Sekcja ds. Cudzoziemców
Sprawozdanie za I półrocze 2019
Pomoc uchodźcom świadczona była w ramach projektów Warszawa Wielokulturowa IV 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 półroczu 2019 r. w
ramach dyżurów prawników i doradców międzykulturowych udzielono porad 279
osobom w 660 sprawach. 371 spraw dotyczyło osób w procedurze o udzielenie ochrony
międzynarodowej, 92 sprawy – osób w procedurze powrotowej, 114 – osób, które uzyskały
ochronę uzupełniającą, 52 – status uchodźcy, 40 – pobyt stały, 60 – zgody na pobyt ze
względów humanitarnych. Porad udzielono 165 kobietom i 148 mężczyznom. Poradami
objętych było 478 dzieci. Najwięcej klientów, którym udzielono porad pochodziło z
Czeczenii – 129, z Ukrainy – 46 osób oraz Rosji – 21 i Tadżykistanu - 19; udzielono także
pomocy po 10 osobom z Iranu i Kirgistanu, po 8 osobom z Białorusi i z Gruzji, 6 osobom z
Kongo, po 5 osobom z Armenii i Nigerii, po 4 osobom z Gwinei i Inguszetii, 3 osobom z
Pakistanu. W pozostałych przypadkach pomoc została udzielona osobom pochodzącym z:
Afganistanu, Azerbejdżanu, Bangladeszu, Burundi, Chin, Dagestanu, Egiptu, Ghany, Indii,
Iraku, Kenii, Kuby, Libii, Libanu, Nepalu, Pakistanu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Sri
Lanki, Sudanu, Syrii, Ugandy i Uzbekistanu oraz bezpaństwowcom.
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 IV
i Razem przeciwko dyskryminacji współfinansowanych przez miasto stołeczne Warszawa,
dzięki grantowi instytucjonalnego Fundacji im. Stefana Batorego oraz wolontariacko. W
pierwszym półroczu 2019 roku udzielono pomocy 169 osobom w 216 sprawach. W 78
sprawach porady udzielili doradcy, a w 138 – prawnicy. Porad udzielono 84 kobietom i 85
mężczyznom. Poradami objętych było 73 dzieci. Najliczniejszą grupę dobrowolnych
migrantów odwiedzających SIP stanowili Ukraińcy – 94 osoby w 104 sprawach. W
pojedynczych sprawach porad udzieliliśmy cudzoziemcom pochodzącym z niemal wszystkich
kontynentów świata.
W ramach Centrum Wolontariatu odbyło się 12 wizyt lekarskich w obecności tłumacza.
Poza tym, wolontariusze towarzyszyli cudzoziemcom podczas załatwiania spraw w urzędach
(22) oraz innych spraw integracyjnych związanych z codziennym funkcjonowaniem w Polsce
(31).
W I półroczu 2019 roku w ramach projektu Wolontariusze na rzecz migrantów, który jest
finansowany ze środków budżetu m. st. Warszawy, trzykrotnie odbyły się zajęcia z języka
rosyjskiego medycznego podnoszące kompetencje wolontariuszy, którzy wspierają
cudzoziemców będących pod opieką SIP w zakresie tłumaczeniowym podczas wizyt
lekarskich i podobnych sytuacji. Szkolenia poprowadził Maksim Artemyev, lekarz z Rosji z
doświadczeniem lektorskim.
Pięć razy odbyły się zajęcia z języka angielskiego prawniczego i medycznego oraz szkolenie
z zakresu tłumaczenia środowiskowego dla wolontariuszy. Wszystkie te szkolenia
poprowadziła Anna Żalikowska, anglistka i tłumaczka doświadczona w tłumaczeniu
środowiskowym.

Szkolenie „Formy pracy z dziećmi” i „Rozwijanie kompetencji wychowawczych”
poprowadził pedagog Dominik Kmita.
W I półroczu 2019 w ramach projektu Dzieci w międzykulturowej Warszawie, który jest
finansowany ze środków budżetu m. st. Warszawy, odbyło się dziewięć warsztatów
teatralnych, w których wzięły udział dzieci-uchodźcy i polskie. Uczestnicy pracowali nad
stworzeniem spektaklu "Złota kaczka" opartego na warszawskiej legendzie.
