Sekcja ds. Cudzoziemców
Sprawozdanie za IV kwartał 2018
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 czwartym kwartale 2018 r. w ramach dyżurów prawników i doradców
międzykulturowych udzielono porad 182 osobom w 375 sprawach. 219 spraw dotyczyło osób w
procedurze o udzielenie ochrony międzynarodowej, 34 spraw – osób w procedurze powrotowej, 62 –
osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą, 22 – status uchodźcy,22 – pobyt stały, 16 – zgody na
pobyt ze względów humanitarnych. Porad udzielono 93 kobietom i 89 mężczyznom. Poradami
objętych było 293 dzieci. Najwięcej klientów, którym udzielono porad pochodziło z Czeczenii – 94 i z
Ukrainy – 26 osób; udzielono także pomocy 9 osobom z Tadżykistanu, 8 osobom z Rosji, 6 osobom z
Gruzji, 5 osobom z Iranu, 4 osobom z Kongo, po 3 osobom z Azerbejdżanu, Kirgistanu i Nigerii. W
pozostałych przypadkach pomoc została udzielona osobom pochodzącym z: Afganistanu, Algierii,
Armenii, Bangladeszu, Białorusi, Dagestanu, Erytrei, Inguszetii, Irak, Jemenu, Libanu, Mongolii,
Nepalu, Pakistanu, Syrii, Turkmenistanu i Uzbekistanu.
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 czwartym kwartale 2018
roku udzielono pomoc 96 osobom w 112 sprawach. W 46 sprawach porady udzielili doradcy, a w 66
– prawnicy. Porad udzielono 45 kobietom i 51 mężczyznom. Poradami objętych było 41 dzieci.
Najliczniejszą grupę dobrowolnych migrantów odwiedzających SIP stanowili Ukraińcy – 51 osób w 59
sprawach. W pojedynczych sprawach porad udzieliliśmy cudzoziemcom pochodzącym z niemal
wszystkich kontynentów świata.
W ramach Centrum Wolontariatu odbyło się 9 wizyt lekarskich w obecności tłumacza. Poza tym,
wolontariusze towarzyszyli cudzoziemcom podczas załatwiania spraw w urzędach (26) oraz innych
spraw integracyjnych związanych z codziennym funkcjonowaniem w Polsce (32).
W IV kwartale 2018 roku w ramach projektu Wolontariusze na rzecz migrantów, który jest
finansowany ze środków budżetu m. st. Warszawy, odbyły się różnorodne szkolenia tematyczne
podnoszące kwalifikacje wolontariuszy potrzebne do pracy w SIP. Cykl rozwijający kompetencje
wychowawcze poprowadzili: Antoni Strzemieczny, psycholog, socjoterapeuta i wychowawca
młodzieży, doświadczony we wsparciu psychologicznym młodzieży, pracy z dziećmi z rodzin
cudzoziemskich oraz edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej, a także Monika Adamiec, pedagożka
specjalna, terapeutka dzieci i młodzieży z autyzmem, socjolożka, doświadczona w pracy z dziećmi z
trudnościami. Również Monika Adamiec poprowadziła szkolenie na temat form pracy z dziećmi
adekwatnie do ich potrzeb i ewentualnych zaburzeń. Magdalena Sadowska, prawniczka pracująca w
SIP w ramach Sekcji ds. Cudzoziemców, poprowadziła warsztaty na temat prawa administracyjnego
przygotowujące wolontariuszy do współpracy z prawnikami SIP oraz wsparcia cudzoziemców w
przypadkach zgłaszania przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Magdalena Sadowska była
również gospodarzem szkolenia na temat uchodźców w Polsce. Wolontariusze poczatkujący w pracy
z uchodźcami i migrantami zapoznali się z podstawowymi zagadnieniami oraz specyfiką pracy z tą
grupą. Warsztat wsparła Rupiyat Mashitova z Czeczenii opowiadając o trudnej drodze do uzyskania
ochrony międzynarodowej, którą przeszła w Polsce. Patrycja Mickiewicz, prawniczka i radczyni
prawna, doświadczona w kwestiach związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców, dwukrotnie
poprowadziła szkolenie pod tytułem „Opieka medyczna w procedurze przyznawania ochrony

międzynarodowej w Polsce”, zapoznając wolontariuszy z procedurami w odniesieniu do migrantów i
przygotowując ich do towarzyszenia takim osobom podczas wizyt lekarskich lub pobytu w szpitalu.
