
 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie 

z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców 

w trzecim kwartale 2017 

 

 

Pomoc uchodźcom świadczona była w ramach projektów: Warszawa Wielokulturowa 

III współfinansowanego przez miasto stołeczne Warszawa i Poradnictwo prawne 

i integracyjne dla uchodźców i migrantów z grup szczególnie wrażliwych 

współfinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach 

programu RITA – Przemiany w regionie (konkurs WIEM), realizowanego przez Fundację 

Edukacja dla Demokracji oraz na podstawie umowy z Szefem Urzędu ds. Cudzoziemców 

(nieodpłatna pomoc prawna na podstawie Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 

terytorium RP). W trzecim kwartale 2017 r. w ramach dyżurów prawników i doradcy 

międzykulturowego udzielono porad 233 osobom w 436 sprawach.  323 sprawy dotyczyły 

osób w procedurze o nadanie statusu uchodźcy, 5 spraw – osób w procedurze powrotowej, 66 

– osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą, 12 – status uchodźcy, 6 – zgody na osiedlenie, 

24 – zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Porad udzielono 124 kobietom i 109 

mężczyznom. Poradami objętych było 456 dzieci. Najwięcej klientów, którym udzielono 

porad pochodziło z Czeczenii – 123 i z Ukrainy – 45 osób; udzielono także pomocy 9 osobom 

z Rosji, 8 osobom z Gruzji, 7 osobom z Konga, po 6 osobom z Armenii i Tadżykistanu, 

5 osobom z Kirgistanu, po 3 osobom z Białorusi, Etiopii i Inguszetii. W pozostałych 

przypadkach pomoc została udzielona osobom pochodzącym z: Afganistanu, Gwinei, 

Kamerunu, Libanu, Pakistanu, Palestyny, Republiki Środkowej Afryki, Senegalu, Syrii, Turcji 

i Wietnamu.  

 

W ramach Centrum Wolontariatu odbyło się 49 wizyt lekarskich w obecności 

tłumacza. Poza tym, wolontariusze towarzyszyli cudzoziemcom podczas załatwiania 

spraw w urzędach (7) oraz innych spraw integracyjnych związanych z codziennym 

funkcjonowaniem w Polsce (14). Po wakacyjnej przerwie ruszyły kolejne warsztaty 

i spotkania organizowane dla wolontariuszy w ramach projektu Podnoszenie kompetencji 

wolontariuszy działających na rzecz integracji uchodźców, który jest finansowany ze 

środków Urzędu Miasta st. Warszawy. We wrześniu odbyły się m.in. dwa spotkania 
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wolontariuszy z koordynatorką Centrum Wolontariatu oraz warsztaty dotyczące kultury Indii 

i gry carrom, zwanej indyjskim bilardem. 

W trzecim kwartale 2017 roku kontynuowane były spotkania i warsztaty organizowane 

dla seniorów w ramach projektu Seniorzy w Wielokulturowej Warszawie II, który jest 

finansowany z budżetu m. st. Warszawy. Seniorzy uczestniczyli w zajęciach kulinarnych 

dotyczących kuchni Iraku, Azerbejdżanu i Meksyku. W Muzeum Azji i Pacyfiku seniorzy 

brali udział w warsztatach malarstwa kropkowego Aborygenów oraz wystawie poświęconej 

japońskiej sztuce opakowań. Odbyła się także wycieczka do grekokatolickiej Cerkwi 

i monasteru Ojców Bazylianów na ul. Miodowej. 

25 września w ramach Warszawskich Dni Seniora zorganizowaliśmy 

Międzykulturowe Warsztaty Kulinarne, które miały miejsce w Centrum Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Śródmieście przy ul. Świętojerskiej 12a. Przez cztery godziny seniorzy 

i cudzoziemcy gotowali i próbowali dania z Czeczenii, Ukrainy i Bangladeszu. 

W wakacje w ramach projektu Dzieci w międzykulturowej Warszawie, finansowanego 

ze środków Biura Edukacji m. st. Warszawy, przeprowadziliśmy zajęcia na temat 

wielokulturowości połączone z warsztatami kulinarnymi dla dzieci i młodzieży. Zajęcia 

odbyły się w Ognisku „Dudziarska” Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy „Przywrócić 

Dzieciństwo” oraz w Klubie Programu Aktywności Lokalnej Centrum Pomocy Społecznej 

dzielnicy Śródmieście. Międzykulturowe warsztaty prowadzone były także z dziećmi 

mieszkającymi w ośrodku dla cudzoziemców na Targówku. 

