
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej działa od 2005 roku.
Naszą misją jest udzielanie pomocy i ochrony prawnej osobom,

których prawa i wolności są zagrożone lub naruszane
oraz podnoszenie świadomości prawnej i obywatelskiej w społeczeństwie.

Pomagamy:
Cudzoziemcom, w tym uchodźcom

Więźniom oraz ich rodzinom,
Rodzinom adopcyjnym i zastępczym oraz tym,

którzy chcą stworzyć takie rodziny.
Propagujemy ideę sprawiedliwości naprawczej.

WSZYSTKIE INSTYTUCJE I OSOBY ZAINTERESOWANE WSPÓŁPRACĄ  
ZE STOWARZYSZENIEM INTERWENCJI PRAWNEJ 

zapraszamy do kontaktu:

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Al. 3 Maja 12 lok. 510

00-391 Warszawa
tel./fax. 22 621-51-65

e-mail: biuro@interwencjaprawna.pl

www.interwencjaprawna.pl
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WSPÓŁPRACUJEMY m.in. z
Instytutem Spraw Publicznych  ■
Uniwersytetem Warszawskim (Wydziałem Prawa i Administracji,   ■
Instytutem Socjologii oraz Instytutem Profilaktyki Społecznej 
i Resocjalizacji) 
Wojewodą Mazowieckim  ■
Helsińską Fundacją Praw Człowieka  ■

Nasze projekty wspierają m.in.: 
- Fundacja im Stefana Batorego
- Unia Europejska
- Urząd m.st. Warszawy
- Open Society Institute
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Założyciel i Prezes SIP
Witold Klaus
został uhonorowany
przez międzynarodową 
organizację ASHOKA
Społecznym Noblem 2008
za wyznaczanie nowych 
standardów poradnictwa
dla marginalizowanych 
społeczności.
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W NASZYCH dZIAŁANIACH WAŻNA JEST:

    Sprawa 
prowadzimy poradnictwo prawne w indywidualnych sprawach, reprezentujemy naszych Klientów przed sądami oraz 
organami administracji. Wszystkich porad udzielamy bezpłatnie oraz w oparciu o standardy wypracowane przez 
Stowarzyszenie. 

    Informacja 
prowadzimy programy edukacyjne oraz informacyjne dla różnych grup zawodowych i społecznych na temat ich 
uprawnień oraz obowiązków, a także staramy się szerzyć świadomość prawną i obywatelską w społeczeństwie.

    Polityka 
podejmujemy działania zmierzające do poprawy sytuacji prawnej marginalizowanych grup społecznych – poprzez 
prowadzenie badań, monitorowanie stosowania prawa  i przedstawianie naszych opinii do projektów aktów prawnych 
wpływamy na politykę prowadzoną przez państwo i jego instytucje. 

       Sekcja Pomocy dziecku i Rodzinie
W ramach tej sekcji udzielamy porad prawnych osobom zainteresowanym rodzinnymi  ■
formami opieki zastępczej. Wspieramy w szczególności rodziny zastępcze, rodzinne 
domy dziecka i rodziny adopcyjne, a także kandydatów do bycia takimi rodzinami  
i pracowników instytucji pracujących na ich rzecz. 
Pomagamy również rodzinom biologicznym w procesie odzyskiwania władzy  rodzicielskiej  ■
lub uzyskiwania kontaktów z dziećmi przebywającymi pod opieką  rodziny zastępczej.  
Prowadzimy poradnictwo prawne i infolinię informacyjno-interwencyjną.

 
W związku z tym, że rodzice zastępczy zazwyczaj nie korzystają z pomocy prawnej prywatnie, 
a przepisy dotyczące funkcjonowania tej formy są bardzo nieprecyzyjne, Stowarzyszenie 
Interwencji Prawnej jest w chwili obecnej jednym z nielicznych miejsc w Polsce, w którym 
mogą oni bezpłatnie uzyskać profesjonalną pomoc prawną. W wielu sprawach Stowarzyszenie 
interweniowało w sądach lub powiatowych centrach pomocy rodzinie. Niejednolita praktyka  
w różnych miejscach Polski i dowolna interpretacja istniejących przepisów spowodowały,  
że w kilku sprawach – naszym zdaniem precedensowych – zachęciliśmy klientów do wystąpienia  
w sądach. 