Również Patrycja Mickiewicz wraz z Katarzyną Słubik, prawniczką pracującą w SIP, specjalistką z
zakresu praw cudzoziemców i przestrzegania praw migrantów, poprowadziły trening
antydyskryminacyjny, zapoznając wolontariuszy z zagadnieniami tożsamości, wykluczenia i
dyskryminacji. Karolina Gromke, trenerka szkoleń rozwijających kompetencje psychospołeczne
wśród młodzieży i dorosłych, poprowadziła warsztat asertywności – umiejętności przydatnej w pracy
z uchodźcami. Aleksandra Kamińska, psycholożka społeczna i terapeutka z niezwykle bogatym
doświadczeniem w pracy z uchodźcami, poprowadziła dwa spotkania szkoleniowe związane z
psychologicznymi aspektami pracy na rzecz uchodźców. Wolontariusze zapoznali się z typowymi
problemami, z którymi można spotkać się pracując z osobami z tej grupy, jak trauma wojenna i
uchodźcza, zaburzenia adaptacyjne, stres pourazowy i uzależnienia, a także nauczyli się, jak sobie z
nimi radzić. Odbyły się także cykle szkoleniowe podnoszące kwalifikacje językowe wolontariuszy z
języka rosyjskiego i angielskiego. Maksim Artemyjew, lekarz psychiatra pochodzący z Rosji,
praktykujący w Polsce, z doświadczeniem lektorskim, poprowadził lekcje języka rosyjskiego
medycznego. Natomiast Anna Żalikowska, tłumaczka z doświadczeniem lektorskim oraz praktyką
tłumacza środowiskowego w Irlandii, poprowadziła lekcje języka angielskiego medycznego i
prawniczego. Obie ścieżki zajęć językowych skupione były na specyficznym słownictwie i zakresie
pojęć bardzo przydatnych w pracy z uchodźcami, w językach, którymi najczęściej posługują się
migranci w Polsce.
Anna Żalikowska poprowadziła także szkolenie z zakresu tłumaczeń
środowiskowych, rozwijające u wolontariuszy praktyczne umiejętności tłumaczeniowe w
specyficznych dla pracy z uchodźcami sytuacjach życiowych i urzędowych. Poruszyła również temat
etyki tłumacza środowiskowego, jego praw i obowiązków.
W IV kwartale w ramach projektu Dzieci w międzykulturowej Warszawie, który jest finansowany ze
środków budżetu m. st. Warszawy, odbył się cykl warsztatów krawieckich dla dzieci, podczas których
pod okiem doświadczonej krawcowej nauczyły się podstawowej obsługi maszyny do szycia:
powstawały kostiumy i rekwizyty do spektaklu przygotowywanego w ramach projektu. Ponadto
dwukrotnie zorganizowano międzykulturowe zajęcia kulinarne dla dzieci, jedno w Młodzieżowym
Ośrodku Socjoterapii nr 1 przy ul. Gintrowskiego 36, drugie w Ognisku Muranów przy ul. Dzielnej
17A/15. Dzieci poznały kuchnię czeczeńską, a wspólne gotowanie z cudzoziemcem było pretekstem
do rozmów o różnorodności, innych kulturach i tolerancji. W ramach projektu odbył się również
spacer varsavianistyczny dla dzieci tropem warszawskich legend.
