwietnia Adam Chmura uczestniczył w spotkaniu konsultacyjnym przedstawicieli 

organizacji pozarządowych ze Strażą Graniczną i sędziami, orzekającymi w sprawach 

detencji cudzoziemców, zorganizowanym przez Zarząd ds. Cudzoziemców Komendy 

Głównej SG i Podlaski Oddział SG; 

10-11 kwietnia Magdalena Sadowska wzięła udział w seminarium eksperckim w Uppsali, 

którego celem było nawiązanie współpracy i ustalenie zasad wymiany ekspertów 

z organizacji pozarządowych zrzeszonych w Baltic Sea Network działających na polu 

pomocy przymusowym migrantom, zwłaszcza w kontekście przekazywania uchodźców 

między państwami członkowskimi UE w ramach Regulacji Dublin III; 

13 kwietnia Adam Chmura wziął udział w konferencji uzgodnieniowej dot. projektu nowego 

rozporządzenia w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców, 

zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, prezentując uwagi SIP do tego 

projektu; 

15 kwietnia Aleksandra Chrzanowska i Ewa Grzegrzółka wzięły udział w spotkaniu KDS ds. 

Cudzoziemców, podczas którego poruszane były kwestie integracji uchodźców (programy 

integracyjne, wsparcie środowiskowe, aktywizująca na rynku pracy, pomoc mieszkaniowa –
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oferowane w ramach działań Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie); 

16-17 kwietnia Anna Trylińska i Ewelina Wegner wzięły udział w II Zjeździe Członków 

Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi; 

22 kwietnia Ewa Grzegrzółka, Karolina Mazurczak i Patrycja Mickiewicz wzięły udział 

w spotkaniu Forum Cudzoziemców działającym przy Wojewodzie Mazowieckim; 

23 kwietnia Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w pierwszym spotkaniu okrągłego stołu 

w sprawie zaleceń Komitetu CEDAW dot. zdrowia kobiet i dziewcząt. Spotkanie zostało 

zorganizowane przez Koalicję „Karat” i odbyło się w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich;  

28 kwietnia Ewelina Wegner wzięła udział w spotkaniu z ekspertami ws. dostępu migrantów 

w Polsce do szczepień ochronnych;  

4-9 maja  Anna Trylińska I Emilia Piechowska uczestniczyły w Konferencji Overcome all 

borders w Maladze, organizowanej przez UNITED for Intercultural Action, European 

network against nationalism, racism, facism and in support of migrants and refugees; 

6 maja Karolina Mazurczak wzięła udział w spotkaniu organizacji partnerskich UNHCR; 

7 maja Adam Chmura i Katarzyna Słubik wzięli udział w spotkaniu konsultacyjnym dot. 

dalszych etapów prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom 

ochrony na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw, zorganizowanym przez Urząd do 

Spraw Cudzoziemców; 

8 maja Adam Chmura wziął udział w seminarium "Bariery w zakładaniu i prowadzeniu 

działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce", zorganizowanym przez Instytut 

Spraw Publicznych; 

13 maja Ewa Grzegrzółka wzięła udział w posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego do 

spraw Cudzoziemców; 

14-17 maja Aleksandra Chrzanowska, Olga Hilik, Karolina Mazurczak i Patrycja Mickiewicz 

wzięły udział w IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych, które odbyło się we 

Wrocławiu. Aleksandra Chrzanowska pracowała w grupie roboczej dotyczącej przemocy 

wobec migrantek, Olga Hiliki i Patrycja Mickiewicz w grupie dotyczącej dostępu do usług 

medycznych  dla migrantów, a Karolina Mazurczak facylitowała pracę grupy roboczej 

zajmującej się zagadnieniem przygotowania Polski do zwiększonego napływu migrantów 

z Ukrainy; 

20 maja Olga Hilik wzięła udział w spotkaniu „Praca migrantów w sektorze opieki nad 

osobami starszymi – perspektywa pracodawców” w Instytucie Spraw 

Publicznych  organizowanym w ramach projektu „Niewidzialna siła robocza. Warunki pracy 

i prawa pracownicze migrantów w sektorze opiekuńczym”; 
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23 maja Aleksandra Chrzanowska, Aslan Dekaev, Adam Gryszkiewicz, Olga Hilik, Karolina 