Pomysłodawcami, twórcami tekstu i oprawy muzycznej oraz prowadzącymi zajęcia byli aktor
Bartosz Mazur i muzyk Mikołaj Tabako.
Gotowy spektakl został dwukrotnie pokazany publiczności w Centrum Aktywności
Międzypokoleniowej "Nowolipie" przy ulicy Nowolipie 25B.
Czterokrotnie został również zaprezentowany film pt. "Bazyliszek" zrealizowany na kanwie
warszawskiej legendy przez dzieci uczestniczące w warsztatach filmowych. Film postał we
współpracy z Ogniskami im. Dziadka Lisieckiego w studiu "Młodzieżowa TV". Pokazy
odbyły się przy ulicy Twardej 1 w CPS Śródmieście, w świetlicy "Mały Książę" oraz w
Ośrodku dla Cudzoziemców przy ul. Księżnej Anny 24. Prezentacjom towarzyszyły
integracyjne warsztaty kulinarne
Odbyły się także dwa warsztaty międzykulturowe dla dzieci, podczas których mogły się one
zapoznać z tajnikami kuchni i kulturą czeczeńską. Oba spotkania miały miejsce w świetlicy
środowiskowej "Mały Książę" przy ulicy Ząbkowskiej 4 na Pradze-Północ. Uczestnikami obu
wydarzeń byli podopieczni świetlicy oraz grupa dzieci pod opieką wychowawców Grupy
Pedagogiki i Animacji Społecznej.
W ramach projektu zrealizowano też cykl warsztatów krawieckich dla dzieci cudzoziemskich
w Ośrodku dla Cudzoziemców przy ul. Księżnej Anny 24. Dzieci kontynuowały naukę
podstaw szycia na maszynie szyjąc proste torby, plecaki i poduszki.
W I półroczu 2019 r. w ramach projektu Budowanie i rozwijanie form dialogu
pokoleniowego i międzypokoleniowego niezwiązanego z pokrewieństwem i rodziną poprzez
wspólne zainteresowania i pasje odbyła się seria warsztatów kulinarnych dla seniorów, które
poprowadzili cudzoziemcy prezentujący uczestnikom swoje dania narodowe: Ośrodek
Wsparcia Seniorów nr 2 przy ul. Wrzeciono 5a – Białoruś; Klub „Szafir” przy ul.
Dolnośląskiej 3 – Białoruś i folklor Europy Wschodniej; OPS Mokotów przy ul. Wiktorskiej
83/87 – Czeczenia, Tunezja i Białoruś; Klub Seniora w CPS przy ul. Twardej 1 – Gruzja.
W ramach projektu zorganizowano także spotkania z cudzoziemcami, podczas których
uczestnicy mogli posłuchać opowieści o różnych krajach: CAM „Nowolipie” przy ul.
Nowolipie 25B – Indie; OPS Mokotów przy ul. Wiktorskiej 83/87 – Czeczenia; Żoliborskie
Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego 6/8 – Turkmenistan;
Dzienny Ośrodek Psychogeriatryczny przy ul. Elbląskiej 35 – Białoruś, Ukraina, USA; Klub
Seniora przy ul. Elbląskiej 35 – Ukraina, USA. Klub Seniora „Promyk” w OPS Żoliborz przy
ul. Promyka 5 – Tunezja.
Zrealizowano również szereg zajęć artystycznych dla seniorów: CAM Nowolipie –
suminagashi czyli japońskie malowanie na wodzie; Klub Bemowskiego Seniora przy ul.
Pełczyńskiego 30a – suminagashi, batik; OPS Mokoktów – suminagashi; KS „Promyk” –
suminagashi; DOP i KS przy ul. Elbląskiej 35 – suminagashi, ptaszki ze sznurka jutowego i
lalki-matanki (folklor ukraiński); Instytut Turecki przy al. Jerozolimskich 55 – malowanie na
wodzie metodą ebru.