W lipcu premierę miał trzeci spektakl stworzony z dziećmi z ośrodka na Targówku – 

„Piotruś Pan”. Odbyło się pięć pokazów. Przedstawienie dwa razy zobaczyć mogli 

mieszkańcy ośrodka. Spektakl został także zaprezentowany seniorom w Centrum Pomocy 

Społecznej dzielnicy Śródmieście na ul. Świętojerskiej i ul. Twardej. Ostatni pokaz odbył się 

w Centrum Społecznym PACA. 

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszek SIP dla dzieci z ośrodka zorganizowane zostały 

także dwa wyjścia na zajęcia artystyczne prowadzone przez Zachętę Narodową Galerię Sztuki 

oraz wycieczka do Kina Luna na pokaz filmu „Nazywam się Cukinia”. 

31 sierpnia projekt dobiegł końca. We wrześniu, warsztatami fotograficznymi dla dzieci 

z ośrodka dla cudzoziemców na Targówku, rozpoczęliśmy działania drugiej edycji projektu 

Dzieci w międzykulturowej Warszawie II, finansowanego ze środków Biura Edukacji m. st. 

Warszawy. 
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Pomoc dobrowolnym migrantom świadczona była nadal – choć w znacznie ograniczonym 

wymiarze w związku z zakończeniem finansowania projektu Centrum Informacyjne dla 

Cudzoziemców – jedynie w ramach projektów Warszawa Wielokulturowa III 

współfinansowanego przez miasto stołeczne Warszawa, Poradnictwo prawne i integracyjne 

dla uchodźców i migrantów z grup szczególnie wrażliwych współfinansowanego ze środków 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie 

(konkurs WIEM), realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz 

wolontariacko. W trzecim kwartale 2017 roku udzielono pomocy 51 osobom w 77 sprawach. 

W 12 sprawach porady udzielili doradcy, a w 65 – prawnicy. Porad udzielono 24 kobietom 

i 27 mężczyznom. Poradami objętych było 20 dzieci. Najliczniejszą grupę dobrowolnych 

migrantów odwiedzających SIP stanowili Ukraińcy – 34 osoby w 42 sprawach. 

3-8 lipca Stowarzyszenie Interwencji Prawnej było organizatorem sześciodniowego 

szkolenia dla partnerów projektu Abused no More: Safeguarding Youth and Empowering 

Professionals, który realizowany jest ze środków programu Erasmus +. Celem szkolenia było 

podnoszenie kompetencji osób pracujących z młodzieżą narażoną na dyskryminację. 

Uczestnicy z Cypru, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Włoch spotkali się z przedstawicielami 

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Kliniki Prawa UW oraz z pracownikami 

i wolontariuszami SIP. Na szkolenie złożyły się także zajęcia prowadzone metodami 

arteterapii i dwudniowe warsztaty Teatru Forum. 

W sierpniu w ramach projektu uruchomione zostały kursy on-line na temat edukacji 

prawnej i przeciwdziałania dyskryminacji wobec młodzieży. Są to, skierowany do osób 

pracujących z młodzieżą narażoną na dyskryminację, Abused no More: Safeguarding Youth 

and Empowering Professionals oraz, stworzony z myślą o młodzieży, kurs dotyczący 

dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć – Abused no More training for young people. 

Kursy dostępne są bezpłatnie, po zarejestrowaniu się w sieci Abused no More: 

http://abusednomore.org/public_html/training/. 

 

Kontynuowany był też finansowany przez Fundusz Erasmus+ projekt Move On, który 

ma na celu dostosowanie szkoleń zawodowych do potrzeb kobiet migrantek. 5 września 

odbyło się seminarium organizowane przez SIP we współpracy z ośrodkiem Badań nad 

Migraciami Doradztwo zawodowe jako instrument integracji migrantów i migrantek. 