Mazurczak, Patrycja Mickiewicz, Joanna Subko wzięli udział w Warszawskim Dniu 

Różnorodności; 

28-29 maja Anna Trylińska i Ewelina Wegner wzięły udział w II Zjeździe Członków 

Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi; 

2 czerwca Adam Chmura wziął udział w panelu eksperckim konferencji „Problematyka 

migracji – współczesne wyzwania i trendy", zorganizowanej przez Wydział Dziennikarstwa 

i Nauk Politycznych UW, prezentując referat dot. nowej ustawy o cudzoziemcach; 

2 czerwca Anna Trylińska uczestniczyła w Seminarium UNHCR i UNICEF „Sytuacja 

dziecka cudzoziemskiego w Polsce", zabierając głos na temat kurateli w sprawach 

małoletnich cudzoziemców w panelu „Prawa dzieci w praktyce”; 

10 czerwca Aleksandra Chrzanowska i Patrycja Mickiewicz wzięły udział w KDS ds. 

Cudzoziemców dot. problemów mieszkaniowych (zwłaszcza w uzyskaniu lokalu z zasobów 

lokalowych m.st. Warszawy) uchodźców, dyskusja toczyła się z przedstawicielami Biura 

Polityki Lokalowej urzędu m.st. warszawy oraz przedstawicielki Warszawskiego Centrum 

Pomocy Rodzinie;  

11 czerwca – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Rola organów do spraw przestrzegania zasady 

równego traktowania – ich najważniejsze cele i potrzeby”  na konferencji „Koncepcja organu 

do spraw równego traktowania - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” organizowanej przez 

Pełnomocniczkę Rządu do spraw Równego Traktowania; 

11 czerwca Katarzyna Słubik wzięla udział w panelu dyskusyjnym na konferencji Programu 

Pomocy w Dobrowolnym Powrocie i Reintegracji organizowanej przez MSW i IOM;  

12 czerwca – wystąpienie Witolda Klausa pt. “Governmental Xenophobia towards “the 

Other” na konferencji “Law and the Other in Post - Multicultural Europe” organizowanej 

przez University of Helsinki  (wspólnie z Aleksandrą Gliszczyńską-Grabias); 

12 czerwca Witold Klaus moderował panel na konferencji „Migracja i integracja – wyzwanie 

dla Europy. Doświadczenia Polski i Austrii” organizowanej przez Instytut Spraw Publicznych 

i Ambasadę Austrii w Polsce; 

12 czerwca – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Cudzoziemiec jako osoba niepożądana w Unii 

Europejskiej” na konferencji pt. „Status cudzoziemca w Polsce w świetle współczesnych 

wyzwań międzynarodowych” organizowanej przez Helsińską Fundacją Praw Człowieka; 

12-13 czerwca Katarzyna Słubik wzięła udział w walnym zgromadzeniu członków platformy 

PICUM w Brukseli; 

13 czerwca przedstawiciele SIP – Aleksandra Chrzanowska, Olga Hilik, Witold Klaus, 
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Patrycja Mickiewicz, Anna Trylińska – wzięli udział w Paradzie Równości z hasłem 

„Wszyscy jesteśmy migrantami”; 

15-16 czerwca Anna Trylińska wzięła udział w Szkoleniu organizowanym w Budapeszcie 

przez UNHCR oraz Radę Europy dotyczącym detencji oraz alternatyw do detencji; 

15 czerwca Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w spotkaniu-dyskusji z ekspertami dot. 

integracji uchodźców w Polsce zorganizowanym przez Fundację Ocalenie w Muzeum Polin; 

16 czerwca – wystąpienie Witolda Klausa „Otwarcie Polski na migrantów? Dlaczego 

akceptujemy fikcję” oraz udział Katarzyny Słubik w panelu dyskusyjnym podczas 

seminarium „Wyzwania demograficzne a ochrona praw pracowników cudzoziemskich 

w Polsce” organizowanym przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Instytut Nauk 

Prawnych PAN; 

17 czerwca Karolina Mazurczak, Joanna Subko i Ewelina Wegner wzięły udział 

w organizowanym przez MPiPS seminarium pt. „Cudzoziemcy na rynku pracy – ostatnie 

zmiany przepisów”. Podczas seminarium Karolina Mazurczak przedstawiła raport SIP na 

temat ustawy sankcyjnej: „Bez ochrony. Migranci o nieuregulowanym statusie pracujący 

w Polsce”;  

