Sprawozdanie
z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców
w czwartym kwartale 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 czwartym kwartale 2019 r.
w ramach dyżurów prawników i doradców międzykulturowych udzielono porad 174
osobom w 322 sprawach. 202 sprawy dotyczyły osób w procedurze o udzielenie ochrony
międzynarodowej, 39 spraw – osób w procedurze powrotowej, 37 – osób, które uzyskały
ochronę uzupełniającą, 10 – status uchodźcy, 12 – pobyt stały, 22 – zgody na pobyt ze
względów humanitarnych. Porad udzielono 89 kobietom i 85 mężczyznom. Poradami
objętych było 309 dzieci. Najwięcej klientów, którym udzielono porad pochodziło z Czeczenii
– 78, z Ukrainy – 21 osób oraz Tadżykistanu i Rosji – po 10 osób; 11, udzielono także
pomocy 7 osobom z Gruzji, 6 osobom z Kirgistanu, po 5 osobom z Armenii i Białorusi, po
4 osobom z Inguszetii, Iranu i Kongo, 3 osobom Afganistanu. W pozostałych przypadkach
pomoc została udzielona osobom pochodzącym z: Azerbejdżanu, Algierii, Burundi, Burkina
Faso, Ghany, Gwinei, Indii, Iraku, Kazachstanu, Nigerii, Nepalu, Pakistanu, Sri Lanki,
i Uzbekistanu.
Pomoc dobrowolnym migrantom świadczona była w ramach projektów Warszawa
Wielokulturowa IV i Razem przeciwko dyskryminacji współfinansowanych przez miasto
stołeczne Warszawa oraz dzięki grantowi instytucjonalnego Fundacji im. Stefana Batorego.
W czwartym kwartale 2019 roku udzielono pomocy 63 osobom w 74 sprawach. W 30
sprawach porady udzielili doradcy, a w 44 – prawnicy. Porad udzielono 28 kobietom i 35
mężczyznom. Poradami objętych było 15 dzieci. Najliczniejszą grupę dobrowolnych
migrantów odwiedzających SIP stanowili Ukraińcy – 40 osoby w 45 sprawach.
W pojedynczych sprawach porad udzieliliśmy cudzoziemcom pochodzącym z niemal
wszystkich kontynentów świata.

W ramach Centrum Wolontariatu odbyło się 15 wizyt lekarskich w obecności
tłumacza. Poza tym, wolontariusze towarzyszyli cudzoziemcom podczas załatwiania spraw
w urzędach

(20)

oraz

innych

spraw

integracyjnych

związanych

z

codziennym

funkcjonowaniem w Polsce (29).
Ponadto wolontariusze pomagali w organizacji zajęć dla kobiet mieszkających w ośrodku dla
cudzoziemców na Targówku przy ul. Księżnej Anny 24 w ramach projektu Ja to więcej niż
jeden element, realizowanego we współpracy ze Staromiejskim Domem Kultury. Projekt
trwał od 1 do 31 grudnia i polegał na przeprowadzeniu cyklu warsztatów artystycznych
prowadzonych metodami arteterapeutycznymi (w tym: drama stosowana, techniki kolażu
i mozaiki).

Wolontariusze

pomagali

także

w

organizacji

spotkania

świątecznego

organizowanego przez SIP dla mieszkanek ośrodka dla uchodźczyń na warszawskim
Targówku i ich dzieci w dniu 30 grudnia. W ramach spotkania odbyły się zabawy dla dzieci,
dekorowanie pierników, spotkanie z Mikołajem i poczęstunek.
W ramach realizacji finansowanego ze środków budżetu m. st. Warszawa projektu
Wolontariusze na rzecz Migrantów, kontynuowano szkolenia mające na celu podnoszenie
kompetencji wolontariuszek i wolontariuszy SIP. Obyły się zajęcia z języka rosyjskiego oraz
języka angielskiego z zakresu słownictwa medycznego i prawnego. Odbyły się trzy warsztaty
ośmiogodzinne: wprowadzające spotkanie „Uchodźcy w Polsce”, trening asertywności oraz
trening antydyskryminacyjny. Ponadto, przeprowadzono dwa warsztaty z zakresu prawa
administracyjnego oraz szkolenie rozwijające kompetencje wychowawcze. Zorganizowano
też dwa wydarzenia integracyjne, które miały na celu zapoznać i zbliżyć wolontariuszy
i wolontariuszki z

pracownikami i pracowniczkami SIP.