W ramach projektu No Detention Necessary (finansowanego przez EPIM), mającym na celu
ograniczenie detencji cudzoziemców i promowanie alternatyw do detencji kontynuowaliśmy
poradnictwo prawne oraz wsparcie case-managementowe i psychologiczne dla osób

zakwalifikowanych do projektu. Ponadto, prowadziliśmy rzecznictwo na rzecz alternatyw do
detencji: 24 stycznia prezentowaliśmy projekt na seminarium krajowym w Słowacji, 11
kwietnia Katarzyna Słubik prezentowała projekt przed Zgromadzeniem Parlamentarnym
Rady Europy, 26 kwietnia projekt był prezentowany na seminarium organizowanym przez
Rzecznika Praw Obywatelskich. 2 SIP spotkał się z przedstawicielami Straży Granicznej aby
przedyskutować możliwości współpracy SIP-SG w ramach potencjalnej kolejnej edycji
projektu. 17 kwietnia rozpoczęliśmy kampanię pt. Zakładnicy Systemu, w ramach której
publikujemy historie osób, które przeszły przez ośrodki strzeżone dla cudzoziemców w
Polsce. W tym samym dniu zainicjowaliśmy podstronę SIP nt. detencji. W ramach projektu
udało się przekonać dyrektora ośrodka strzeżonego w Kętrzynie do zainicjowania tzw. wizyty
wirtualnej, tj. poradnictwa prowadzonego za pośrednictwem komunikatora Skype.
W I półroczu 2019 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. 17-18 czerwca Magdalena Sadowska oraz Agnieszka
Kwaśniewska-Sadkowska wraz z Hanną Dobrzyńską z IOM przeprowadziły warsztaty dla
organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Celem warsztatów było przygotowanie
organizatorów pieczy zastępczej do prowadzenia szkoleń dla rodzin zastępczych oraz innych
pracowników systemu pieczy zastępczej”.
Kontynuowaliśmy realizację projektu 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.
Zespół projektu w składzie: Paulina Adamczak, Olga Dobrowolska i Ewa Grzegrzółka skupił
się na przygotowaniu podręcznika dla osób pracujących z osobami narażonymi na pracę w
szarej strefie. Prowadzono prace nad szkoleniami w wersji online oraz stacjonarnymi, które
będą najważniejszym i najbardziej trwałym produktem/efektem projektu. Przygotowano
również scenariusze trzech filmów, których celem jest edukowanie cudzoziemców spoza UE
na temat skutków nielegalnej pracy oraz pozytywnych aspektów pracy legalnej. 29 marca
Paulina Adamczak wzięła udział w spotkaniu partnerów w ramach projektu „Budowa i
wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w
instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska szarej strefy na rynku pracy”,
którego liderem jest Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. W trakcie tzw. kick-off
meeting podsumowano dotychczasowe działania w projekcie oraz wyznaczono szczegółowe
cele i działania na dwa kolejne kwartały 2019 r.
W okresie 15 grudnia 2018-15 czerwca 2019 we współpracy z Polskim Forum Migracyjnym
zrealizowaliśmy pilotażowy projekt Praca, rodzina, dom – case management dla
nieaktywnych zawodowo uchodźczyń w ramach działania „Małe Wielkie Zmiany – sieć
rozwoju innowacji społecznych” prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni
Socjalnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 6 uchodźczyń mieszkających w
Warszawie – głównie samodzielne, wielodzietne matki – otrzymywały pomoc w postaci tzw.
case managementu, by jak najlepiej przygotować je do wejścia na rynek pracy. Były otoczone
dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości wsparciem oraz indywidualną asystą
prawną, psychologiczną, ale także asystą w pozyskaniu pomocy socjalnej (przedszkole,
mieszkanie socjalne, pomoc lekarska, itd.). Projekt zwieńczyły dwie publikacje: „Case

management” w prowadzeniu preaktywizacji zawodowej uchodźczyń (SIP) oraz Rozwijanie
potencjału zawodowego uchodźczyń (PFM)
W pierwszym półroczu 2019 r. zrealizowaliśmy dwa krótkoterminowe projekty ze
współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa:
1) W ramach projektu Spotkajmy się na Twardej (realizowanego przez Centrum Pomocy
Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, z Budżetu
Partycypacyjnego na 2019 rok) Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przygotowało i
przeprowadziło 4 międzykulturowe warsztaty kulinarne przy ul. Twardej 1. Odbyły się
warsztaty
kuchni tunezyjskiej (26.03), indyjskiej (17.04), uzbeckiej (14.05) i ukraińskiej (26.06).
