Sprawozdanie
z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców
w drugim kwartale 2014

Pomoc uchodźcom świadczona była w ramach projektów Prawnicy na rzecz
uchodźców V współfinansowanego przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców i budżet
państwa oraz Warszawa Wielokulturowa II współfinansowanego przez miasto stołeczne
Warszawa.
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międzykulturowego udzielono porad 296 osobom w 947 sprawach. 681 spraw dotyczyło
osób w procedurze o nadanie statusu uchodźcy, 154 – osób, które uzyskały ochronę
uzupełniającą, 88 – status uchodźcy, 24 – zgody na osiedlenie. Porad udzielono 115 kobietom
i 181 mężczyznom. Poradami objętych było 413 dzieci. Najwięcej klientów, którym
udzielono porad pochodziło z Czeczenii – 126; udzielono także pomocy 30 osobom
z Ukrainy, 20 osobom z Afganistanu, 13 osobom z Gruzji, po 10 osobom z Białorusi
i z Kirgistanu, po 7 osobom z Kongo i z Syrii, 6 osobom z Pakistanu, 5 osobom z Libii, po 4
osobom z Armenii, Iranu i Rosji, po 3 osobom z Dagestanu, Egiptu, Etiopii, Inguszetii
i Palestyny. W pozostałych przypadkach pomoc została udzielona osobom pochodzącym z:
Algierii, Angoli, Bangladeszu, Ghany, Gwinei, Indii, Iraku, Kanady, Kazachstanu, Kamerunu,
Kenii, Kuby, Libanu, Nigerii, Nepalu, Republiki Środkowej Afryki, Rwandy, Sri Lanki,
Tadżykistanu, Togo, Turkmenistanu, Ugandy, Wietnamu, Wybrzeża Kości Słoniowej
i bezpaństwowcom. W 801 sprawach udzielono porad prawnych, a w 146 porad
międzykulturowych/integracyjnych.
W ramach działalności Centrum Wolontariatu odbyło się 195 wizyt lekarskich
w obecności tłumacza. Poza tym, wolontariusze towarzyszyli cudzoziemcom podczas
załatwiania spraw w urzędach oraz spraw życia codziennego. Ponadto, wolontariusze biorą
udział w szeregu spotkań wspierających i podnoszących ich kompetencje w ramach projektu
Podnoszenie kompetencji wolontariuszy działających na rzecz uchodźców II. W II kwartale
2014 roku w kwietniu i maju odbyły się zajęcia z języka rosyjskiego medycznego dla
wolontariuszy. Na zajęciach majowych omawiane były zagadnienia z okulistyki, z którymi
nasi wolontariusze stykają się najczęściej podczas swojej pracy tłumaczeniowej, w czerwcu
zaś poruszaliśmy z jednym z trenerów zagadnienia związane z ortopedią i urazami. Ponadto,
w ramach projektu:

17 maja koordynatorka CW, Olga Hilik, odbyła spotkanie z wolontariuszami, podczas
którego omawiane były bieżące sprawy dotyczące wolontariatu w SIP;