W IV kwartale 2018 roku w ramach projektu Seniorzy w wielokulturowej Warszawie, który jest
finansowany ze środków budżetu m. st. Warszawy, zorganizowano serię wydarzeń adresowanych do
podopiecznych ośrodków pomocy społecznej. Odbyły się spotkania z seniorami w OPS przy ul.
Zawiszy 5 w Warszawie. Dwa z nich miały formę warsztatów rękodzielniczych zaczerpniętych z
ludowej sztuki Ukrainy. Uczestnicy tworzyli tradycyjne lalki i figurki z tkanin, sznurków i ziół. Na
następnych spotkaniach o swoich krajach opowiadali Gruzin i Białorusinka. Urozmaiciły je pokazy
slajdów wyświetlane przez prowadzących. Ponadto seniorzy wzięli udział w warsztatach batikowych,
podczas których zapoznali się z tradycją tworzenia batiku oraz wykonali własne prace w tej technice.
Zbiegło się to z okresem przedświątecznym, w związku z czym wiele osób wykonało karty
okolicznościowe.
W IV kwartale SIP organizował także inne wydarzenia międzykulturowe i międzypokoleniowe. 27
listopada w Białoruskim Domu przy ulicy Wiejskiej 13/3 odbyło się spotkanie połączone z
gotowaniem potraw na bazie dyni w wersjach narodowych uczestników. 18 grudnia w Centrum
Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” przy ulicy Nowolipie 25B odbyło się spotkanie
opłatkowe z poczęstunkiem połączone z obchodami Dnia Migranta. Gośćmi obu spotkań byli
pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia, seniorzy z ośrodków pomocy społecznej z ulicy Twardej,
Zawiszy oraz CAM „Nowolipie”, matki wraz z dziećmi z Ośrodka dla Cudzoziemców przy ulicy Księżnej
Anny na warszawskim Targówku oraz goście z Białorusi, Ukrainy, Czeczenii, Uzbekistanu, Indii,

Tunezji, Somalii. 8 grudnia, również w Białoruskim Domu, odbyło się pierwsze spotkanie robocze z
cyklu „Jestem kobietą. Jestem człowiekiem”. Wzięły w nim udział migrantki z Białorusi
zainteresowane udziałem w szerszym projekcie antydyskryminacyjnym.
W ramach projektu No Detention Necessary (finansowanego przez EPIM), mającym na celu
ograniczenie detencji cudzoziemców i promowanie alternatyw do detencji kontynuowaliśmy
wsparcie dla cudzoziemców zakwalifikowanych do projektu oraz wizyty w ośrodkach strzeżonych w
Białej Podlaskiej, Kętrzynie i Lesznowoli. Prawniczka SIP została wyznaczona kuratorem jednego
małoletniego bez opieki w SOC w Kętrzynie. Ponadto: 10-11października koordynatorka projektu
Katarzyna Słubik prezentowałą projekt No Detention Necessary na okrągłym stole w Bangkoku
organizowanym przez UNHCR Roundtable on Reception and Care Arrangements for Children; 18
grudnia Katarzyna Słubik spotkała się z przedstawicielami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w celu
ustalenia strategii wspólnych działań promujących alternatywy do detencji; 19 grudnia Katarzyna
Słubik prezentowała projekt NDN na seminarium dot. detencji organizowanym wspólnie przez
UNHCR i SIP.