Odbyły się także 3 warsztaty artystyczne z wykorzystaniem technik rękodzielniczych
typowych dla innych kultur, w tym tworzenie ukraińskich folkowych koni ze sznurka
jutowego (10.04), japońskie Suminagashi (malowanie na wodzie – 15.05) i azjatycki Batik
(12.06). W projekcie wzięli udział cudzoziemcy i wolontariusze.
2) Zrealizowany został także projekt Międzypokoleniowa twarz Warszawy (finansowany z
budżetu m.st. Warszawy). Było to działanie skierowane do warszawskich seniorów oraz
dzieci cudzoziemców mieszkających na terenie Warszawy. Polegał na zorganizowaniu
szeregu warsztatów i zajęć wspólnych dla seniorów i dzieci cudzoziemców zwieńczonych
wielopokoleniowym i międzykulturowym Piknikiem (15.06).
Podczas interaktywnych i różnorodnych międzypokoleniowych zajęć artystycznych
uczestnicy zapoznali się z ciekawymi technikami artystycznymi. W ramach zajęć
artystycznych odbyły się: warsztaty tworzenia ozdób z koralików (28.05), warsztaty
rękodzieła słowiańskiego (20.05), warsztaty tworzenia obrazu w technice Batiku (10.06) oraz
warsztaty w pracowni artystycznej artysty gruzińskiego pochodzenia Davida Patarai (17.05).
Odbył się także cykl zajęć kulinarnych „Międzykulturowe SŁOIKI", podczas których
uczestnicy przygotowywali przetwory typowe dla swojej kultury. Dopełnieniem były
warsztaty plastyczne dla dzieci w ośrodku na Targówku (30.05) prowadzone przez seniorkę z
Klubu Złotej Jesieni. Podczas warsztatów dzieci ozdobiły część słoików metodą
decoupage. Zrealizowany został też cykl zajęć edukacyjnych „Co dwie głowy to nie jedna".
W ramach cyklu odbyły się międzypokoleniowe warsztaty z budowania robota (19.06),
warsztaty ze składania i ozdabiania puzzli 3D (13.06), zajęcia dla dzieci i seniorów z
udziałem alpak (06.06). W ramach pikniku zwieńczającego projekt z okazji Dnia Uchodźcy
(15.06) odbyły się następujące działania: loteria z nagrodami promującymi udział w życiu
miasta (m.in. wyjścia do teatru, muzeum, kawiarni), wielokulturowa kolacja i poczęstunek,
quiz wiedzy o uchodźcach, pokaz filmu pt. „Bazyliszek" przygotowanego przez dzieci
uchodźców z pomocą seniorów z Klubu Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56, pokaz
zdjęć zrobionych podczas trwania całego projektu, zabawy dla dzieci, loteria fantowa, z której
dochód przeznaczony będzie na pomoc osobom poszkodowanych w wyniku przestępstw
motywowanych nienawiścią.
Spotkania/ Konferencje/Szkolenia/Wydarzenia
11 stycznia Aleksandra Chrzanowska przeprowadziła dla wolontariuszy „Chlebem i Solą”
szkolenie dotyczące postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz związanego z
uzyskaniem pobytu humanitarnego;
26 stycznia Aleksandra Chrzanowska poprowadziła seminarium dotyczące sytuacji
mieszkaniowej uchodźców w Polsce dla słuchaczy Habitat for Humanity;
18 stycznia Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w spotkaniu Konsorcjum organizacji
działających na rzecz uchodźców i migrantów;

15 lutego Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w dyskusji panelowej w Domu Ukraińskim
podczas spotkania promującego wydaną przez Stowarzyszenie Homo Faber książkę „Polacy –
Ukraińcy. Mity, plotki i fake newsy”, której jest współautorką;
17 lutego Aleksandra Chrzanowska przeprowadziła zajęcia o praktycznych aspektach
funkcjonowania uchodźców w Polsce dla studentów Ośrodka Badań nad Migracjami;
20 lutego Aleksandra Chrzanowska, Olga Dobrowolska i Katarzyna Słubik wzięły udział w
seminarium Fundamental Rights Agency oraz RPO na temat Karty Praw Podstawowych;
21 lutego Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w dorocznym spotkaniu podsumowującym
pracę organizacji Habitat for Humanity, podczas którego otrzymała dyplom z
podziękowaniem za dotychczasową współpracę;
1 marca Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w spotkaniu Konsorcjum organizacji
działających na rzecz uchodźców i migrantów;
5 marca – wystąpienie Witolda Klausa „Ile wolności w wolnościach jednostki, a praw w jej
prawach?” podczas konferencji dedykowanej pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik pn.
