Sprawozdanie
z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców
w pierwszym kwartale 2016

Pomoc uchodźcom świadczona była w ramach projektów Prawnicy uchodźcom II
współfinansowanego przez europejski Fundusz Azylu, Migracji i Integracji i budżet państwa
i Warszawa Wielokulturowa III współfinansowanego przez miasto stołeczne Warszawa.
W
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2016
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i

doradcy

międzykulturowego udzielono porad 250 osobom w 467 sprawach. 296 spraw dotyczyło
osób w procedurze o nadanie statusu uchodźcy, 62 sprawy – osób w procedurze powrotowej,
52 – osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą, 32 – status uchodźcy, 16 – zgody na
osiedlenie, 9 – zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Porad udzielono 135 kobietom
i 115 mężczyznom. Najwięcej klientów, którym udzielono porad pochodziło z Ukrainy – 94
osób i z Czeczenii – 92; udzielono także pomocy 13 osobom z Kirgistanu, 9 osobom
z Afganistanu, 8 osobom z Gruzji, 6 osobom z Rosji, po 3 osobom z Białorusi Syrii
i Wietnamu, po 2 osobom z Iranu, Pakistanu i Rwandy. W pozostałych przypadkach pomoc
została udzielona osobom pochodzącym z: Bangladeszu, Dagestanu, Egiptu, Erytrei, Gwinei,
Iraku, Inguszetii, Kazachstanu, Republiki Środkowej Afryki, Tadżykistanu, Turcji, Wybrzeża
Kości Słoniowej i bezpaństwowcowi.
W ramach Centrum Wolontariatu odbyło się 17 wizyt lekarskich w obecności tłumacza.
Poza

tym,

wolontariusze

w urzędach (11)

oraz
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cudzoziemcom
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z
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funkcjonowaniem w Polsce (12). Ponadto, wolontariusze biorą udział w szeregu spotkań
wspierających i podnoszących ich kompetencje w ramach projektu finansowanego przez
Urząd Miasta st. Warszawy Podnoszenie kompetencji wolontariuszy działających na rzecz
uchodźców II. W I kwartale odbyły się cztery spotkania dla wolontariuszy.
W I kwartale 2016 rozpoczęliśmy realizację projektu Seniorzy w wielokulturowej Warszawie
realizowany ze środków Urzędu Miasta st. Warszawy, w ramach którego seniorzy będą się
spotykać

się

regularnie

w

Centrum

Aktywności

Lokalnej

na

Paca,

gdzie

wspólnie cudzoziemcami będą gotować, rozmawiać, brać udział w zajęciach plastycznych
i miło spędzać czas. W I kwartale odbyły się spotkania przygotowawcze z pracownikami
Dziennego Domu Pomocy Społecznej, z opiekunami grupy seniorów z Klubu Seniora
z ul. Paca 40 oraz spotkania dla cudzoziemców zapoznające z projektem. Odbyły się także
3 warsztaty, w których udział wzięli seniorzy, cudzoziemcy i wolontariusze SIP.
W I kwartale 2016 ruszył także projekt Dzieci w wielokulturowej Warszawie
realizowany ze środków Urzędu Miasta st. Warszawy. Odbyły się spotkania organizacyjne
z prowadzącymi zajęcia oraz pracownikami ośrodka dla uchodźczyń z dziećmi na
warszawskim Targówku.
Pomoc dobrowolnym migrantom świadczona była nadal – choć w znacznie
ograniczonym wymiarze – mimo zakończenia projektu Centrum Informacyjne dla
Cudzoziemców II i braku dalszego finansowania. W I kwartale 2016 roku udzielono pomocy
191 osobom w 234 sprawach. W 137 sprawach porady udzielili doradcy, a w 97 – prawnicy.
Najliczniejszą grupę dobrowolnych migrantów odwiedzających SIP stanowili Ukraińcy – 145
osób w 176 sprawach.
W marcu 2016 zakończył się projekt Bezpieczny Dom, realizowany przez
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Centrum Badań Migracyjnych CeBaM z Poznania
w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wdrażanego przez Fundację im.
Stefana Batorego. Dzięki działaniom projektu prawnicy i doradcy SIP wsparli prawie 400
cudzoziemców z grup szczególnie wrażliwych a ponad 20 wolontariuszy wspierało na bieżąco
osoby potrzebujące pomocy podczas wizyt w szpitalach i urzędach. W ramach współpracy
z CeBaM z Poznania, 10 pracowników Migrant Info point odbyło staże w siedzibie SIP.
Prawnicy SIP przeprowadzili także w siedzibie Migrant Info point 6 dwudniowych szkoleń,
co przyczyniło się do wzmocnienia kompetencji pracowników poznańskiej organizacji.
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, w dniach 5 i 6
lutego odbył się zjazd Koalicji Przeciwko Przestępstwom Motywowanym Uprzedzeniami.
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Gościem Koalicji był Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon, który opowiedział
o obowiązkach prawnych związanych z ochroną danych osobowych, w tym danych
wrażliwych. Drugiego dnia spotkania przeprowadzono ewaluację działań Koalicji.
W ramach projektu Nadchodzą! Jak ich przyjmiemy? realizowanego przez
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Instytut Spraw Publicznych, Fundację Panoptykon
i Fundację Polskie Forum Migracyjne w ramach programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego

ze

środków

Mechanizmu

Finansowego

Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego, wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego, prowadziliśmy monitoring
przejść granicznych w Terespolu, Medyce i na Okęciu oraz przeprowadzaliśmy badanie
dotyczące postaw młodych Polaków deklarujących poglądy nacjonalistyczne.
W ramach projektu Move On finansowanego przez Fundusz Erasmus + rozpoczęliśmy
badania nad bieżącym stanem doradztwa zawodowego dla migrantów w Polsce. Badania
prowadzi Katarzyna Gracz. Liderem projektu jest Instytut IARS z Wielkiej Brytanii; SIP jest
jednym z partnerów europejskich. Projekt ma na celu dostosowanie szkoleń zawodowych do
potrzeb kobiet migrantek i potrwa do końca września 2017 roku.

W ramach projektu Abused No More: Safeguarding Youth and Empowering
Professionals finansowanego przez Fundusz Erasmus + prowadziliśmy badanie, którego
celem jest sprawdzenie, na ile młodzież (gimnazjaliści) potrafią rozpoznać sytuacje
o dyskryminującym charakterze, z jakimi stykają się w swoim codziennym funkcjonowaniu,
a także jakie widzą sposoby na ich rozwiązanie. Raport z badania będzie dostępny pod koniec
kwietnia.

Spotkania/ Konferencje/Wydarzenia
7-8 stycznia Anna Trylińska i Ewelina Wegner uczestniczyły w zjeździe Ogólnopolskiej Sieci
Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi;
14 stycznia Magdalena Sadowska i Katarzyna Słubik wzięły udział w konferencji
organizowanej przez Instytut Prawa PAN nt. mowy nienawiści;
14 stycznia Witold Klaus wziął udział w seminarium pt. „Mowa nienawiści – czy i jak
skutecznie penalizować?” organizowanym przez Zakład Kryminologii Instytutu Nauk
Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Kampanię Przeciwko Homofobii (moderowanie
panelu dyskusyjnego);
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23 stycznia – udział wolontariuszy SIP i cudzoziemców w Wieczorku Gruzińskim
w klubokawiarni „To się wytnie” mającym na celu promowanie kultury gruzińskiej;
9 lutego Katarzyna Słubik reprezentowała SIP na spotkaniu organizacji pozarządowych
z Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy, naświetlając m.in. problem przemocy wobec
migrantek;
11 lutego Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w roboczym spotkaniu organizacji
pozarządowych z przedstawicielką Biura Regionalnego UNHCR ds. integracji uchodźców;
15 lutego Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w zorganizowanym przez ISP spotkaniu
z cyklu: O migracjach. Debaty bez granic „Szlak Bałkański – w drodze do Europy”;
16 lutego Karolina Mazurczak reprezentowała SIP w spotkaniu Komisji Dialogu Społecznego
do spraw Równego Traktowania;
16 lutego Katarzyna Słubik reprezentowała SIP na spotkaniu Rzecznika Praw Obywatelskich
z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy ze
względu na płeć, naświetlając luki w polskim prawie w zakresie ochrony migrantek przed
przemocą;
17 lutego Katarzyna Słubik reprezentowała SIP na spotkaniu koalicji organizacji
pozarządowych z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta RP – w przedmiocie koniecznych
zmian w ustawie o Policji;
17 lutego Karolina Mazurczak wzięła udział w debacie „Imigranci z Ukrainy ratunkiem dla
polskiej demografii” organizowanej przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców;
17-18 lutego Witold Klaus wziął udział w konferencji pt. „Imigracja i wielokulturowość
w XXI wieku. Przypadek Polski” organizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. 18.02 wygłosił referat pt. „Czy uchodźca to jeszcze człowiek? Przyczyny i skutki
procesu dehumanizacji uchodźców”;
24 lutego Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w charakterze ekspertki w debacie
organizowanej przez Warszawski Zespół Edukacji Amnesty International pt. „Chodź pogadać
o uchodźstwie”. Spotkanie odbyło się w formie World Café tzn. stolików tematycznych, przy
których uczestnicy mogli dyskutować o wybranych aspektach problemu uchodźstwa:
integracji, polityce Unii Europejskiej, sytuacji uchodźczyń oraz kulturze i religii;
22 lutego – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Ochrona ofiar szczególnie wrażliwych
w przepisach ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka” na konferencji pt.
„Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar” organizowanej przez Prokuratora Generalnego;
27 lutego Vasyl Blozva wziął udział w debacie „Perspektywy postkolonializmu w Polsce,
Polska w postkolonialnej perspektywie” (Organizator: Kolegium „Artes Liberales”,
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Uniwersytet Warszawski);
3-4 marca Anna Trylińska i Ewelina Wegner uczestniczyły w zjeździe Ogólnopolskiej Sieci
Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi;
4-5 marca Karolina Mazurczak brała udział jako moderatorka w konferencji roboczej mającej
na celu wypracowanie założeń koncepcji Warszawskiego Programu Recepcji i Integracji
Uchodźców;
7 marca Katarzyna Słubik wzięła udział w spotkaniu kilkunastu organizacji pozarządowych
w Fundacji im. Stefana Batorego. Tematem spotkania było wypracowanie narzędzi wsparcia
organizacji narażonych w ostatnich miesiącach na ataki ze strony nacjonalistów, rasistów itd.;
8 marca – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Prawne instrumenty państwa i samorządów
w zapobieganiu dyskryminacji imigrantów” na konferencji pt. „Miasta otwarte. Migracje
a rozwój. Sukcesy, szanse, wyzwania” organizowanej przez Europejskie Centrum
Solidarności;
10 marca Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w spotkaniu eksperckim "The Refugee
Crisis: Options for the EU" zorganizowanym przez Fundację Adenauera i Fundację Batorego;
11 marca Aleksandra Chrzanowska wystąpiła jako ekspertka w debacie „Uciekinierki. Jak
Polska i Europa może pomóc uchodźczyniom?” zorganizowanej przez Biuro Informacyjne
Parlamentu Europejskiego i Instytut Spraw Publicznych. W spotkaniu udział wzięły też Olga
Hilik i Ewelina Wegner z SIP;
10 marca Patrycja Mickiewicz wzięła udział w konferencji „Punkty na Woli – od porady do
pomocy” organizowanej przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola,
gdzie zaprezentowała pierwsze doświadczenia Stowarzyszenia w zakresie nieodpłatnego
poradnictwa prawnego;
13 marca Patrycja Mickiewicz wzięła udział w seminarium eksperckim „Pozycja procesowa
antydyskryminacyjnych organizacji pozarządowych. Wyzwania” organizowanym przez
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, na
którym przedstawiła doświadczenia Stowarzyszenia w zakresie udziału w postępowaniach
sądowych;
13 marca – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Eliminowanie handlu ludźmi z punktu widzenia
organizacji