18 czerwca Witold Klaus moderował panel na konferencji „Polska wobec nowych 

obywateli.  Ocena systemu nadawania obywatelstwa polskiego i polskiej polityki 

integracyjnej w świetle wskaźników MIPEX 2015” organizowanej przez Instytut Spraw 

Publicznych, Barcelona Centre for International Affairs oraz Migration Policy Group; podczas 

tej samej konferencji Patrycja Mickiewicz przedstawiła zmiany w zakresie nabywania 

obywatelstwa polskiego; 

19 czerwca – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Wyzwania współpracy międzysektorowej 

z perspektywy organizacji pozarządowych” na konferencji „Budowa przyszłości poprzez 

wkład społeczny. Modelowa współpraca administracji publicznej z organizacjami 

pozarządowymi” organizowanej przez Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją 

i Przedsiębiorstwem Prywatnym”; 

19 czerwca Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w I roboczym spotkaniu koalicji na rzecz 

ofiar wojen sformowanej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich; 

20 czerwca Aleksandra Chrzanowska poprowadziła w Muzeum Polin z okazji 

Międzynarodowego Dnia Uchodźcy debatę z uchodźcami o ich życiu w Polsce. Wzięli w niej 

udział zarówno uchodźcy oczekujący na decyzję w sprawie przyznania ochrony 

międzynarodowej, jak i już uznani uchodźcy. Debatę poprzedził pokaz filmu Justyny Tafel 

„Połowa mnie” (2007); 
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22 czerwca Adam Chmura wziął udział w posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej Sejmu RP 

ds. rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom 

ochrony na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw, prezentując przygotowane przez SIP 

i HFPC propozycje poprawek do tego projektu; 

24 czerwca Ewa Grzegrzółka wzięła udział w debacie SIP i INP PAN pt. „Ten obcy” 

w Europie i w Polsce; 

25 czerwca Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w seminarium „Sąsiedztwo 

wielokulturowe, segregacja mieszkaniowa a integracja migrantów. Doświadczenia Holandii 

i Polski” zorganizowanym przez Instytut Spraw Publicznych w Ambasadzie Holandii; 

26 czerwca Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w debacie o ofiarach tortur w Polsce 

zorganizowanej wspólnie przez HFPC i SIP we Wrzeniu Świata. Pozostałymi uczestnikami 

debaty poprowadzonej przez Adama Bodnara z HFPC byli: Maria Książak z FMIH, Lenur 

Kerymov Z HFPC oraz reporter Wojciech Tochman; 

26 czerwca – wystąpienie Witolda Klausa „Immigrants as the Perfect ‘Others’: The Polish 

Perspective” na konferencji “The ‘Other’. International Cultural Criminology Conference” 

organizowanej przez Vrije University Amsterdam, Amsterdam; 

28 czerwca Patrycja Mickiewicz i Ewelina Wegner przeprowadziły szkolenie w Fundacji 

Nasz Wybór poświęcone prawidłowemu wypełnieniu wniosku na kartę pobytu oraz 

legalizacji pobytu w Polsce; 

29 czerwca odbyła się w Państwomiasto zorganizowana przez SIP debata dotycząca polityki 

lokalowej m.st. Warszawy wobec cudzoziemców. Wzięli w niej udział przedstawiciele Biura 

Polityki Lokalowej i Biura Pomocy i Projektów Społecznych urzędu m.st. Warszawy oraz 

UNHCR Polska, a także Patrycja Mickiewicz, prawniczka SIP. Dyskusję moderował Witold 

Klaus. Debatę poprzedziło zaprezentowanie przez Aleksandrę Chrzanowską wyników 

monitoringu warunków mieszkaniowych uchodźców w Polsce. 