„Prawa człowieka i granice ich prawnej ochrony” organizowane przez WPAiE Uniwersytetu
Wrocławskiego, Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Amnesty International Polska;
8 marca Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w dyskusji panelowej zorganizowanej przez
Instytut Archeologii i Etnologii PAN z okazji Dnia Kobiet wokół sytuacji kobiet-uchodźczyń:
https://etnograficzna.pl/dzien-kobiet-z-uchodzczyniami-nagranie-debaty/ ;
8 marca Olga Hilik wzięła udział w spotkaniu Rady Dzielnicy Bielany w celu przedstawienia
działań w ramach projektu „Seniorzy w Wielokulturowej Warszawie". Kolejne dwa spotkania
w tym celu odbyły się w ramach Partnerstwa skupiającego organizacje i instytucje działające
na terenie Żoliborza a także jedno spotkanie w OPS Mokotów;
8 marca – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Between closing borders to refugees and
welcoming Ukrainian workers. Norms and values in Polish migration law after 2015 at the
crossroads” podczas konderencji “Value Agents and their Practices in Civil Society”
zorganizowanej przez UAM oraz Universität Duisburg-Essen w Poznaniu;
14 marca Paulina Adamczak była obecna na spotkaniu sygnatariuszy Karty Różnorodności
(inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu). W trakcie spotkania organizacje
pozarządowe, instytucje publiczne oraz firmy, które podpisały Kartę Różnorodności (m.in.
SIP), opowiadały o przeprowadzonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy działaniach na rzecz
zakazu dyskryminacji i promocji różnorodności w miejscu pracy i najbliższym otoczeniu;
26 marca – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Ambiguity of Polish migration law after 2015.
Between closing borders to refugees and welcoming Ukrainian workers” podczas konferencji
“Migration and integration in the European Union – facts, figures, challenges and policy
responses” zorganizowanej w Warszawie przez SGH oraz International Political Science
Association;
27 marca Olga Dobrowolska i Patrycja Mickiewicz przeprowadziły szkolenie dla
pracodawców zatrudniających cudzoziemców na temat "Jak walczyć z przewlekłością
postępowania urzędu?";
29 marca Paulina Adamczak wzięła udział w spotkaniu partnerów w ramach projektu
„Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy
nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska szarej
strefy na rynku pracy”, którego liderem jest Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. W
trakcie tzw. kick-off meeting podsumowano dotychczasowe działania w projekcie oraz
wyznaczono szczegółowe cele i działania na dwa kolejne kwartały 2019 r.;
2-3 kwietnia Magdalena Sadowska wzięła udział w „12th European Forum on the rights of the
child: where we are and where we want to go”, które obyło się w Brukseli;
9 kwietnia Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w jednej z debat podczas Forum
Mieszkaniowego zorganizowanego przez Habitat for Humanity;

16 kwietnia Olga Hilik i Witold Klaus uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Fundacji
Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeskiego. Ustalono zasady współpracy dotyczącej
organizacji działań skierowanych do najmłodszych dzieci cudzoziemskich i ich mam metodą
"grup zabawowych";
26 kwietnia Małgorzata Jaźwińska wzięła udział w spotkaniu roboczym w biurze RPO nt.