20 maja Olga Hilik wzięła udział w wycieczce do Muzeum Narodowego zorganizowanej dla
wolontariuszy i cudzoziemców.
Pomoc dobrowolnym migrantom świadczona była w ramach projektu Centrum
Informacyjne dla Cudzoziemców II, realizowanego w partnerstwie z Mazowieckim Urzędem
Wojewódzkim i Fundacją Polskie Forum Migracyjne, współfinansowanego przez Europejski
Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa. W II kwartale 2014
roku 1452 osoby skorzystały z pomocy prawników i doradców SIP, w tym 604 osoby w 944
sprawach w siedzibie Stowarzyszenia i 848 osób na stanowisku SIP w MUWie. Ponadto, 563
osobom udzielono porad telefonicznie. W ramach projektu, pracownicy MUW udzielili porad
911 osobom w pokoju 19 w MUW.
28 maja odbyło się spotkanie zespołu SIP z zespołem z MUW, podczas którego omówiono
uwagi, jakie zebrały się w pierwszym miesiącu obowiązywania nowej ustawy
o cudzoziemcach oraz ustalono dalsze działania w razie wystąpienia zastrzeżeń.
W ramach projektu W obronie praw nieudokumentowanych migrantów w Europie
Środkowej (For Undocumented Migrants’ Rights in Central Europe), realizowanego
z funduszu European Programme for Integration and Migration prowadzonego przez Network
of European Foundations – w II kwartale 2014 kontynuowane były dotychczasowe działania,
przede wszystkim poradnictwo prawne dla cudzoziemców, którzy padli ofiarą nadużyć ze
strony pracodawców. Trwała także kampania informacyjna, mająca na celu dotarcie do
potencjalnych beneficjentów projektu (poprzez aktualizowanie strony internetowej projektu,
spotkania z przedstawicielami organizacji migranckich), a także działania rzecznicze (m.in.
wystosowanie pisma do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie Konwencji dot. Pracy
Przymusowej). Stworzony i udostępniony na stronie internetowej został Poradnik dla
pracujących migrantów, zawierający cenne wskazówki na temat podejmowania zatrudnienia
na terytorium RP. W kwietniu koordynatorka projektu, Katarzyna Słubik odbyła wizytę
u partnerów ze Słowacji (organizacja Spolocnosti ludi dobrej vole) w celu poprawy wdrażania
projektu przez tę organizację. 7 kwietnia z kolei wzięła udział w spotkaniu roboczym
z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy Departament ds. Legalnosci Zatrudnienia,
dotyczącym

praktycznych

technik

kontroli

legalności

zatrudnienia

cudzoziemców,

indywidualnych spraw klientów i wspólnych celów orzeczniczych; natomiast 20 czerwca
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wystąpiła z prezentacją “Monitorowanie implementacji prawa UE na poziomie krajowym” na
zjeździe platformy PICUM w Bruksela. Ponadto, w czerwcu wysłano stanowisko w sprawie
implementacji dyrektywy sankcyjnej w Polsce do Komisji Europejskiej; w tym samym
miesiącu odbyło się także spotkanie grantobiorców z grantodawcami z EPIM na warsztatach
z ewaluacji i funduszy europejskich w Brukseli, w którym udział wzięły Katarzyna Słubik
oraz przedstawicielka partnera czeskiego – Eva Valentova.
W styczniu 2014 rozpoczęliśmy nowy projekt w partnerstwie z Instytutem Spraw
Publicznych Pod jednym dachem – przeciwdziałanie wykluczeniu cudzoziemców
współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
i budżet państwa W ramach projektu w II kwartale nadal prowadzone było poradnictwo
prawne

dla

cudzoziemców

doświadczających

wykorzystania

pracowniczego

oraz

dyskryminacji ze względu na swoją narodowość. Ponadto kontynuowane były działania
rzecznicze i informacyjne w projekcie, w tym 25 kwietnia zorganizowane zostało spotkanie
poświęcone prawom pracowniczym migrantów z udziałem ekspertów z zakresu rynku pracy
oraz cudzoziemców.
W ramach realizacji rozpoczętego w marcu 2014 projektu Stowarzyszenia Interwencji
Prawnej oraz Stowarzyszenia Lambda Warszawa Równi i Bezpieczni, realizowanego przez
program Obywatele dla Demokracji, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wdrażany przez Fundację im. Stefana Batorego,
w II kwartale odbyły się następujące działania:
8 kwietnia odbyły się dwa spotkania (organizacyjne oraz prawnicze), w których wzięli udział
przedstawiciele Stowarzyszenia Interwencji Prawnej oraz Stowarzyszenia Lambda Warszawa;
16 kwietnia Katarzyna Słubik wystąpiła w charakterze ekspertki ds. migracji na festiwalu
fjuzn w Bratysławie (temat: „Trendy w polityce migracyjnej Polski”);
12 maja odbyło się spotkanie zespołu projektu „Równi i bezpieczni” (Witold Klaus,
Katarzyna Słubik) z osobami reprezentującymi Zespół do Spraw Ochrony Praw Człowieka
w Departamencie Kontroli, Skarg i Wniosków MSW oraz Dyrektorką Departamentu, Danutą
Głowacką-Mazur. Na spotkaniu omówiono kampanię "Say it to fight it", przedstawiono
działania związane z projektem SIPu i Lambdy oraz omównio formy i możliwości
współpracy;
3 czerwca - wykład Katarzyny Słubik dla młodzieży w ramach programu Humanity in Action
temat: Migranci jako obcy - rasizm i ksenofobia w Polsce;
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16 czerwca odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono działania przygotowane
w ramach projektu oraz