W wydarzeniu wzięło udział 41 praktyków (doradców zawodowych itd.), akademików 

i urzędników. 

http://abusednomore.org/public_html/training/
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W ranach projektu No Detention Necessary, współfinansowanego ze środków 

Network of European Foundations w ramach programu European Programme for Integration 

and Migration, mającym na celu ograniczenie detencji cudzoziemców i promowanie 

alternatyw do detencji, kontynuowano  działania polegające na poradnictwie prawnym 

w ośrodkach, kwalifikacji cudzoziemców do projektu oraz wsparciu cudzoziemców pracą 

socjalną (case management). Ponadto, Katarzyna Słubik wzięła udział w międzynarodowym 

spotkaniu organizacji implementujących alternatywy do detencji w Meksyku w dniach 23-24 

sierpnia. W dniach 25-26 wrześniach Katarzyna Słubik wzięła udział w międzynarodowej 

konferencji w Pradze organizowanej przez czeskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Radę 

Europy (czeska prezydencja), gdzie prezentowała projekt No Detention Necessary jako 

alternatywę do detencji dzieci. 

 

Spotkania/ Konferencje/Wydarzenia  

10 lipca Aleksandra Chrzanowska i Witold Klaus wzięli udział w II spotkaniu nieformalnego 

Konsorcjum organizacji pozarządowych działających na rzecz uchodźców i migrantów, 

podczas którego omawiano m.in. kwestie proponowanych zmian w ustawie o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium RP; 

27 lipca Aleksandra Pulchny wzięła udział w wydarzeniu "Visegrad Impact Night European" 

w Brnie organizowanym przez organizację "Youth Parliament Czech Republic"; 

7 sierpnia Aleksandra Chrzanowska i Witold Klaus wzięli udział w III spotkaniu 

nieformalnego Konsorcjum organizacji pozarządowych działających na rzecz uchodźców 

i migrantów, podczas którego skupiono się na temacie komunikacji; 

23-24 sierpnia Katarzyna Słubik wzięła udział w międzynarodowym spotkaniu organizacji 

implementujących alternatywy do detencji w Meksyku; 

5 września Witold Klaus wziął udział w seminarium pt. „Doradztwo zawodowe jako 

instrument integracji migrantów i migrantek na polskim rynku pracy” organizowane przez 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Ośrodek Badań nad Migracjami UW; 

8 września Aleksandra Chrzanowska i Witold Klaus wzięli udział w IV spotkaniu 

nieformalnego Konsorcjum organizacji pozarządowych działających na rzecz uchodźców 

i migrantów, podczas którego skupiono się na temacie lobbyingu; 

9 września – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Fundusze europejskie i ich rola we wspieraniu 

integracji cudzoziemców w Polsce” na VIII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 

organizowanym przez Ogólnopolskie Forum Organizacji Pozarządowych; 

9 września Aleksandra Chrzanowska, Elżbieta Grab, Ewa Grzegrzółka, Olga Hilik, Ewa 
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Kacprzak-Szymańska, Aleksandra Pulchny i Katarzyna Słubik wzięły udział w Pikniku 

Inicjatyw Pozarządowych w ramach VIII edycji Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw 

Pozarządowych; 

13-16 września Magdalena Sadowska uczestniczyła w zorganizowanym przez  

Rzecznika Praw Dziecka oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka III 

Międzynarodowym Kongresie Praw Dziecka – VIII Międzynarodowej Konferencji 

Korczakowskiej poświęconych prawom dziecka, historii życia Janusza Korczaka oraz 

przekazywanych przez niego ideałów; 

15 września – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Addressing the risks of labour exploitation – 

the case of Poland” na 17th Annual Conference of the European Society of Criminology 

“Challenging ‘Crime’ and ‘Crime Control’ in Contemporary Europe” organizowanej przez 

European Society of Criminology oraz Cardiff University, Cardiff, Wielka Brytania (wspólnie 

z Moniką Szulecką); 

15 września Olga Hilik i Elżbieta Grab wzięły udział w zorganizowanym przez Centrum 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście oficjalnym zakończeniu Festiwalu „Lato Seniora”. 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej całe lato współtworzyło festiwal, dzięki działaniom 

prowadzonym w ramach projektów Seniorzy w wielokulturowej Warszawie II i Dzieci 

w międzykulturowej Warszawie; 

25-26 września Katarzyna Słubik wzięła udział w międzynarodowej konferencji w Pradze 

organizowanej przez czeskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Radę Europy (czeska 

prezydencja), gdzie prezentowała projekt No Detention Necessary jako alternatywę do 

detencji dzieci; 

27 września Małgorzata Jaźwińska wzięła udział w Podkomisji nadzwyczajnej do 

rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 1780). 