 

Szkolenia/Badania/Udział w innych projektach/Inne 

9-10 kwietnia Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w charakterze tłumaczki w warsztatach 

dla mam-uchodźczyń z ośrodka w Grupie k/Grudziądza 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;  

12 kwietnia Olga Hilik przeprowadziła zajęcia dla studentów Colegium Civitas w ramach 

przedmiotu „ Mniejszości narodowe i etniczne w prawie polskim i europejskim oraz prawne 
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aspekty zabezpieczenia i legalizacji pobytu, dostępu do rynku mieszkaniowego, zawodowego, 

opieki zdrowotnej i edukacji dla migrantów” na temat dostępu do usług medycznych dla 

uchodźców i migrantów; 

14 kwietnia Adam Chmura przeprowadził w Warszawie – w ramach współpracy SIP 

i Instytutu Spraw Publicznych – szkolenie z zakresu podstaw legalizacji pobytu, 

wykonywania pracy i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez studentów 

zagranicznych; 

28 kwietnia Adam Chmura przeprowadził w Lublinie – w ramach współpracy SIP i Instytutu 

Spraw Publicznych – szkolenie z zakresu podstaw legalizacji pobytu, wykonywania pracy 

i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez studentów zagranicznych; 

10 maja Patrycja Mickiewicz i Joanna Subko przeprowadziły w Ukraińskim Domu (siedziba 

fundacji Nasz Wybór) szkolenia dla cudzoziemców z zakresu „Legalna i bezpieczna praca 

w Polsce”; 

26 maja Stowarzyszenie Interwencji Prawnej otworzyło w Warszawie przygotowaną przez 

czeską organizację People in Need wystawę „Historie bez zakończenia. Przemoc i bezkarność 

na północnym Kaukazie”. Otwarciu wystawy towarzyszył pokaz filmu dokumentalnego 

„Wyznania Zelima” oraz spotkanie z przedstawicielem rosyjskiej organizacji Komitet 

przeciwko Torturom Sergejem Babincem; 

26-27 maja Joanna Subko, prawniczka SIP, przeprowadziła w ramach projektu „Bezpieczny 

dom” szkolenia dla prawników i doradców z Migrant Point w Poznaniu z zakresu „ogólne 

zasady legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce oraz 

z zakresu „cudzoziemiec w postępowaniu administracyjnym – prawa i obowiązki”. 

 

W związku z dużym napływem Ukraińców zainteresowanych legalizacją pobytu 

i pracą w Polsce Patrycja Mickiewicz zainicjowała cykl szkoleń skierowanych do 

przedstawicieli tej społeczności, dzięki któremu mogą oni uniknąć problemów prawnych, 

z którymi później zgłaszają się do Stowarzyszenia. We współpracy z Fundacją Nasz Wybór 

zorganizowała w ich siedzibie – Ukraińskim Domu – szereg spotkań o następującej tematyce: 

10 maja – „Legalna i bezpieczna praca w Polsce” (przeprowadzone przez Patrycję Mickie-

wicz i Joannę Subko); 

24 maja – „Legalizacji pobytu w Polsce” (przeprowadzone przez Patrycję Mickiewicz i Annę 

Trylińską); 

14 czerwca – „Rodzaje zezwoleń na pracę” (przeprowadzone przez Michała Górskiego); 
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28 czerwca – „Prawa pracownicze cudzoziemców w Polsce” (przeprowadzone przez Patrycję 

Mickiewicz i Ewelinę Wegner). 

 

Publikacje 

1. Patrycja Mickiewicz, Ismena Saadi,  Legalna praca w Polsce – regulacje prawne 

(maj) – analiza sporządzona dla Instytutu Spraw Publicznych w ramach projektu 

„Przyciąganie do Polski wykwalifikowanych imigrantów. Diagnoza potrzeb w tym 

zakresie i rekomendacje dla polityki migracyjnej",  tekst został przygotowany na zle-

cenie Ministerstwa Gospodarki. 

2. Aleksandra Chrzanowska, Katarzyna Słubik, Być migrantką w Polsce, Instytut Spraw 

Publicznych, Warszawa 2015: http://www.zobaczniewidzialne.pl/3/migrantki-w-polsce  

3. Aleksandra Chrzanowska, Izabela Czerniejewska, „Mieszkamy tutaj, bo nie mamy in-

nego wyjścia. Raport z monitoringu warunków mieszkaniowych uchodźców w Polsce, 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Analizy Raport Ekspertyzy nr 2 (58), Warszawa 

2015; 

 