pozarządowej”

na

konferencji

pt.

„Kryminologiczne,

wiktymologiczne

i społeczno-kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi” organizowanej przez Ośrodek Badań
Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego;
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24 marca Emilia Piechowska była gościem spotkania "#Marhaba zaprasza! Trzecie spotkanie
filmowe: Realia Wyszehradu", gdzie opowiadała o integracji uchodźców w Polsce. Spotkanie
zostało zorganizowane przez wrocławskie Stowarzyszenie Nomada.

Szkolenia/inne projekty
Od lutego Anna Trylińska raz w tygodniu w wymiarze 4h udziela porad prawnych dla
cudzoziemców dotkniętych naruszeniami praw pracowniczych oraz przestępstwem handlu
ludźmi na zlecenie Fundacji La Strada;
18-19 lutego oraz 3-4 marca Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w charakterze
tłumaczki w warsztatach dla mam-migrantek w Warszawie 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, rywalizacją w rodzeństwie oraz komunikacją bez przemocy;
21 lutego Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w szkoleniu dot. przemocy wobec
uchodźczyń z Syrii dla pracowników NGO zorganizowanym m.in. przez Fundację „Wolna
Syria”;
11 marca Adam Chmura przeprowadził szkolenie dla pracowników i wolontariuszy
Stowarzyszenia "Nomada" (Wrocław) nt. podstawowych zasad procedury uchodźczej
i powrotowej, praw cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej
oraz tych, którym takiej ochrony udzielono, zasad ubiegania się o udzielenie zezwolenia na
pobyt stały i o obywatelstwo polskie, a także obecnego kryzysu migracyjno-azylowego
w Europie;
12 marca Adam Chmura przeprowadził szkolenie dla członków Koalicji "Wrocław wita
Uchodźców" nt. podstawowych zasad procedury uchodźczej i powrotowej, praw
cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz tych, którym
takiej ochrony udzielono, zasad ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały
i o obywatelstwo polskie, a także obecnego kryzysu migracyjno-azylowego w Europie;
14-15 marca Michał Górski prowadził szkolenia w siedzibie Polskiego Forum Migracyjnego
o uprawnieniach cudzoziemców do świadczeń rodzinnych w tym do świadczenia "500+".
Wystąpienia SIP/Listy otwarte
1. Apel 9 NGO do posłów pracujących nad projektem ustawy o zmianie ustawy o policji
i innych ustaw, który w naszej ocenie jest niezgodny z Konstytucją RP i prawem UE:
http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/apel_ngo_12.01.2015.pdf
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2.