W wydanych przez Sekcję publikacjach wyjaśniamy przepisy dotyczące rodzinnej opieki 
zastępczej. Wszystkie dotychczasowe publikacje oraz wzory pism w sprawach rodzinnej opieki 
zastępczej znajdują się na specjalnie utworzonej stronie: www.rodziny.interewencjaprawna.pl  
W ciagu prawie 5 lat naszej działalności pomogliśmy 2812 osobom.

NASZA dZIAŁALNOŚĆ 
działamy w czterech sekcjach tematycznych:

NASZA dZIAŁALNOŚĆ 
działamy w czterech sekcjach tematycznych:

   NA CZYM POLEGA INNOWACYJNOŚĆ NASZEGO STOWARZYSZENIA?
dla nas udzielenie porady prawnej jest początkiem działań, a nie ich jedynym celem. Naszym celem jest 
nie tylko udzielenie pomocy poszczególnym klientom, ale także dokonanie zmian w przepisach prawnych  
i świadomości w celu ulepszenia sytuacji danej grupy społecznej.

Działanie na rzecz przestrzegania praw człowieka ■
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji ■
 Pomoc osobom zagrożonym marginalizacją lub znajdującym się w trudnej sytuacji ■
 Świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej w szczególności cudzoziemcom, w tym uchodźcom, a także więźniom, dzieciom, rodzinom  ■
adopcyjnym
Działanie na rzecz sprawiedliwości naprawczej, w tym mediacji ■
Działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn ■
Przeciwdziałanie przemocy ■
Podnoszenie świadomości prawnej w społeczeństwie ■

   NASZE CELE

Dzięki poradnictwu i kontaktowi z klientami jesteśmy w stanie diagnozować najpoważniejsze problemy całej grupy, której pomagamy – zarówno 
natury prawnej (nieprawidłowe skonstruowanie przepisów, luki w prawie, niewłaściwe stosowanie przepisów), jak też społecznej (gdy instytucje 
prawne nie wypełniają celów postawionych przez ustawodawcę). Wiedzę tę uzupełniamy prowadząc badania i monitoring stosowania prawa. 
Naszymi spostrzeżeniami dzielimy się z decydentami, sygnalizując im problemy i wspierając w ich rozwiązaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Sekcja „Wolność”
W tej sekcji działamy na rzecz wzmocnienia ochrony osób uwięzionych oraz  ■
wprowadzania i przestrzegania reguł postępowania z nimi. działania podejmowane 
są zarówno w interesie publicznym i przyczyniają się do poszanowania prawa przez 
funkcjonariuszy publicznych, a także wzmacniania praworządnego państwa, jak 
i w indywidualnym, to jest na rzecz osób pozbawionych wolności i ich rodzin.
Koncentrujemy się na monitorowaniu zakładów karnych i aresztów śledczych, chcąc  ■
sprawdzić, jak realizowane są w praktyce prawa osób pozbawionych wolności. 
Wyniki monitoringu służą nam do sporządzania raportów, ekspertyz i wystąpień do władz  ■
polskich oraz organizacji międzynarodowych. 
Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi, środowiskiem naukowym   ■
i studentami – wolontariuszami. 
Udzielamy także bezpłatnych porad prawnych skazanym przebywającym w warszawskich  ■
jednostkach penitencjarnych. 
Wspólnie z innymi organizacjami powołaliśmy koalicję „Porozumienie na rzecz  ■
wprowadzania OPCAT”, której celem jest przeciwdziałanie nieludzkiemu lub  
poniżającemu traktowaniu osób uwięzionych. 
Utworzyliśmy także specjalną stronę informacyjną na temat działań strażniczych i monitoringu  ■
www.opcat.interwencjaprawna.pl.