 

Szkolenia/inne projekty 

3-8 lipca SIP było organizatorem sześciodniowego międzynarodowego szkolenia dla 

wolontariuszy partnerów projektu Abused no More: Safeguarding Youth and Empowering 

Professionals, który realizowany jest ze środków programu Erasmus +. Jego celem było 

podnoszenie kompetencji osób pracujących z młodzieżą narażoną na dyskryminację; 
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6-7 lipca Ewa Kacprzak-Szymańska przeprowadziła dwudniowe szkolenie dla pracowników 

Powiatowych Urzędów Pracy dotyczące zmian w ustawie o promocji zatrudnienia, zmian 

w ustawie o pracownikach tymczasowych i zmian dotyczących ruchu bezwizowego 

z Ukrainą; 

28 lipca Ewa Kacprzak-Szymańska prowadziła szkolenie dla agencji zatrudnienia w Bardo 

dotyczące zatrudniania i legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce oraz dokonanych 

i planowanych zmian w przepisach dotyczących cudzoziemców; 

10 sierpnia odbyło się II spotkanie partnerów zaangażowanych w projekt „HomeLab: model 

Społecznego Przedsiębiorstwa Najmu jako zintegrowanych usług w zakresie mieszkalnictwa 

i zatrudnienia” realizowany przez Fundację Habitat for Humanity, w którym udział wzięła 

Aleksandra Chrzanowska; 

26-27 sierpnia Elżbieta Grab wzięła udział w szkoleniu „Zmieniaj świat na lepsze - Jak 

znaleźć i motywować wolontariuszy” zorganizowanym przez Fundację Realia Kariery; 

5 września odbyło się seminarium organizowane przez SIP we współpracy z ośrodkiem 

Badań nad Migraciami Doradztwo zawodowe jako instrument integracji migrantów 

i migrantek; 

7-8 września  Ewa Kacprzak-Szymańska i Magdalena Sadowska wzięły udział 

w zorganizowanym przez La Stradę w ramach projektu Rights at Work! specjalistycznym 

treningu pracy z migrantami pt.: „Rola instytucji państwowych i innych podmiotów 

w identyfikowaniu i zwalczaniu pracy przymusowej”, w trakcie którego odbyły się warsztaty 

na temat identyfikacji ofiar handlu ludźmi i pracy przymusowej, procedur karny, cywilnych 

i admiracyjnych oraz innych praw ofiar handlu ludźmi i pracy przymusowej; 

12 września Aleksandra Chrzanowska, Ewa Kacprzak-Szymańska, Aleksandra Pulchny 

i Magdalena Sadowska wzięły udział w zorganizowanym przez UNHCR roboczym spotkaniu 

dot. zagadnień prawnych i prowadzenia spraw przed Europejskim Trybunałem Praw 

Człowieka, składania skarg, możliwości udziału UNHCR i potencjalnych dalszych kroków; 

22 września Ewa Kacprzak-Szymańska wzięła udział w XXIV Pracowni Legalnego 

Delegowania „Delegowanie cudzoziemców w 2018 roku – zmiany – Zmiana dyrektywy 

podstawowej 96/71”. 
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Nagrody 

15 września Stowarzyszenie Interwencji Prawnej otrzymało nagrodę S3KTOR 2016 

w kategorii Programowy za projekt Seniorzy w wielokulturowej Warszawie, który zyskał 

miano najlepszej warszawskiej inicjatywy pozarządowej w 2016 roku w tej kategorii. 

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2116026.html - relacja z rozdania nagród S3KTOR 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=f78pRIpWB0s – materiał filmowy o projekcie „Seniorzy 

w wielokulturowej Warszawie” prezentowany na Gali S3KTOR 2016. 

 

Listy otwarte/wystąpienia 

1. List otwarty do Ministra Sprawiedliwości w sprawie planowanych zmian w działaniu 

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej: 

https://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/2017/09/2823_001.pdf  

 

2. Uwagi SIP do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz 

niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1780): https://interwencjaprawna.pl/wp-

content/uploads/2017/09/Uwagi-SIP-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-cudzoziemcach-i-in.pdf  

 

Publikacje 

Aleksandra Chrzanowska, Pacjentka – uchodźczyni z Północnego Kaukazu jako ofiara 

przemocy, „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 2017, nr 07-08 (lipiec-sierpień), s. 42-45. 