W IV kwartale we współpracy z IOM kontynuowaliśmy realizację projektu FAB – Fostering Across
Borders ze środków Komisji Europejskiej, mającego na celu zbadanie potrzeb osób sprawujących
opiekę nad małoletnimi cudzoziemcami bez opieki rodziców oraz znalezienie odpowiedzi na te
potrzeby. Trwały prace nad przygotowaniem scenariusza szkolenia dla profesjonalistów pracujących z
dziećmi cudzoziemskimi bez opieki, w szczególności będących w procedurze uchodźczej. Szkolenia
odbędą się wczesnym latem 2019 r. 2-3 października 2018 Magdalena Sadowska oraz
przedstawicielka IOM Warszawa Hanna Dobrzyńska uczestniczyły w odbywającym się w Wiedniu
spotkaniu partnerów projektu FAB realizowanego w Polsce, UK, Austrii, Grecja, Luksemburgu, Belgia i
finansowanego przez Komisję Europejską. Spotkanie dotyczyło rekrutacji i przeszkolenia rodziców
zastępczych opiekujących się małoletnimi cudzoziemcami bez opieki oraz pracowników powiatowych
centrów pomocy rodzinie wspierających rodziców zastępczych w aspektach związanych z opieką nad
małoletnimi cudzoziemcami bez opieki.
W czerwcu 2018 roku ruszył projekt Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających
zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska
„szarej strefy” na rynku pracy finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy o konsekwencjach pracy nierejestrowanej w
perspektywie życia, w tym wzrost świadomości pracowników i pracodawców oraz zmniejszenie
prawdopodobieństwa podjęcia pracy w szarej strefie dzięki stworzeniu sieci współpracy z
instytucjami polskimi i zagranicznymi, przy użyciu innowacyjnych rozwiązań. Liderem projektu jest
Fundacja Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE). Projekt będzie realizowany do listopada
2020 roku.
Od czerwca do grudnia zespół projektu w składzie: Ewa Kacprzak-Szymańska, Ewa Grzegrzółka,
Paulina Adamczak analizował dostępne dane na temat ‘szarej strefy’ w odniesieniu do nielegalnego
zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Wspólnie z partnerami projektu przygotowano desk research i
przegląd obowiązujących przepisów dotyczących zatrudnienia obcokrajowców spoza UE na terenie
RP. Przygotowano również wstępną wersję podręcznika dot. nielegalnej pracy oraz prawnych i
pozaprawnych konsekwencji tego zjawiska.
Spotkania/ Konferencje/Wydarzenia
2-3 października 2018 Magdalena Sadowska oraz przedstawicielka IOM Warszawa Hanna Dobrzyńska
uczestniczyły w odbywającym się w Wiedniu spotkaniu partnerów projektu „Fostering Across
Borders” realizowanego w Polsce, UK, Austrii, Grecja, Luksemburgu, Belgia i finansowanego przez
Komisję Europejską. Celem projektu jest rekrutacja i przeszkolenie rodziców zastępczych
opiekujących się małoletnimi cudzoziemcami bez opieki oraz pracowników powiatowych centrów

pomocy rodzinie wspierających rodziców zastępczych w aspektach związanych z opieką nad
małoletnimi cudzoziemcami bez opieki;
4-5 października Katarzyna Słubik wzięła udział w seminarium prawnym organizowanym przez
PICUM i WHite & Case w Brukseli nt. detencji dzieci;
5 października Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w konferencji w Tallinnie podsumowującej
projekt Instytutu Spraw Publicznych „Migrascope – Extending the Scope of Labour Market
Integration of immigrants”, którego celem jest zwiększenie szans migrantów na rynku pracy oraz
upowszechnienie wśród pracodawców wiedzy o zarządzaniu różnorodnością w firmie;
6 października Olga Hilik poprowadziła spotkanie dla grupy wolontariuszy z Podlasia w ramach
wizyty studyjnej programu „Dobre praktyki upowszechniania współpracy z wolontariuszami na
przykładzie organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z Warszawy”, na którym
zaprezentowane zostały działania Centrum Wolontariatu SIP;
10-11października Katarzyna Słubik prezentowała projekt No Detention Necessary na okrągłym stole