do tej pory przeprowadziliśmy monitoring w 17 jednostkach penitencjarnych. Udzieliliśmy 
także bezpłatnej pomocy prawnej 190 skazanym przebywającym w warszawskich  
jednostkach penitencjarnych. 
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   Sekcja ds. Cudzoziemców
 ■ Od 2005 r. prowadzimy bezpłatne poradnictwo prawne oraz integracyjne  

dla cudzoziemców, w tym przede wszystkim dla przymusowych migrantów – osób 
ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, uznanych uchodźców i osób z przyznaną ochroną 
uzupełniającą. Reprezentujemy naszych klientów podczas procedury administracyjnej, 
pomagamy im w załatwianiu spraw urzędowych oraz w zmaganiu się z trudami życia  
w Polsce. Interweniujemy w przypadkach, gdy naruszane są prawa cudzoziemców, walczymy   
z dyskryminującymi przepisami i praktyką. W marcu 2009 r. otworzyliśmy Centrum Informacyjne 
dla Cudzoziemców, świadczące pomoc wszystkim imigrantom legalnie przebywającym   
w Polsce. 

 ■ W Stowarzyszeniu działa również Centrum Wolontariatu, w ramach którego wolontariusze   
w różnych sytuacjach – najczęściej podczas wizyt lekarskich – towarzyszą cudzoziemcom jako 
tłumacze.

 ■ Realizujemy projekty badawcze i edukacyjne, mające na celu podniesienie wśród Polaków   
świadomości na temat zjawiska uchodźstwa i obecności uchodźców w naszym społeczeństwie  
(w tym w szkołach  i wśród  nauczycieli). 

 ■ Na podstawie badań i monitoringów tworzymy rekomendacje dla władz odnośnie niezbędnych  
zmian legislacyjnych w zakresie ochrony cudzoziemców oraz kierowanych do nich działań 
integracyjnych. 

 ■ Organizujemy szkolenia dla osób, które  w swojej pracy stykają się z cudzoziemcami   
policjantów, pracowników socjalnych czy nauczycieli. 

 ■ Publikujemy artykuły i książki o prawnych i kulturowych aspektach funkcjonowania   
cudzoziemców w Polsce.

 ■ Do końca 2011 roku z pomocy prawników i doradców skorzystało 8681 migrantów, w tym 2618  
migrantów przymusowych, towarzyszyliśmy także w 3318 wizytach lekarskich.
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Naszymi spostrzeżeniami dzielimy się z decydentami, sygnalizując im problemy i wspierając w ich rozwiązaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Sekcja „Wolność”
W tej sekcji działamy na rzecz wzmocnienia ochrony osób uwięzionych oraz  ■
wprowadzania i przestrzegania reguł postępowania z nimi. działania podejmowane 
są zarówno w interesie publicznym i przyczyniają się do poszanowania prawa przez 
funkcjonariuszy publicznych, a także wzmacniania praworządnego państwa, jak 
i w indywidualnym, to jest na rzecz osób pozbawionych wolności i ich rodzin.
Koncentrujemy się na monitorowaniu zakładów karnych i aresztów śledczych, chcąc  ■
sprawdzić, jak realizowane są w praktyce prawa osób pozbawionych wolności. 
Wyniki monitoringu służą nam do sporządzania raportów, ekspertyz i wystąpień do władz  ■
polskich oraz organizacji międzynarodowych. 
Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi, środowiskiem naukowym   ■
i studentami – wolontariuszami. 
Udzielamy także bezpłatnych porad prawnych skazanym przebywającym w warszawskich  ■
jednostkach penitencjarnych. 
Wspólnie z innymi organizacjami powołaliśmy koalicję „Porozumienie na rzecz  ■
wprowadzania OPCAT”, której celem jest przeciwdziałanie nieludzkiemu lub  
poniżającemu traktowaniu osób uwięzionych. 
Utworzyliśmy także specjalną stronę informacyjną na temat działań strażniczych i monitoringu  ■
www.opcat.interwencjaprawna.pl.