Stanowiska SIP/listy otwarte/precedensy 

1. W kwietniu NSA wydał precedensowe postanowienie o wstrzymaniu wykonania de-

cyzji odmawiającej nadania statusu uchodźcy: 

http://interwencjaprawna.pl/wygrana-sip-przed-naczelnym-sadem-administracyjnym/  

2. W ramach kontynuowania prac nad zmianami w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom 

ochrony na terytorium RP, SIP wysłał w kwietniu do MSW kolejne uwagi: 

http://interwencjaprawna.pl/dalsze-prace-nad-nowelizacja-ustawy-o-udzielaniu-cudzoziemcom-

ochrony/  

3. W czerwcu SIP podpisało przygotowany przez międzynarodowe organizacje Lekarze 

Świata, PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumended Migrants) 

i EPHA (European Public Health Association) list otwarty do Ministrów Zdrowia 

wszystkich krajów UE w sprawie poprawy dostępu do ochrony zdrowia migrantów: 

http://interwencjaprawna.pl/list-otwarty-w-sprawie-poprawy-dostepu-do-ochrony-zdrowia-migrantow/  

4. SIP wywalczyło ochronę uzupełniającą z powodu prześladowania ze względu na płeć 

dla Czeczenki doświadczającej przemocy domowej: 

http://interwencjaprawna.pl/sukces-sip-ochrona-uzupelniajaca-dla-ofiary-przemocy-domowej-z-

czeczenii/  

5. SIP udało się nie dopuścić do umieszczenia w SOC osoby po torturach, z zespołem 

stresu pourazowego: 

http://interwencjaprawna.pl/madrosc-sadu-slabosc-strazy-granicznej-niedopuszczenie-do-

umieszczenia-cudzoziemca-w-strzezonym-osrodku-dla-cudzoziemcow/ 

http://www.zobaczniewidzialne.pl/3/migrantki-w-polsce
http://interwencjaprawna.pl/wygrana-sip-przed-naczelnym-sadem-administracyjnym/
http://interwencjaprawna.pl/dalsze-prace-nad-nowelizacja-ustawy-o-udzielaniu-cudzoziemcom-ochrony/
http://interwencjaprawna.pl/dalsze-prace-nad-nowelizacja-ustawy-o-udzielaniu-cudzoziemcom-ochrony/
http://interwencjaprawna.pl/list-otwarty-w-sprawie-poprawy-dostepu-do-ochrony-zdrowia-migrantow/
http://interwencjaprawna.pl/sukces-sip-ochrona-uzupelniajaca-dla-ofiary-przemocy-domowej-z-czeczenii/
http://interwencjaprawna.pl/sukces-sip-ochrona-uzupelniajaca-dla-ofiary-przemocy-domowej-z-czeczenii/
http://interwencjaprawna.pl/madrosc-sadu-slabosc-strazy-granicznej-niedopuszczenie-do-umieszczenia-cudzoziemca-w-strzezonym-osrodku-dla-cudzoziemcow/
http://interwencjaprawna.pl/madrosc-sadu-slabosc-strazy-granicznej-niedopuszczenie-do-umieszczenia-cudzoziemca-w-strzezonym-osrodku-dla-cudzoziemcow/
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Media 

4 kwietnia – wypowiedź Witolda Klausa w artykule „Pracy jest coraz więcej. Ale pracy za 

darmo” w Gazecie Prawnej.pl: 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/863535,pracy-jest-coraz-wiecej-ale-pracy-za-

darmo.html 

6 kwietnia Karolina Mazurczak wypowiedziała się na temat obecności cudzoziemców 

w Polsce w „Wydarzeniach” w Polsacie; 

15 kwietnia – rozmowa z Witoldem Klausem w programie "Post factum" Radia Tok fm 

o tym, czy Europa solidarnie zaopiekuje się imigrantami z Afryki: 

http://audycje.tokfm.pl/audycja/11 

20 kwietnia na stronie Onet.pl została zaprezentowana działalność pro bono SIP: 

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/stowarzyszenie-interwencji-prawnej-walczy-o-sprawiedliwosc-bez-granic/y1t7l8 

W kwietniu SIP dołączył do kampanii „Twój głos” – Karolina Mazurczak i Anna Trylińska 

zadały pytania dotyczące migracji do kandydatów na prezydenta RP: 

https://www.youtube.com/watch?v=kkrxfnwQSAI&index=11&list=PLTLbI8K29P5qnHZjUOCrHYf_aeaGuSauJ 

11 maja – „Z równością pod górkę”, artykuł Klary Sołtan-Kościeleckiej, z wypowiedziami 