monitoringu powrotów przymusowych;
26 kwietnia Małgorzata Jaźwińska wzięła udział w seminarium organizowanym przez RPO
oraz Radę Europy poświęcone sytuacji cudzoziemców z PTSD przebywających w
strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców;
7 maja Aleksandra Pulchny wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielem fundacji La Strada
oraz stażystkami z kenijskiej organizacji Haart;
9 maja – wystąpienie Witolda Klausa pt.”Margizens – exclusion and punishment of the
Romanian Roma community in Poland” podczas konferencji “Immigration, Crime and
Citizenship in Troubled Times” zorganizowanej w Maladze przez Institute of Criminology,
University of Malaga, (ESC Working Group on Immigration, Crime and Citizenship);
10-11 maja Magdalena Sadowska wzięła udział w corocznym walnym zgromadzeniu
członków PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants);
16-17 maja Magdalena Sadowska uczestniczyła w wyjeździe zorganizowanym przez
UNHCR w ramach „Age Gender and Diversity Participatory Assessment”. W trakcie wyjazdu
uczestnicy spotkali się z przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w
Lublinie, Caritas Diecezji Lublińskiej, Urzędzie Pracy w Lublinie oraz uchodźcami i osobami
ubiegającymi się o ochronę międzynarodową zamieszkującymi w Lublinie i Ośrodku dla
Cudzoziemców w Łukowie;
23 maja Olga Hilik dzieliła się dobrymi praktykami SIP w pracy z cudzoziemcami podczas
Dnia Wielokulturowego zorganizowanego przez studentów Wydziału Pedagogicznego UW;
24 maja Magdalena Sadowska uczestniczyła w seminarium dotyczącym imigracji i azylu
„TRALIM nt. prawa europejskiego”. Seminarium zorganizowała Krajowa Izby Radców
Prawnych w ramach programu TRALIM2 współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej;
17 maja Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w spotkaniu Konsorcjum organizacji
działających na rzecz uchodźców i migrantów;
24 maja Olga Dobrowolska poprowadziła spotkanie studyjne dla przedstawicieli ministerstw
i agend rządowych z Mołdawii. Spotkanie dotyczyło warunków rekrutacji pracowników
cudzoziemskich, w szczególności praktyk agencji zatrudnienia oraz mechanizmów nadzoru
nad agencjami ze strony państwa;
24 maja Witold Klaus oraz Katarzyna Słubik poprowadzili szkolenie „Wyzwania związane z
prowadzeniem poradnictwa prawnego dla cudzoziemców” dla radców prawnych w ramach
projektu TRALIM nt. Detencji cudzoziemców w Polsce;
1-2 czerwca Aleksandra Pulchny oraz wolontariusz Michał Zwoliński reprezentowali
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w Strefie Społecznej organizowanej podczas Święta
Wolności i Solidarności w Gdańsku;
3-4 czerwca odbył się doroczny wyjazd integracyjny pracowników SIP, podczas którego
omawialiśmy bieżące sprawy organizacji oraz strategie rozwoju;
6 czerwca – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Praca przymusowa jako forma handlu ludźmi –
próba definicji” podczas konferencji „Czy i jak definicja pracy przymusowej powinna być
włączona do Kodeksu Karnego?” zorganizowanej przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej
Akademii Nauk, Grupę Robocza ds. Osób Świadczących Pracę Zespołu ds. Zrównoważonego
Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego Ministra
Inwestycji i Rozwoju, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu oraz Stowarzyszenie
Interwencji Prawnej;

10 czerwca Aleksandra Chrzanowska, Olga Hilik i Witold Klaus wzięli udział w
zorganizowanym przez SIP seminarium eksperckim wokół metody „case managmentu” w
pracy z uchodźczyniami;
14 czerwca Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w spotkaniu Konsorcjum organizacji
działających na rzecz uchodźców i migrantów;
14 czerwca Ewa Grzegrzółka wzięła udział w corocznym walnym zebraniu członków OFOP,
podczas którego zaakceptowano sprawozdanie roczne z działalności oraz wybrano nowe
władze Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
15 czerwca świętowaliśmy światowy Dzień Uchodźcy podczas międzykulturowego i
międzypokoleniowego Pikniku zorganizowanego przez Olgę Hilik i Aleksandrę Pulchny przy