w Bangkoku organizowanym przez UNHCR Roundtable on Reception and Care Arrangements for
Children;
11 października Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w spotkaniu roboczym z przedstawicielkami
UNHCR, Urzędu ds. Cudzoziemców oraz innych organizacji działających na rzecz migrantów, a także
na rzecz kobiet poświęconemu przeciwdziałaniu przemocy wobec migrantek i uchodźczyń;
11 października Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w spotkaniu roboczym w ramach projektu
„Wspólnoty schronienia” koordynowanego przez Fundację Polskie Forum Migracyjne;
12 października Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w comiesięcznym spotkaniu Konsorcjum
organizacji działających na rzecz migrantów i uchodźców;
16 października Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w spotkaniu roboczym w przedstawicielstwie
UNHCR w Warszawie wokół kwestii związanych z polityką integracyjną w Polsce;
18 października – wystąpienie Witolda Klausa (wspólnie z Agnieszką Martynowicz) pt. „Deportacja
jako skutek kontaktu z wymiarem sprawiedliwości Polaków w Wielkiej Brytanii” na seminarium
organizowanym przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Edge Hill University oraz
Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii;
23 października Aleksandra Chrzanowska i Katarzyna Słubik wzięły udział w spotkaniu roboczym z
przedstawicielkami UNHCR, Urzędu ds. Cudzoziemców oraz innych organizacji działających na rzecz
migrantów, a także na rzecz kobiet poświęconemu przeciwdziałaniu przemocy wobec migrantek i
uchodźczyń;
24 października Ewa Kacprzak-Szymańska wzięła udział w Forum Młodych Przedsiębiorców w
Warszawie, w panelu Pracujesz w Polsce? – debata pracowników i pracodawców, jako jedna z
prelegentek. Podczas Forum Olga Dobrowolska prowadziła porady prawne w punkcie bezpłatnych
konsultacji prawnych;
26 października – wystąpienie Witolda Klausa (wspólnie z Agnieszką Martynowicz) pt. “Researching
experiences of Poles deported from the UK in the context of the criminal justice system involvement”
na seminarium “Experiences of return migration” organizowanym przez Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk, Edge Hill University, Ormskirk, Wielka Brytania;
13 listopada Ewa Kacprzak-Szymańska wzięła udział w IX Kongresie Innowacyjnej Gospodarki, jako
prelegentka w panelu Czy lęk wobec innych się opłaca? ;
15 listopada Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w spotkaniu roboczym Fundacji Habitat for
Humanity z organizacjami partnerskimi podsumowującym dotychczasowe działania w ramach
projektu „Społeczna Agencja Najmu i Zatrudnienia”;
15 listopada – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Double exclusion – the problem of the presence of
Romanian Roma community in public places in Polish cities” na konferencji pt. “Vulnerability,
Resilience and Resistance in Diverse Societies” organizowanej przez The Society for the Study of
Ethnic Relations and International Migration oraz Åbo Akademi University, Turku, Finlandia;
16 listopada Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w comiesięcznym spotkaniu Konsorcjum
organizacji działających na rzecz migrantów i uchodźców;

21 listopada Magdalena Sadowska, uczestniczyła w szkoleniu pt. "Bezpaństwowość dzieci. Prawo,
praktyka, przeciwdziałanie" zorganizowanym przez Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, UNHCR
oraz ENS;
23 listopada Katarzyna Słubik wzięła udział w Seminarium Krajowego Punktu Kontaktowego
Europejskiej Sieci Migracyjnej „Polityka wobec małoletnich cudzoziemców bez opieki w Polsce na tle
wybranych państw UE”, gdzie prezentowała punkt widzenia organizacji pozarządowych na aktualne
wyzwania polityki dot. małoletnich bez opieki;
23 listopada Olga Hilik i Magdalena Olszewska spotkały się z dyrekcją Ognisk Wychowawczych im.
