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Pomoc uchodźcom świadczona była w ramach projektów Warszawa Wielokulturowa III i 

Razem przeciwko dyskryminacji współfinansowanych przez miasto stołeczne Warszawa, 

grantowi instytucjonalnemu od Fundacji im. Stefana Batorego oraz na podstawie umowy z 

Szefem Urzędu ds. Cudzoziemców (nieodpłatna pomoc prawna na podstawie Ustawy o 

udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP). W pierwszym kwartale 2018 r. w ramach 

dyżurów prawników i doradcy międzykulturowego udzielono porad 172 osobom w 324 

sprawach. 224 sprawy dotyczyły osób w procedurze o nadanie statusu uchodźcy, 25 spraw – 

osób w procedurze powrotowej, 44 – osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą, 15 – status 

uchodźcy, 4 – zgody na osiedlenie, 12 – zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Porad 

udzielono 87 kobietom i 85 mężczyznom. Poradami objętych było 293 dzieci. Najwięcej 

klientów, którym udzielono porad pochodziło z Czeczenii – 76 i z Ukrainy – 28 osób; udzielono 

także pomocy 13 osobom z Tadżykistanu, 8 osobom z Rosji, po 7 osobom z Białorusi i Kongo, 

po 5 osobom z Armenii i Gruzji. W pozostałych przypadkach pomoc została udzielona osobom 

pochodzącym z: Afganistanu, Arabii Saudyjskiej, Bangladeszu, Chin, Dagestanu, Etiopii, 

Gwinei, Iraku, Iranu, Jemenu, Kamerunu, Kirgistanu, Libanu, Mongolii, Nepalu, Republiki 

Środkowej Afryki, Rwandy, Sudanu, Syrii oraz bezpaństwowcowi.  

 

W ramach Centrum Wolontariatu odbyło się 37 wizyt lekarskich w obecności tłumacza. 

Poza tym, wolontariusze towarzyszyli cudzoziemcom podczas załatwiania spraw w urzędach 

(9) oraz innych spraw integracyjnych związanych z codziennym funkcjonowaniem w Polsce 

(23).  

 

W pierwszym kwartale 2018 roku w ramach projektu Dzieci w międzykulturowej Warszawie 

II finansowanego ze środków Biura Edukacji m. st. Warszawy, trwały przygotowania 

do spektaklu i wystawy fotograficznej, które tworzone są z dziećmi mieszkającymi w ośrodku 

dla cudzoziemców na Targówku. Dzieci brały udział w warsztatach teatralnych 

i fotograficznych, podczas których ćwiczyły interpretację wiersza Juliana Tuwima 

„Lokomotywa” w trzech językach, poznawały różne techniki robienia zdjęć i fotografowały. 

W ramach projektu odbywały się również zajęcia z mediacji dla dzieci ze Szkoły Podstawowej 

nr 82 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II na ul. Górczewskiej 201. Konsultacje z 

edukatorką mediacji odbyli także pedagodzy szkoły. W Ogniskach im. „Dziadka” Lisieckiego 

zorganizowane zostały natomiast kulinarne warsztaty wielokulturowe dla dzieci. 

 

Na początku 2018 roku nawiązaliśmy współpracę z nowymi grupami seniorów na Pradze 

Północ oraz Woli, dla których prowadzimy działania w projekcie Seniorzy w Wielokulturowej 

Warszawie II finansowanym z budżetu m. st. Warszawy. W pierwszym kwartale 2018 roku 

zorganizowane zostały dla nich spotkanie na temat kultury Czeczenii oraz warsztaty kuchni 

czeczeńskiej, a także wizyty w Metropolitalnej Cerkwi Prawosławnej pw. św. Marii 

Magdaleny. 

 

Pomoc dobrowolnym migrantom świadczona była nadal w znacznie ograniczonym wymiarze 

(w związku z zakończeniem w 2014 roku finansowania projektu Centrum Informacyjne dla 

Cudzoziemców) jedynie w ramach projektów Warszawa Wielokulturowa III i Razem przeciwko 

dyskryminacji współfinansowanych przez miasto stołeczne Warszawa, dzięki grantowi 

instytucjonalnego Fundacji im. Stefana Batorego oraz wolontariacko. W pierwszym kwartale 

2018 roku udzielono pomocy 91 osobom w 114 sprawach. W 79 sprawach porady udzielili 



doradcy, a w 35 – prawnicy. Porad udzielono 51 kobietom i 40 mężczyznom. Poradami 

objętych było 45 dzieci. Najliczniejszą grupę dobrowolnych migrantów odwiedzających SIP 

stanowili Ukraińcy – 53 osoby w 67 sprawach. 