Uwagi

SIP

do

projektu

ustawy

o

zmianie

ustawy

o

Karcie

Polaka:

http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/uwagi-sip-ustawa-karta-polaka.pdf

3. Uwagi SIP do projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:
http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/uwagi-pomoc-w-wychowaniu.pdf

4. Komentarz SIP do wypowiedzi pani premier w sprawie „miliona uchodźców z Ukrainy”: http://interwencjaprawna.pl/sip-w-sprawie-uchodzcow-z-ukrainy/
5. Udział SIP w konsultacjach zmian w prawie mających na celu przyjęcie w Polsce osób
relokowanych:
http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/uwagi-sip-uuco.pdf;
http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/uwagi-sip-rozporz%C4%85dzenie-relokacje.pdf

6. Konkurs Nauczyciel-Madiator im. Joanny Kubiak:

http://interwencjaprawna.pl/gala-

konkursu-nauczyciel-mediator-im-joanny-kubiak/
http://interwencjaprawna.pl/laureatki-i-edycji-konkursu-nauczyciel-mediator-im-j-kubiak/

7. SIP wśród organizacji pozarządowych u prezydenta w sprawie potrzeby kontroli nad
służbami

specjalnymi:

http://interwencjaprawna.pl/organizacje-u-prezydenta-potrzebna-jest-

kontrola-nad-sluzbami-specjalnymi/

Publikacje
Styczeń-luty przygotowanie przez Adama Chmurę, Michała Górskiego, Patrycję Mickiewicz,
Magdalenę Sadowską, Joannę Subko i Ewelinę Wegner na zlecenie Fundacji Okno na
Wschód publikacji na temat studiów w Polsce pt. „STUDIA I PRACA W POLSCE.
Przewodnik dla zagranicznych studentów i absolwentów polskich uczelni”;
Media
23 stycznia Joanna Subko brała udział w audycji w RDC „Uwaga rozproszona: uchodźcy
w Polsce": http://www.rdc.pl/podcast/uwaga-rozproszona-uchodzcy-w-polsce/;
25 stycznia wywiad z Witoldem Klausem w TOK FM nt. migrantów z Ukrainy
przebywających w Polsce i ich problemów oraz zagadnienia „uchodźców z Ukrainy”;
18 lutego w Audycji Popołudnie z Jedynką Emilia Piechowska opowiadała o wynikach
raportu "Obecność Uchodźców w Małych Gminach. Doświadczenia Góry Kalwarii
i Podkowy Leśnej w integracji uchodźców i edukacji ich dzieci" przygotowanego na zlecenie
Rzecznika Praw Obywatelskich;
20 lutego „Gazeta Wyborcza Poznań” – wypowiedź Witolda Klausa nt. kryminologicznych
aspektów migracji i dehumanizacji uchodźców we współczesnych społeczeństwach;
24 lutego „Polska The Times” – wypowiedź Witolda Klausa nt. przemocy w szkole i mediacji
rówieśniczych;
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24 lutego „Gazeta Krakowska” – wypowiedź Witolda Klausa nt. przemocy w szkole
i mediacji rówieśniczych;
27 lutego Michał Górski udzielił wypowiedzi w programie "Sygnały dnia" w Polskim Radiu
1 dotyczącej uprawnień cudzoziemców do programu "500+";
29 lutego w tygodniku „Wprost” ukazał się tekst Karoliny Mazurczak „Legalna praca dla
przybyszów ze Wschodu”;
11 marca Aleksandra Chrzanowska wypowiedziała się dla Polskiego radia Trójki na temat
sytuacji uchodźczyń docierających do Polski;
11 marca Aleksandra Chrzanowska wypowiedziała się dla Polskiego radia Program Czwarty
na temat sytuacji uchodźczyń docierających do Polski;
11 marca Aleksandra Chrzanowska wypowiedziała się dla Radia Tok fm na temat sytuacji
uchodźczyń docierających do Polski;
16 marca – Radio Wnet – wypowiedź Witolda Klausa nt. zagrożeń związanych z obecnością
cudzoziemców w Polsce;
26 marca Joanna Subko brała udział w audycji w RDC: „Uwaga rozproszona: uchodźcy nie
trafią do Polski?": http://www.rdc.pl/podcast/uwaga-rozproszona-uchodzcy-nie-trafia-do-polski/
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