Dzień Wolontariusza

i Wolontariuszki SIP został zorganizowany w październiku w biurze SIP. W grudniu
w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie odbyła się SIP-owa Wigilia.
W ramach projektu Dzieci w międzykulturowej Warszawie finansowanego ze środków
budżetu m. st. Warszawy w Ośrodku dla Uchodźczyń na Targówku w Warszawie odbywały
się zajęcia teatralne, warsztat krawiecki oraz spotkanie wielokulturowe dla dzieci
cudzoziemskich.
Łącznie w IV kwartale odbyło się siedem spotkań z cyklu zajęć teatralnych, w tym dwa
spotkania się odbyły w Centrum Wielokulturowym. Podczas zajęć dzieci cudzoziemskie pod
opieką prowadzących Bartka Mazura oraz Mikołaja Tobako oraz wolontariuszek i opiekunek
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Stowarzyszenia Interwencji Prawnej zapoznali się z elementami gry aktorskiej i performansu
oraz rozpoczęli pracę nad własnym spektaklem, który będzie podsumowaniem cyklu zajęć
teatralnych. W zajęciach brały udział dzieci w grupie wiekowej od sześciu do dwunastu lat.
Podczas spotkania wielokulturowego w ośrodku na Targówku dzieci zapoznały się z polskimi
legendami i historią oraz poznały niektóre tradycyjne potrawy i przysmaki.
Na zaproszenie Antoniego Strzemięcznego, pedagoga

i wychowawcy Młodzieżowego

Ośrodka Socjoterapii nr 1 „SOS” (MOS nr.1), zorganizowano dwie wizyty dzieci
cudzoziemskich w MOS nr. 1 (w listopadzie oraz grudniu), podczas których dzieci poznały
i zaprzyjaźniły się ze starszymi koleżankami i kolegami z Polski, wychowankami ośrodka.
W trakcie spotkań zorganizowano wspólne zabawy muzyczne i sportowe, dzieci oraz
młodzież opowiadały o swoich kulturach i tradycjach noworocznych, przygotowywały
i dekorowały świąteczne pierniki.

W ramach projektu Seniorzy w wielokulturowej Warszawie, finansowanego ze
środków budżetu m. st. Warszawy, w czwartym kwartale odbyły się 3 warsztaty kulinarne,
1 spotkanie z cudzoziemcem z prezentacją dotyczącą tematu migracji , 6 wycieczek
w miejsca związane z innymi kulturami, 1 warsztat artystyczny i 1 otwarty występ folkowy.
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. W listopadzie wystartowała II edycja projektu pod
nazwą NDN II.
Kontynuowaliśmy realizację projektu Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi
ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za
minimalizację zjawiska „szarej strefy” na rynku pracy. Projekt finansowany jest z Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój a jego liderem jest Centrum Analiz SpołecznoEkonomicznych.
Zespół projektu w składzie: Olga Dobrowolska, Ewa Grzegrzółka i Franciszek Jackl
zorganizowali i przeprowadzili dwa bezpłatne szkolenia dla cudzoziemców (29.10 i 30.11),
poświęcone prawnym i psychologicznym aspektom pobytu i wykonywania pracy w Polsce,
a także korzyściom z pracy legalnej i ryzyku, jakie niesie ze sobą praca nielegalna.
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Spotkania/ Konferencje/Szkolenia/Wydarzenia
30 września-1października Aleksandra Chrzanowska i Witold Klaus przeprowadzili warsztaty poświęcone tematyce uchodźców, migrantów i praw człowieka w Żywieckiej Fundacji
Rozwoju w Żywcu dla młodzieży ze Szkoły Waldorfskiej w Bielsku-Białej.
4 października Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w spotkaniu Konsorcjum organizacji
działających na rzecz uchodźców i migrantów;
4 października Olga Hilik wzięła udział w warsztacie heurystycznym organizowanym przez
Centrum Komunikacji Społecznej w Urzędzie m. st. Warszawy przy ul. Niecałej 2. Warsztat
dotyczył ewaluacji efektów realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe,
które otrzymały dotacje w ramach konkursu na promocję i organizację wolontariatu w latach
2018-2019;10