 

W ramach projektu Abused no More: Safeguarding Youth and Empowering Professionals  

21 stycznia 2018 roku w Piwnicy na Wójtowskiej odbył się pokaz spektaklu Teatru Forum 

„Bohater”, przygotowanego przez grupę młodzieży Djynamo dzięki współpracy 

Stowarzyszenia ATD Czwarty Świat i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. 

W dniach 19-24 marca 2018 roku Elżbieta Grab, Ewa Kacprzak-Szymańska i Maria Kowalska 

wzięły udział w sześciodniowym szkoleniu w Bukareszcie, którego celem było podnoszenie 

kompetencji osób pracujących z młodzieżą narażoną na dyskryminację. Na jego program złożył 

się szereg spotkań z przedstawicielami rumuńskich instytucji państwowych oraz organizacji 

pozarządowych, które działają na rzecz inkluzji społecznej oraz przeciwdziałania i zwalczania 

dyskryminacji. 

 

 

W ramach projektu No Detention Necessary (finansowanego przez EPIM), mającego na celu 

ograniczenie detencji cudzoziemców i promowanie alternatyw do detencji, kontynuowaliśmy 

kwalifikowanie i udzielanie wsparcia cudzoziemcom. Ponadto: 

5 marca odbyła się wizyta studyjna organizacji Detention Action w Warszawie; 

28 lutego odbyła się prezentacja projektu No Detention Necessary na spotkaniu Europejskiej 

Sieci migracyjnej (EMN) w Krakowie w panelu dot. alternatyw do detencji; 

23 lutego odbyło się szkolenie dla Konsorcjum organizacji działających na rzecz uchodźców i 

migrantów - prezentacja projektu No Detention Necessary  i modelu CAP. 
 

 

Od stycznia 2018 roku rozpoczęliśmy realizację projektu FAB – Fostering Across Borders we 

współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM). Projekt finansowany jest ze 

środków Komisji Europejskiej. Realizowany będzie przez 20 miesięcy. Projekt jest 

międzynarodowy i jego głównym celem jest zbadanie potrzeb osób sprawujących opiekę nad 

małoletnimi cudzoziemcami bez opieki rodziców oraz odpowiedź na te potrzeby. Wymiernym 

skutkiem projektu ma być także znalezienie chętnych osób do sprawowania rodzinnej opieki 

zastępczej dla dzieci cudzoziemskich. 

 

Spotkania/ Konferencje/Wydarzenia  

11 stycznia Aleksandra Chrzanowska i Witold Klaus wzięli udział w spotkaniu ekspertów 

Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przy Rzeczniku Praw Obywatelskich; 

21 stycznia – pokaz spektaklu Teatru Forum „Bohater” przygotowanego w ramach projektu 

Abused no More: Safeguarding Youth and Empowering Professionals we współpracy 

ze Stowarzyszeniem ATD Czwarty Świat; 

25-26 stycznia Aleksandra Chrzanowska i Witold Klaus wzięli udział w spotkaniu Konsorcjum 

organizacji działających na rzecz migrantów i uchodźców; 

31 stycznia Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w spotkaniu dotyczącym sytuacji 

uchodźców w Polsce zorganizowanym w Poznaniu przez lokalnych aktywistów urządzających 

zbiórki mających na celu wsparcie uchodźców odbijających się od granicy w Terespolu; 

22 lutego Ewa Kacprzak-Szymańska wzięła udział w Konferencji organizowanej przez 

Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce oraz Wydział Nauk 

Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego – Traktaty RP o 

dobrym sąsiedztwie po 1990 r. – Dobre sąsiedztwo w obliczu wyzwań migracji, 



22-23 lutego Aleksandra Pulchny uczestniczyła w spotkaniu Fostering Across Border w 

Londynie w ramach projektu realizowanego wspólnie z International Organization for 

Migration Polska; 

23 lutego Aleksandra Chrzanowska i Witold Klaus wzięli udział w spotkaniu Konsorcjum 

organizacji działających na rzecz migrantów i uchodźców; 

27 lutego Ewa Kacprzak-Szymańska uczestniczyła w Konferencji organizowaną przez OPZZ 

w Warszawie podsumowującą projekt Inicjatywy Mobilności Pracy - Overcoming challenges 

in the field of posting of workers through joint cooperation of social partners from public 

sector”, 

21 marca – wystąpienie Witolda Klausa pt. “Security or humanitarian approach – the attitude 

of the EU and member states in 'solving' refugee crisis” na konferencji pt. “Migration and 

refugee crisis: the EU and its member states between obligation, self-interest and goodwill” 

organizowanej przez Szkołę Główną Handlową, 

23 marca Aleksandra Chrzanowska i Witold Klaus wzięli udział w spotkaniu Konsorcjum 

organizacji działających na rzecz migrantów i uchodźców; 