Witolda Klausa, o nieadekwatności ustawy o wdrażaniu niektórych przepisów Unii 

Europejskiej w zakresie równego traktowania: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1629397.html   

12 maja – „Praca w Polsce – nie dla wszystkich” – Karolina Mazurczak o kłopotach 

cudzoziemców na polskim rynku pracy dla ngp.pl: http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1633309.html  

14 maja – Aleksandra Chrzanowska w kontekście sprawy o dyskryminację w dostępie 

cudzoziemców do mieszkań komunalnych wytoczonej przez SIP Urzędowi Miejskiemu 

w Pruszkowie (samorząd.pap.pl): 

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/151430/Komu-mieszkanie--Czeczenka-twierdzi--ze-

byla-dyskryminowana-przez-gmine  

14 maja Anna Trylińska wypowiedziała się w Radiu Tok Fm na temat przyjęcia uchodźców 

przez Polskę: http://audycje.tokfm.pl/odcinek/KE-chce-systemu-rozdzielania-uchodzcow-miedzy-kraje-UE-

Anna-Trylinska-w-rozmowie-z-Jakubem-Janiszewskim/25845 

15 maja Anna Trylińska wypowiedziała się dla Pierwszego Programu Polskiego Radia: 

http://www.polskieradio.pl/42/4393/Artykul/1443075,Imigrantow-i-potrzebujemy-i-obawiamy-sie-Przede-

wszystkim-brakuje-polityki-migracyjnej 

28 maja – Aleksandra Chrzanowska w kontekście sprawy o dyskryminację w dostępie 

cudzoziemców do mieszkań komunalnych wytoczonej przez SIP Urzędowi Miejskiemu 

w Pruszkowie (Gazeta Stołeczna): 

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,18002062,Sad_nad_uchodzcami__Urzednicy_nawet_nie_rozpatr

zyli.html 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/863535,pracy-jest-coraz-wiecej-ale-pracy-za-darmo.html
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/863535,pracy-jest-coraz-wiecej-ale-pracy-za-darmo.html
http://audycje.tokfm.pl/audycja/11
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/stowarzyszenie-interwencji-prawnej-walczy-o-sprawiedliwosc-bez-granic/y1t7l8
https://www.youtube.com/watch?v=kkrxfnwQSAI&index=11&list=PLTLbI8K29P5qnHZjUOCrHYf_aeaGuSauJ
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1629397.html
http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1633309.html
http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/151430/Komu-mieszkanie--Czeczenka-twierdzi--ze-byla-dyskryminowana-przez-gmine
http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/151430/Komu-mieszkanie--Czeczenka-twierdzi--ze-byla-dyskryminowana-przez-gmine
http://audycje.tokfm.pl/odcinek/KE-chce-systemu-rozdzielania-uchodzcow-miedzy-kraje-UE-Anna-Trylinska-w-rozmowie-z-Jakubem-Janiszewskim/25845
http://audycje.tokfm.pl/odcinek/KE-chce-systemu-rozdzielania-uchodzcow-miedzy-kraje-UE-Anna-Trylinska-w-rozmowie-z-Jakubem-Janiszewskim/25845
http://www.polskieradio.pl/42/4393/Artykul/1443075,Imigrantow-i-potrzebujemy-i-obawiamy-sie-Przede-wszystkim-brakuje-polityki-migracyjnej
http://www.polskieradio.pl/42/4393/Artykul/1443075,Imigrantow-i-potrzebujemy-i-obawiamy-sie-Przede-wszystkim-brakuje-polityki-migracyjnej
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,18002062,Sad_nad_uchodzcami__Urzednicy_nawet_nie_rozpatrzyli.html
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,18002062,Sad_nad_uchodzcami__Urzednicy_nawet_nie_rozpatrzyli.html
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7 czerwca - TOK FM, wywiad z Witoldem Klausem nt. ustawy o dostępie do nieodpłatnej 

pomocy prawnej 

8 czerwca – „Migranci to inwestycja", Witold Klaus  i Karolina Mazurczak, Rzeczpospolita 

http://archiwum.rp.pl/artykul/1278480-Migranci-to-inwestycja.html  

9 czerwca – komentarz Joanny Subko w programie TVN Uwaga dot. braku możliwości 

uzyskania przez cudzoziemców odszkodowania zastępczego w Polsce: 

http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/bo-nienawidze-czarnuchow,171021.html 