wsparciu pozostałych pracowników i wolontariuszy SIP;
17 czerwca Ewa Grzegrzółka wzięła udział w prezentacji raportu z badania socjologicznego
„Pracownik z Ukrainy – między Polską a Niemcami”. Raport powstał dzięki współpracy
EWL S.A. oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego;
17-18 czerwca Magdalena Sadowska oraz Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska wraz z
Hanną Dobrzyńską z IOM przeprowadziły warsztaty dla organizatorów rodzinnej pieczy
zastępczej. Celem warsztatów było przygotowanie organizatorów pieczy zastępczej do
prowadzenia szkoleń dla rodzin zastępczych oraz innych pracowników systemu pieczy
zastępczej”;
19 czerwca Aleksandra Pulchny przeprowadziła webinarium na temat legalizacji pobytu
cudzoziemców w Polsce w ramach projektu "One for All, All for One";
20-21 czerwca Małgorzata Jaźwińska wygłosiła prezentację „Reducing Irregularity in the
Migration System – Finding Solutionsna” podczas konferencji “International Roundtable on
Alternatives to Detention” zorganizowanej w Sofii przez PICUM wraz z Center for Legal Aid
Voice for Bulgaria;
24 czerwca – wystąpienie Witolda Klausa „Dochodzenie roszczeń przez pracowników
migrujących wykorzystanych do pracy w Polsce” podczas konferencji „Zabezpieczenie
społeczne i prawa pracowników migrujących z Ukrainy w Polsce” zorganizowanej przez
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Ośrodek Badań nad Migracjami
Uniwersytetu Warszawskiego;
27 czerwca Magdalena Sadowska uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie z okazji dnia uchodźcy;
27-30 czerwca Ewa Grzegrzółka wzięła udział w walnym zebraniu członków organizacji
EGAM (European Grassroots Antiracist Movement). Na spotkaniu wybrano nowe władze
zarządu oraz przeprowadzono szereg dyskusji plenerowych.
Publikacje
W. Klaus, M. Pachocka, Examining the Global North Migration Policies: A “Push Out –
Push Back” Approach to Forced Migration, “International Migration” on line first, doi:
10.1111/imig.12575 (51 522 znaki)
M. Gońda, W. Klaus, Czynniki kształtujące polskie polityki imigracyjną i integracyjną w
opinii badaczy i praktyków, „Polityka Społeczna” 2018, nr 11/12, s. 16-23
SIP w działaniu. Raport za 2018 r.: https://interwencjaprawna.pl/sip-w-dzialaniu-raport-2018r-pobierz/
A. Chrzanowska, O. Hilik, W. Klaus, „Case management” w prowadzeniu preaktywizacji
zawodowej
uchodźczyń,
Stowarzyszenie
Interwencji
Prawnej
2019:
https://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/2019/06/case_management.pdf

W serii SIP i OKO.press Zakładnicy Systemu:
https://interwencjaprawna.pl/detencja/zakladnicy-systemu/historia-hamida/
https://interwencjaprawna.pl/detencja/zakladnicy-systemu/historia-mlodego-pilkarza/
https://interwencjaprawna.pl/detencja/zakladnicy-systemu/historia-raisy/
https://interwencjaprawna.pl/detencja/zakladnicy-systemu/historia-maliki/
https://interwencjaprawna.pl/detencja/zakladnicy-systemu/historia-nyana/
Wystąpienia/apele
Uwagi SIP do propozycji zmian w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
RP:
https://interwencjaprawna.pl/propozycje-zmiany-ustawy-o-udzielaniu-cudzoziemcomochrony-na-terytorium-rp-opiniujemy-kontrowersyjny-projekt/
Komentarz SIP do nowelizacji ustawy o cudzoziemcach:
https://interwencjaprawna.pl/nowelizacja-ustawy-o-cudzoziemcach-wybrane-zagadnienia/
Wystąpienie SIP w trybie skarg i wniosków w sprawie wprowadzenia kolejki telefonicznej w
Departamencie Legalizacji Pobytu:
https://interwencjaprawna.pl/kolejka-telefoniczna-proponujemy-wprowadzenie-zmian-wpracy-urzedu-do-spraw-cudzoziemcow/
Apel w sprawie zakazu deportacji dzieci:
https://interwencjaprawna.pl/dobrodziecka/
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej z okazji Dnia Dziecka rozpoczęło akcję zbieranie
podpisów pod petycją do Komendanta Głównego Straży Granicznej. Celem akcji jest zmiana
polityki dotyczącej deportacji dzieci. W chwili obecnej Straż Graniczna podejmuje decyzje o
takich deportacjach, często ignorując wpływ wydalenia na dobro dziecka. Skutkiem czego
dzieci odsyłane są do miejsc, w których grozi im przemoc, utrata zdrowia, a nawet życia.