24 marca – wystąpienie Witolda Klausa pt. “Prawne konteksty współczesnych migracji 

(Ameryka i Europa)” na konferencji pt „Mother of Exiles: amerykańskie wzorce polityki 

imigracyjnej a wyzwania współczesnej Europy” organizowanej przez Uniwersytet Gdański, 

Klub Stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej i Muzeum Emigracji w Gdyni, 

28 marca – Katarzyna Słubik wzięła udział w debacie  organizowanej przez RPO, nt. „Sytuacja 

mniejszości ukraińskiej i migrantów ukraińskich w Polsce", w panelu dot. Praw pracowniczych 

migrantów. W spotkaniu uczestniczył także Wasyl Błozwa. 

 

Szkolenia/inne projekty 

7-8 marca – Elżbieta Grab wzięła udział w szkoleniu „Jak współpracować z mieszkańcami 

i budować poparcie” zorganizowanym przez Fundację im. Stefana Batorego, 

19-24 marca – Elżbieta Grab, Ewa Kacprzak-Szymańska i Maria Kowalska wzięły udział 

w sześciodniowym szkoleniu w Bukareszcie w ramach projektu Abused no More: 

Safeguarding Youth and Empowering Professionals 

 

 

Listy otwarte/wystąpienia 

5 marca wystąpienie SIP do MSWiA w zw. Z projektowanymi zmianami w prawie 

umożliwiającymi przeniesienie edukacji dzieci uchodźców ze szkół do ośrodków dla 

uchodźców: 

https://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/2018/03/pismo-do-MSWiA.pdf  

26 marca wystąpienie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Helsińskiej Fundacji Praw 

Człowieka i Amnesty International do Straży Granicznej w związku z odmowami dostępu do 

procedury uchodźczej w Terespolu: 

https://interwencjaprawna.pl/czeczeni-w-niebezpieczenstwie-przez-odmowe-dostepu-do-

procedury-uchodzczej/   

 

Publikacje 

W. Klaus, Rozwiązania prawne stosowane w odniesieniu do osób starających się o ochronę 

międzynarodową, w: A. Górny (red.), Uchodźcy w Polsce. Sytuacja prawna, skala napływu i 

integracja w społeczeństwie polskim oraz rekomendacje, Komitet Badań nad Migracjami, 

Kraków-Warszawa 2017: 

https://instytucja.pan.pl/images/2018/wydzialy/w1/Uchod%C5%BAcy_w_Polsce_ekspertyza

_KBnM_PAN.pdf 

 

https://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/2018/03/pismo-do-MSWiA.pdf
https://interwencjaprawna.pl/czeczeni-w-niebezpieczenstwie-przez-odmowe-dostepu-do-procedury-uchodzczej/
https://interwencjaprawna.pl/czeczeni-w-niebezpieczenstwie-przez-odmowe-dostepu-do-procedury-uchodzczej/
https://instytucja.pan.pl/images/2018/wydzialy/w1/Uchod%C5%BAcy_w_Polsce_ekspertyza_KBnM_PAN.pdf
https://instytucja.pan.pl/images/2018/wydzialy/w1/Uchod%C5%BAcy_w_Polsce_ekspertyza_KBnM_PAN.pdf


  

Media 

2 stycznia – TOK FM – wywiad z Witoldem Klausem nt. migracji w perspektywie 

bezpieczeństwa publicznego 

10 stycznia – Polskie Radio. Program 1 – wypowiedź Witolda Klausa nt. praw migrantów na 

polskim rynku pracy 

17 stycznia – „Dziennik Gazeta Prawna” – wypowiedź Witolda Klausa ws. wykorzystania 

migrantów w Polsce 

19 stycznia – serwis ngo.pl – komentarz Witolda Klausa na temat polityki migracyjnej nowego 

rządu 

25 stycznia – TVN24 – wypowiedź Witolda Klausa nt. uchodźców LGBT 

15 lutego – „Dziennik. Gazeta Prawna” – wypowiedź Witolda Klausa nt. obecności uchodźców 

w Polsce 

17 lutego – TOK FM – wywiad Witolda Klausa nt. obecności uchodźców w Polsce 

9 marca - wywiad Katarzyny Słubik dla Tok Fm w sprawie zmiany rozporządzenia o 

regulaminie ośrodków dla cudzoziemców 

26 marca – portal onet.pl – wypowiedź Witolda Klausa nt. wykorzystania pracowniczego 

Ukraińców w Polsce 

28 marca – wywiad z Katarzyną Słubik w radio wNet – promocja SIP i kampanii 1 % 

 

 

http://ngo.pl/
http://onet.pl/