października

Olga

Dobrowolska

przeprowadziła

szkolenie

dla

pracowników Info Migrant Point na temat form legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce;
10 października Patrycja Mickiewicz wzięła udział w seminarium organizowanym przez
Ośrodek Badań nad Migracjami UW „Delegowanie obywateli państw trzecich. Trendy
w sektorze budowlanym – perspektywa Polski jako kraju delegującego pracowników
cudzoziemskich";
11 października Olga Dobrowolska wzięła udział w warsztacie w Ośrodku Badań
Migracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego na temat pracowników delegowanych z Ukrainy
i innych państw trzecich;
18 października odbył się Dzień Wolontariusza SIP;
21 października Patrycja Mickiewicz wzięła udział w seminarium organizowanym przez
Ośrodek Badań nad Migracjami UW „Delegowanie obywateli państw trzecich. Trendy
w sektorze budowlanym – perspektywa Polski jako kraju delegującego pracowników
cudzoziemskich";
24-25 października Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w charakterze tłumaczki w szkoleniach dla mam uchodźczyń z ośrodka w Łukowie dot. komunikacji z dziećmi zorganizowanych przez PAN;
25 października Wasyl Błozwa wystąpił jako prelegent nt. „Praca w Polsce z perspektywy
cudzoziemca – za i przeciw" podczas VIII Forum Dyrektorów HR;
29 października Olga Dobrowolska wraz z partnerem projektu CASE przeprowadziła
szkolenie dla cudzoziemców „Pracuj legalnie";
31 października Olga Hilik wzięła udział w wizycie studyjnej na temat niepełnosprawności
migrantów w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie, zorganizowanej przez Polskie Forum
Migracyjne;
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6 listopada Olga Dobrowolska wzięła udział w spotkaniu Rady ds. Integracji cudzoziemców
na Mazowszu na temat organizacji pracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
7 listopada Aleksandra Chrzanowska i Wasyl Błozwa wzięli udział w spotkaniu szkoleniowym z kierownictwem Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy dot. transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego, rejestracji urodzin, małżeństw i zgonów cudzoziemców;
7 listopada – Magdalena Sadowska wystąpiła na konferencji pt.: „Dzieci polskie za granicą,
dzieci cudzoziemskie w Polsce - problematyka rodzinna i prawna” zorganizowanej przez
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu;
8 listopada Aleksandra Chrzanowska i Witold Klaus wzięli udział w spotkaniu Konsorcjum
organizacji działających na rzecz uchodźców i migrantów;
13 listopada – Magdalena Sadowska wzięła udział w organizowanym przez IOM i NIDOS
spotkaniu European Guardianship Network dotyczącym dzieci cudzoziemskich bez opieki
w Polsce i Niderlandach;
14-15 listopada – Magdalena Sadowska wzięła udział w seminarium pt.: „Data Protection,
Immigration Enforcement and Fundamental Rights” zorganizowanym przez PICUM, Centre
for European Policy Studies (CEPS) i European Migration Law w Brukseli;
18 listopada Aleksandra Pulchny przeprowadziła szkolenie dotyczące detencji cudzoziemców
dla członków Konsorcjum organizacji społecznych działających na rzecz uchodźców
i migrantów;
19 listopada – Magdalena Sadowska przeprowadziła szkolenie dla pracowników i wolontariuszy Migrant Info Point w Poznaniu z zakresu procedury w przedmiocie udzielenia cudzoziemcom ochrony międzynarodowej w Polsce;
20 listopada – Magdalena Sadowska wzięła udział w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Eksperckiej Fundacji ITAKA pt. „Systemy rozwiązań prawnych i instytucjonalnych w poszukiwaniu osób zaginionych w Polsce i poza granicami kraju";
24-26 listopada Aleksandra Pulchny wzięła udział w konferencji "European Colloquium on
Asylum and Migration Policy" w Berlinie;
30 listopada Olga Dobrowolska przeprowadziła kolejne szkolenie dla cudzoziemców
„Pracuj legalnie" w ramach projektu CASE;
4 grudnia Olga Dobrowolska wzięła udział w spotkaniu Rady ds. Integracji cudzoziemców
na Mazowszu na temat utworzenia modelu integracji;
5 grudnia 2019 Aleksandra Pulchny wzięła udział w spotkaniu dla organizacji pozarządowych organizowanym przez UNHCR;

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Sprawozdanie Sekcji ds. Cudzoziemców IV 2019

5-6 grudnia Kataryna Słubik wzięła udział w spotkaniu nowo utworzonej przy Komisji Europejskiej grupy ekspertów europejskich ds. legalnej migracji;
6 grudnia Aleksandra Chrzanowska i Witold Klaus wzięli udział w spotkaniu Konsorcjum
organizacji działających na rzecz uchodźców i migrantów;
6 grudnia w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie odbyła się zorganizowana
przez SIP Wigilia z udziałem pracowników, wolontariuszy, cudzoziemców i seniorów;
12 grudnia Olga Hilik brała udział jako panelistka w debacie pt. „Co sprawia, że wolontariat
staje

się

narzędziem

rozwoju?”