10 czerwca – rozmowa z Adamem Chmurą w Dzienniku Gazecie Prawnej nt. kwot 

uchodźców i idących za nimi środków z UE: 

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/876335,uchodzcy-z-unii-dostana-pieniadze-ale-inni-nie-powinni-sie-

czuc-poszkodowani.html  

11 czerwca – „Trudny powrót ze wschodu”, Witold Klaus i Klara Sołtan-Kościelecka 

o repatriacji, Rzeczpospolita: http://www.rp.pl/artykul/1207933.html  

18 czerwca Joanna Subko w reportażu Joanny Klimowicz "Obce ciało. Marokańczyk 

w Polsce", Duży Format: http://wyborcza.pl/duzyformat/1,145321,18134316.html   

18 czerwca Karolina Mazurczak w wywiadzie Magdaleny Dobranowskiej-Wittels 

„Cudzoziemiec w tarapatach: nie bójmy się reagować" na ngo.pl: 

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1642847.html  

18 czerwca – Polskie Radio Program 1 – wypowiedź Witolda Klausa nt. polskiej polityki 

migracyjnej; 

18 czerwca – Polskie Radio „Dla Ciebie” – wypowiedź Witolda Klausa nt. polskiej polityki 

migracyjnej; 

19 czerwca – „Radio Sochaczew – wypowiedź Witolda Klausa nt. współpracy pomiędzy 

samorządami a organizacjami pozarządowymi; 

20 czerwca – TOK FM – wywiad z Witoldem Klausem nt. polskiej polityki migracyjnej; 

25 czerwca Aleksandra Chrzanowska o obowiązku przyjmowania uchodźców w Polskim 

Radio 24:  http://www.polskieradio.pl/130/2788/Artykul/1467675,Polska-a-uchodzcy  

26 czerwca na portalu infomigrator ukazał się wywiad z Ismeną Saadi i Karoliną Mazurczak 

o nieuczciwych pełnomocnikach: http://www.ekspert.info-migrator.pl/warto-poczyta%C4%87/874-w-

urz%C4%99dzie/1501-o-nieuczciwych-pe%C5%82nomocnikach-rozmowa-z-przedstawicielami-sip 

29 czerwca artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej omawiający wyniki monitoringu 

warunków mieszkaniowych uchodźców w Polsce przeprowadzonego przez SIP: 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/879952,wilgoc-i-karaluchy-witaja-w-polsce-tak-

mieszkaja-cudzoziemcy.html  

29 czerwca – wywiad z Joanną Subko w internetowym dwutygodniku Magazyn Kontakt 

(nr 147) nt. integracji cudzoziemców  w Polsce: http://magazynkontakt.pl/integracja-po-polsku.html 

http://archiwum.rp.pl/artykul/1278480-Migranci-to-inwestycja.html
http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/bo-nienawidze-czarnuchow,171021.html
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/876335,uchodzcy-z-unii-dostana-pieniadze-ale-inni-nie-powinni-sie-czuc-poszkodowani.html
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/876335,uchodzcy-z-unii-dostana-pieniadze-ale-inni-nie-powinni-sie-czuc-poszkodowani.html
http://www.rp.pl/artykul/1207933.html
http://wyborcza.pl/duzyformat/1,145321,18134316.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1642847.html
http://www.polskieradio.pl/130/2788/Artykul/1467675,Polska-a-uchodzcy
http://www.ekspert.info-migrator.pl/warto-poczyta%C4%87/874-w-urz%C4%99dzie/1501-o-nieuczciwych-pe%C5%82nomocnikach-rozmowa-z-przedstawicielami-sip
http://www.ekspert.info-migrator.pl/warto-poczyta%C4%87/874-w-urz%C4%99dzie/1501-o-nieuczciwych-pe%C5%82nomocnikach-rozmowa-z-przedstawicielami-sip
http://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/879952,wilgoc-i-karaluchy-witaja-w-polsce-tak-mieszkaja-cudzoziemcy.html
http://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/879952,wilgoc-i-karaluchy-witaja-w-polsce-tak-mieszkaja-cudzoziemcy.html
http://magazynkontakt.pl/integracja-po-polsku.html