Witold Klaus, Families as a collective abuser. A case of family violence against Chechen 

refugee women in Poland, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2017, nr 3 (165), s. 89-

108. 

Witold Klaus, Security First – New Right-Wing Government in Poland and its Policy Towards 

Immigrants and Refugees, “Surveillance and Society” 2017, vol. 15, issue 3/4, s. 523-528. 

Witold Klaus, Ewa Ostaszewska-Żuk, Marta Szczepanik, Fundusze europejskie i ich rola we 

wspieraniu integracji cudzoziemców w Polsce: https://interwencjaprawna.pl/wstrzymanie-fami-

wplynelo-organizacje-wspierajace-cudzoziemcow/  

 

Media 

26 lipca – OKO.press: wypowiedź Witolda Klausa nt. reformy sądownictwa i niezależności 

sądów; 

10 sierpnia – portal ngo.pl – tekst nt. skutków zmian w ustawie o ustroju sądów 

powszechnych na ochronę cudzoziemców w Polsce 

11 sierpnia wypowiedź Małgorzaty Jaźwińskiej dla TOK fm nt. sytuacji uchodźców 

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2116026.html
https://www.youtube.com/watch?v=f78pRIpWB0s
https://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/2017/09/2823_001.pdf
https://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/2017/09/Uwagi-SIP-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-cudzoziemcach-i-in.pdf
https://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/2017/09/Uwagi-SIP-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-cudzoziemcach-i-in.pdf
https://interwencjaprawna.pl/wstrzymanie-fami-wplynelo-organizacje-wspierajace-cudzoziemcow/
https://interwencjaprawna.pl/wstrzymanie-fami-wplynelo-organizacje-wspierajace-cudzoziemcow/
http://ngo.pl/
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z Czeczenii w Polsce; 

11 sierpnia Ewa Kacprzak-Szymańska udzieliła wywiadu dla radio Tok Fm dotyczącego 

przyjazdu i traktowania uchodźców  oraz dotyczącego wykorzystania pracowniczego 

obywateli Ukrainy: 

http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103454,22377090,to-wplyw-postawy-polskich-wladz-coraz-mniej-czeczenow-

na.html  

http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,22400337,ukraincy-oszukiwani-przez-polskich-pracodawcow-coraz-

wiecej.html#BoxNewsImg&a=66&c=96 

17 sierpnia – TOK FM: wywiad z Witoldem Klausem nt. powołania tzw. Funduszu 

Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości; 

17 sierpnia – Rzeczpospolita:  wypowiedź Witolda Klausa nt. polskiej polityki powrotowej; 

20 sierpnia – OKO.press: wypowiedź Witolda Klausa nt. kryminalizacji migracji w Polsce; 

23 sierpnia – Olga Hilik w audycji Anny Gmiterek Zabłockiej (Radio Tok fm) o powodach, 

dla których Czeczeni muszą uciekać z kraju; 

28 sierpnia w „Gazecie Wyborczej” został opublikowany artykuł Magdaleny Kozioł 

i Ludmiły Annanikovej pt. „Chesz zatrudnić legalnie obcokrajowca? Zapłać pośrednikowi”, 

w którym Magdalena Sadowska wypowiedziała się na temat długości okresu oczekiwania na 

wydanie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce; 

9 września – o SIP w Wysokich Obcasach: http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-

obcasy/7,115167,22346464,male-kompendium-zaangazowania.html; 

15 września – Aleksandra Chrzanowska i Ewa Kacprzak-Szymańska w artykule Anny 

Gmiterek-Zabłockiej (Radio Tok fm) o przyczynach, dla których Czeczeni dziś uciekają 

z kraju; 

 

http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103454,22377090,to-wplyw-postawy-polskich-wladz-coraz-mniej-czeczenow-na.html
http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103454,22377090,to-wplyw-postawy-polskich-wladz-coraz-mniej-czeczenow-na.html
http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,22400337,ukraincy-oszukiwani-przez-polskich-pracodawcow-coraz-wiecej.html#BoxNewsImg&a=66&c=96
http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,22400337,ukraincy-oszukiwani-przez-polskich-pracodawcow-coraz-wiecej.html#BoxNewsImg&a=66&c=96
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,115167,22346464,male-kompendium-zaangazowania.html
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,115167,22346464,male-kompendium-zaangazowania.html