do tej pory przeprowadziliśmy monitoring w 17 jednostkach penitencjarnych. Udzieliliśmy 
także bezpłatnej pomocy prawnej 190 skazanym przebywającym w warszawskich  
jednostkach penitencjarnych. 
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       Ośrodek Mediacji
 ■ Prowadzimy Ośrodek Mediacji, w którym pracuje zespół 10 profesjonalnych   

mediatorów. 
 ■ Upowszechniamy także wśród różnych grup społecznych ideę sprawiedliwości  

naprawczej jako metodę rozwiązywania sporów. Prowadziliśmy szkolenia z zakresu 
mediacji dla: policjantów, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, nauczycieli 
oraz uczniów. Ważnym osiągnięciem Ośrodka było zorganizowanie wraz z Polską 
Akademią Nauk czterech edycji Szkoły Sprawiedliwości Naprawczej w latach 2006-
2010 przeznaczonej dla studentów oraz przedstawicieli wybranych grup zawodowych. 

 ■ Od chwili założenia Ośrodka przeprowadziliśmy 227 mediacji (przede wszystkim    
w sprawach pracowniczych i karnych). Mediatorzy Ośrodka szczycą się tym, że udało im 
się nawiązać współpracę również z Wydziałami Rodzinnymi i Nieletnich (w Grodzisku 
Mazowieckim i Wołominie). Jest to warte podkreślenia, gdyż bardzo niewielu sędziów 
rodzinnych kieruje sprawy do mediacji.

 ■ Ważnym elementem pracy Sekcji są projekty skierowane do dzieci i młodzieży oraz 
do  rad pedagogicznych szkół na wszystkich poziomach edukacji. Wdrożyliśmy 5 edycji 
projektu „Szkoła radzenia sobie z konfliktem”. Wzięło w nich udział 171 nauczycieli, 
a także 849 uczniów ze wszystkich typów szkół, 52 osoby ukończyły kurs mediatorów 
rówieśniczych. W ramach współpracy z warszawskim samorządem przeprowadziliśmy 
ponadto szkolenia dla 92 dyrektorów i pedagogów szkolnych, a także zajęcia dotyczące 
rozwiązywania konfliktów bez przemocy dla 1034 uczniów klas 1-3 szkół podstawowych 
w ramach projektu „Ja się nie biję”.



Stowarzyszenie Interwencji Prawnej działa od 2005 roku.
Naszą misją jest udzielanie pomocy i ochrony prawnej osobom,

których prawa i wolności są zagrożone lub naruszane
oraz podnoszenie świadomości prawnej i obywatelskiej w społeczeństwie.
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którzy chcą stworzyć takie rodziny.
Propagujemy ideę sprawiedliwości naprawczej.

WSZYSTKIE INSTYTUCJE I OSOBY ZAINTERESOWANE WSPÓŁPRACĄ  
ZE STOWARZYSZENIEM INTERWENCJI PRAWNEJ 

zapraszamy do kontaktu:

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Al. 3 Maja 12 lok. 510

00-391 Warszawa
tel./fax. 22 621-51-65

e-mail: biuro@interwencjaprawna.pl

www.interwencjaprawna.pl
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WSPÓŁPRACUJEMY m.in. z
Instytutem Spraw Publicznych  ■
Uniwersytetem Warszawskim (Wydziałem Prawa i Administracji,   ■
Instytutem Socjologii oraz Instytutem Profilaktyki Społecznej 
i Resocjalizacji) 
Wojewodą Mazowieckim  ■
Helsińską Fundacją Praw Człowieka  ■

Nasze projekty wspierają m.in.: 
- Fundacja im Stefana Batorego
- Unia Europejska
- Urząd m.st. Warszawy
- Open Society Institute
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POMOGLIŚMY :
 ■ od roku 2005 już 11023 osobom  

ponadto:
 ■ organizowaliśmy szkolenia dla ponad 2190 dzieci    

i młodzieży oraz 642 nauczycieli  
i 504 pracowników służb publicznych

 ■ wydaliśmy 17 książek, 43 analizy,    
raportów i ekspertyz oraz 9 ulotek  
informacyjnych i plakatów

 ■ przeprowadziliśmy 227 mediacji
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