Wiele z nich, wydalanych przymusowo z Polski, spędziło tutaj większość swojego życia.
Płynnie mówią po polsku, chodzą do polskiej szkoły, nie znają innego kraju ani innej kultury.
Zbiórka podpisów potrwa do września br.
SIP opiniuje odpowiedzi Polski udzielone Komitetowi Przeciwko Torturom ONZ:
https://interwencjaprawna.pl/opiniujemy-odpowiedzi-polski-udzielone-komitetowiprzeciwko-torturom-onz/
Komentarz do propozycji nowej Polskiej Polityki Migracyjnej:
https://interwencjaprawna.pl/polska-polityka-migracyjna-projekt-mswia/

Media
16 stycznia – w Tok fm informacja o przyznaniu pobytu humanitarnego klientom SIP –
wypowiedź
Aleksandry
Chrzanowskiej:
http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,130517,24301565,urzednicy-pokazuja-ludzka-twarz-prawieniewidomy-osmiolatek.html?fbclid=IwAR3ZHpUY_5Qa1-6ehkl-D5M_OUAL1tGNFymLRr-sS0sbMWO2AbS7KGX0xQ

20 stycznia – artykuł Gosi Łojkowskiej w Polityce o prześladowaniach osób LGBT w
Czeczenii
(w
tym
cytat
fragmentu
decyzji
SIP):
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1778480,2,nowa-fala-przesladowan-osobhomoseksualnych-w-czeczenii.read
29 stycznia – wypowiedź Witolda Klausa dla portalu ngo.plnt. mowy nienawiści i prawa
antydyskryminacyjnego;
7 marca – wypowiedź Witolda Klausa dla „Rzeczpospolitej” nt. przestrzegania praw
cudzoziemców, szczególnie w kontekście pracy;
20 marca – wypowiedź Witolda Klausa dla „Rzeczpospolitej” nt. odpowiedzialnego biznesu
w kontekście przestrzegania praw cudzoziemców w zatrudnieniu;
4 kwietnia Katarzyna Słubik wzięła udział w audycji radiowej Pawła Sulika w Tok.fm nt.
zmian w ustawie o cudzoziemcach https://audycje.tokfm.pl/podcast/74273,Co-zmienianowelizacja-ustawy-o-cudzoziemcach-Chodzi-o-wyeliminowanie-tych-uczelni-ktorezapisuja-cudzoziemcow-na-studia-tylko-po-to-by-ci-mogli-legalnie-pracowac-w-Polsce
20 i 21 czerwca Aleksandra Chrzanowska i Małgorzata Jaźwińska wypowiedziały się dla
Gazety Wyborczej na temat podjęcia przez Straż Graniczną próby deportacji cudzoziemca,
wobec którego Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał tzw. interim measure:
http://wyborcza.pl/7,75398,24922818,po-interwencji-obroncow-praw-czlowieka-i-wyborczejwstrzymano.html
http://wyborcza.pl/7,75398,24921230,polska-bezprawnie-chce-wyrzucic-czeczena-do-rosjitam-moga.html
21 czerwca Aleksandra Chrzanowska opowiedziała w Radio Tok Fm o próbie wydalenia
przez Straż Graniczną cudzoziemca, wobec którego Europejski Trybunał Praw Człowieka
wydał tzw. interim measure
22 czerwca Aleksandra Chrzanowska i Małgorzata Jaźwińska wypowiedziały się dla
oko.press na temat próby deportacji cudzoziemca, wobec którego Europejski Trybunał Praw
Człowieka wydał tzw. interim measure
https://oko.press/notatka-abw-wystarczy-zeby-wydac-na-tortury/
26 czerwca – wywiad z Witoldem Klausem w radio Tok.fm nt. projektu nowej polskiej
polityki migracyjnej;
W czerwcowym numerze miesięcznika dla Seniorów „Pokolenia" ukazał się wywiad z Olgą
Hilik, Jadwigą Struk i klientką SIP z Czeczenii, opowiadający o przyjaźni, która rozpoczęła
się dzięki działaniom SIP skierowanym do seniorów i do cudzoziemców jednocześnie:
Pokolenia_nr_8_VI.2019-min.pdf