Dziadka Lisieckiego w celu ustalenia warunków współpracy w ramach projektu "Dzieci w
Międzykulturowej Warszawie", realizowanego przez SIP;
25 listopada Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w dyskusji w Centrum Wielokulturowym w
Warszawie wokół wydanej przez Dom Otwarty po polsku publikacji Naszymi Słowami. Opowieści
uchodźczyń w Niemczech;
26 listopada Katarzyna Słubik i Ewa Grzegrzółka przeprowadziły warsztaty dla młodzieży w Szkole
Podstawowej w Budziszewicach nt. obecności cudzoziemców w Polsce;
27 listopada Olga Dobrowolska wzięła udział w Seminarium Komisji Europejskiej i UNHCR nt.
integracji migrantów i uchodźców na rynku pracy w Polsce;
27 listopada odbyło się wielokulturowe i międzypokoleniowe Święcie Dyni, w którym udział wzięli
pracownicy, wolontariusze i klienci SIP;
29 listopada podczas wydarzenia „Sytuacja mieszkaniowa uchodźców: przypadek Ugandy i Polski”
zorganizowanego przez Fundację „Kultury Świata” w Centrum Wielokulturowym w Warszawie,
Aleksandra Chrzanowska zaprezentowała problemy mieszkaniowe, z którymi borykają się uchodźcy w
Polsce;
10 grudnia Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w roboczym seminarium UNHCR dotyczącym
przeciwdziałania przemocy wobec uchodźczyń i migrantek;
11 grudnia Aleksandra Chrzanowska, Olga Dobrowolska i Magdalena Sadowska uczestniczyły w
zorganizowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych seminarium
prowadzonego przez dr hab. adw. Mateusza Pilicha na temat prawa prywatnego międzynarodowego
w kontekście jurysdykcji, prawa właściwego oraz procedury w zakresie prawa rodzinnego,
uprowadzenia dziecka oraz prawa karnego;
12 grudnia Olga Dobrowolska wzięła udział w pierwszym posiedzeniu Rady ds. Modelu Integracji
Migrantów i Uchodźców na terenie Mazowieckiego Województwa ;
13 grudnia Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w rozmowie po filmie „Obcy w raju”
pokazywanego w ramach przeglądu filmów syryjskich w Muzeum Sztuki Nowoczesnej;
14 grudnia Aleksandra Chrzanowska i Witold Klaus wzięli udział w comiesięcznym spotkaniu
Konsorcjum organizacji działających na rzecz uchodźców i migrantów;
14-15 grudnia Aleksandra Chrzanowska, Olga Hilik, Aleksandra Pulchny z SIP reprezentowały
Konsorcjum organizacji działających na rzecz uchodźców i migrantów na II Kongresie Praw
Obywatelskich organizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich; podczas Kongresu Witold Klaus
moderował debatę dotyczącą obecności migrantów w Polsce;
17 grudnia Aleksandra Chrzanowska i Witold Klaus uczestniczyli w gali, podczas której wręczane były
nagrody „Złote Wachlarze”. SIP zdobyło tegoroczną nagrodę w kategorii „organizacja”;
19 grudnia odbyła się wielokulturowa i międzypokoleniowa Wigilia z okazji Dnia Migranta
zorganizowana przez Olgę Hilik i Aleksandrę Pulchny;
19 grudnia Katarzyna Słubik prezentowała projekt NDN na seminarium dot. detencji organizowanym
wspólnie przez UNHCR i SIP.