podczas

Dnia

Koordynatora

Wolontariatu

2019

zorganizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Muzeum Żydów Polskich
POLIN;
13-14 grudnia Olga Dobrowolska, Aleksandra Pulchny i Małgorzata Jaźwińska
reprezentowały SIP w Wiosce Praw Człowieka podczas III Kongresu Praw Obywatelskich,
organizowanego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich;
13 grudnia Katarzyna Słubik wzięła udział w debacie organizowanej przez Rzecznika Praw
Obywatelskich podczas III Kongresu Praw Obywatelskich nt. uchodźstwa klimatycznego;
7 grudnia – wykład Witolda Klausa pt. „Kryzys migracyjny i uchodźczy w Unii
Europejskiej” na studiach podyplomowych pt. „Współczesne Migracje Międzynarodowe”
organizowanych przez Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego;
10-11 grudnia Aleksandra Chrzanowska, Ewa Grzegrzółka, Olga Hilik i Katarzyna Słubik
wzięły udział w spotkaniu w Nikozji przedstawicieli kilku europejskich organizacji
uczestniczących w pilotażowych projektach mających na celu promocję alternatyw do
detencji, skupionych w koalicji Alternatives to Detention;
11 grudnia – wystąpienie Witolda Klausa pt. “Detention and Deportation in the context of
migration and border control” na konferencji pt. “The Freedom of Movement in IntraSchengen Border Areas: Challenges & Opportunities” organizowanej przez Leiden
University, The Hague, Holandia;
18 grudnia z okazji międzynarodowego Dnia Migranta Konsorcjum organizacji działających
na rzecz uchodźców i migrantów przeprowadziło akcję medialną, w której polskie organizacje
przepraszają uchodźców za łamanie ich praw na granicy Brześć-Terespol:
https://interwencjaprawna.pl/przepraszamy/

19 grudnia Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w spotkaniu BKDS ds. Cudzoziemców;
30 grudnia odbyło się zorganizowane przez SIP spotkanie świąteczne mieszkanek ośrodka
dla uchodźczyń na warszawskim Targówku i ich dzieci: odbyły się zabawy dla dzieci,
poczęstunek, dekorowanie pierników i spotkanie z Mikołajem.
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Publikacje
W. Klaus, M. Pachocka, Examining the Global North Migration Policies: A “Push Out –
Push Back” Approach to Forced Migration, “International Migration” 2019, vol. 57(5),
s. 280-293 (doi: 10.1111/imig.12575)
Broszura SIP dla cudzoziemców “Welcome Pack” o ich prawach i obowiązkach w Polsce.:
https://interwencjaprawna.pl/broszura-welcome-pack/

Wystąpienia publiczne/apele
7 października Interwencja SIP w sprawie błędnych wezwań dla cudzoziemców
w postępowaniach przed MUW:

https://interwencjaprawna.pl/interweniujemy-w-sprawie-mylacych-

wezwan-dla-cudzoziemcow/

Media
3 października – wypowiedź Witolda Klausa w „Newsweeku” nt. finansowania organizacji
pomagających uchodźcom;
31 października – wywiad z Witoldem Klausem w Radiu TOK fm nt. opinii Rzecznika
Generalnego TSUE w sprawie relokacji i przesiedleń;
9 listopada – relacja OKO.press z Kongresu Kobiet, w którym udział wzięła Aleksandra
Chrzanowska:

https://oko.press/to-system-obliczony-na-wykonczenie-przeciwnika-zycie-uchodzczyn-w-

polsce/

15 grudnia – w „Newsweek” wypowiedź Witolda Klausa nt. detencji dzieci uchodźców;
16 grudnia – w portal ngo.pl wypowiedź Witolda Klausa nt. współpracy organizacji
działających na rzecz migrantów i uchodźców;
Media wokół akcji Konsorcjum organizacji społecznych na rzecz uchodźców i migrantów
Granica Praw Człowieka z 18 grudnia 2019 wokół naruszeń praw uchodźców w na przejściu
granicznym Brześć-Terespol:
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/billboard-przepraszamy-w-terespolu-organizacje-spoleczne-dlauchodzcow/te3gdct
https://wiadomosci.wp.pl/terespol-przepraszamy-granica-praw-czlowieka-6458045283661953a
https://www.rp.pl/Uchodzcy/191219299-Billboard-z-przeprosinami-dla-uchodzcow-Granica-praw-czlowieka.html
https://www.dziennikwschodni.pl/biala-podlaska/baner-z-przeprosinami-dla-uchodzcow-w-terespolu-granicapraw-czlowieka,n,1000256993.html
https://publicystyka.ngo.pl/ogromny-napis-przepraszamy-na-przejsciu-granicznym-w-terespolu
https://dzienniknarodowy.pl/bilbord-w-obronie-uchodzcow-pojawil-sie-przy-przejsciu-granicznym-w-terespolu/
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-12-18/baner-z-przeprosinami-dla-uchodzcow-w-terespolu/

18 grudnia – wypowiedź Witolda Klausa w Radio Lublin nt. odmowy przyjmowania
uchodźców przez Polskę: https://radio.lublin.pl/news/terespol-organizacje-pozarzadowe-zwracaja-uwagena-problemy-cudzoziemcow
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25 grudnia – wypowiedzi Witolda Klausa w „Gazecie Wyborczej. Lublin” ws.
nieprzyjmowania przez Polskę uchodźców:
https://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,25541718,torturowany-w-czeczenii-osiem-razy-usilowal-zlozyc-wpolsce.html
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