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Media
1 października – TOK FM „Analizy” – rozmowa Agaty Kowalskiej z Aleksandrą Chrzanowską o
absurdalnych decyzjach odmawiających przyznania ochrony międzynarodowej m.in. ofiarom tortur w
Czeczenii: https://audycje.tokfm.pl/podcast/Razenie-pradem-zwyczajem-kulturowym-w-CzeczeniiTak-przynajmniej-wedlug-Urzedu-ds-Cudzoziemcow/67531;
5 października adw. Małgorzata Jaźwińska wypowiedziała się dla Onetu na temat ryzyka deportacji
obywatela Afganistanu bez zbadania aktualnej sytuacji w kraju jego pochodzenia ;
10 października Ewa Kacprzak-Szymańska wystąpiła w programie Analizy red. Agaty Kowalskiej w
Radiu Tok Fm na temat braku wprowadzenia w życie zmian ustawy o promocji zatrudnienia, które to
miały wejść w życie 1.1.2019 r. jednak projekt powrócił do konsultacji Ministerstwa;
19 października – TOK FM – wywiad z Witoldem Klausem nt. polskiej polityki migracyjnej oraz
traktowania uchodźców;
26 października – Emigranckie Radio – wypowiedź Wasyla Błozwy nt. prawa do odwołania od
negatywnej decyzji administracyjnej w Polsce;
28 października - petycja ChiS oraz SIP: https://naszademokracja.pl/petitions/matka-z-osmioletnimniepelnosprawnym-synem-musza-zostac-w-polsce-1
29 października – TOK FM – materiał Anny Gmiterek Zabłockiej wokół apelu w sprawie czeczeńskiej
rodziny zagrożonej deportacją założonego przez Chlebem i Solą oraz Stowarzyszenie Interwencji
Prawnej:
http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,130517,24106076,prawie-niewidomy-osmiolatek-zczeczenii-czy-bedzie-musial-razem.html;
3 listopada – TOK FM – wypowiedzi Aleksandry Chrzanowskiej w reportażu Anny Gmiterek-Zabłockiej
o czeczeńskiej rodzinie zagrożonej deportacją, w sprawie której ChiS oraz SIP uruchomiło petycję:
https://audycje.tokfm.pl/podcast/Pozwolmy-niepelnosprawnemu-chlopcu-z-Czeczenii-zostac-wPolsce-petycja-w-obronie-rodziny/68759;
8 listopada – portal ngo.pl – tekst Witolda Klausa nt. obywatelskiego zaangażowania w ochronę praw
mniejszości;
20 listopada – TOK FM – wywiad z Witoldem Klausem nt. UN Global Compact for Migration;
21 listopada – portal oko.press – wypowiedź Witolda Klauda nt. UN Global Compact for Migration;
21 listopada – „Rzeczpospolita” – wypowiedź Witolda Klausa nt. migrantów z Ukrainy na polskim
rynku pracy;
23 listopada – TOK FM – wypowiedź Witolda Klausa nt. pracowników z zagranicy na polskim rynku
pracy;
26 listopada Ewa Kacprzak-Szymańska wzięła udział w programie radiowym Polskiego Radia RDC
,,Jest sprawa” na temat sytuacji Ukraińców i zmiany na polskim rynku pracy, oczekiwania polskich
pracodawców;
29 listopada Ewa Kacprzak-Szymańska udzieliła wywiadu dla Rzeczpospolitej dotyczącego problemów
pracowniczych Ukraińców w Polsce;
5 grudnia – Emigranckie Radio – wypowiedź Wasyla Błozwy nt. form legalizacji członków rodzin
cudzoziemców w Polsce;
17 grudnia – portal onet.pl – wypowiedź Witolda Klausa nt. liczby cudzoziemców w Polsce;
18 grudnia – Radio Eska – wypowiedź Witolda Klausa nt. liczby cudzoziemców w Polsce oraz
problemów, z jakimi się borykają;
19 grudnia – TOK FM – wypowiedź Witolda Klausa nt. migracji w Polsce w 2018 roku;
19 grudnia – oko.press – wypowiedź Witolda Klausa nt. Ukraińców pracujących w Polsce;
20 grudnia Olga Hilik była gościem audycji „Twój problem, moja sprawa" w TOK FM, gdzie
opowiedziała o magii wielokulturowych świąt Bożego narodzenia i o tym jak SIP zaprasza osoby z
innych kultur do wspólnego świętowania;
21 grudnia – oko.press – wypowiedź Witolda Klausa nt. uprzedzeń i nienawiści wobec migrantów w
Polsce.