przybliżono potrzebę działań w zakresie przeciwdziałania

przestępstwom motywowanym uprzedzeniami. Po konferencji odbyło się seminarium dla
osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz instytucji publicznych „Możliwości
pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami” .Podczas
seminarium - wykład Katarzyny Słubik dot. wsparcia pokrzywdzonego i udziału organizacji
pozarządowych w procesie karnym.
W czerwcu 2014 rozpoczęła sie realizacja projektu Równościowy Samorząd II.
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organizacyjnych m.st. Warszawy. 4 czerwca odbyło sie pierwsze spotkanie organizacyjne,
w którym udział wzięły reprezentantki Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (Karolina
Mazurczak oraz Ewa Grzegrzółka), Instytutu Spraw Publicznych oraz Stowarzyszenia
Lambda Warszawa. Projekt zakończy sie w listopadzie 2014 roku.

Spotkania/ Konferencje/Wydarzenia
2 kwietnia Anna Trylińska wzięła udział w seminarium „Parlament Europejski – wybory
polskie – problemy ludzkie" organizowanym przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich oraz Mam prawo wiedzieć;
3 kwietnia Magdalena Sadowska wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Centrum
Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia i Fundację Batorego pt.: „EU-Russia Relations –
where

do

we

go

from

here?”;

http://www.sdpwarszawa.pl/aktualnosci-

225,Instrukcja_obslugi_Parlamentu_Europejskiego.html ;
12 kwietnia Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w dyskusji panelowej towarzyszącej
wykładowi Pani prof. Ireny Lipowicz, wygłoszonemu na UKSW w ramach seminarium dla
m.in. funkcjonariuszy SG pt. „Imigranci w Polsce. Między interesem państwa a prawami
człowieka”;
12 kwietnia – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Cudzoziemcy jako ofiary uprzedzeń” podczas
konferencji „Inność, tolerancja, uprzedzenia” organizowanej przez Komisję Praw Człowieka
przy Naczelnej Radzie Adwokackiej;
15 kwietnia Witold Klaus wziął udział w seminarium „Działania krajowe w odniesieniu do
raportu Grupy ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi (GRETA)
i rekomendacji Komitetu Stron w zakresie implementacji przez Polskę Konwencji Rady
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Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi” organizowane przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Radę Europy;
16 kwietnia Katarzyna Słubik wystąpiła w charakterze ekspertki ds. migracji na festiwalu
fjuzn w Bratysławie prezentując temat “Trendy w polityce migracyjnej Polski”;
23 kwietnia Adam Chmura wziął udział w posiedzeniu Komisji Spraw Wewnętrznych Sejmu
RP, poświęconym rozpatrzeniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium RP (druk 2243);
10 maja wolontariusze SIP poprowadzili jeden z punktów gry miejskiej „Z wolontariatem
rodzinnym" organizowanej przez Centrum Wolontariatu. Działania koordynowała Emilia
Piechowska;
11 maja Adam Gryszkiewicz i Aleksandra Marczak wzięli udział w Dniu Kaukaskim, który
odbył się w gimnazjum na Raszyńskiej. Wydarzenie organizowały dzieci uchodźców –
klientów SIP, a także młodzi uchodźcy – podopieczni SIP, można było wysłuchać wystąpień
o historii Czeczenii i Armenii, obejrzeć tradycyjne tańce, a także poczęstować się
narodowymi potrawami z Kaukazu;
15 maja Magdalena Sadowska wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez Polskie
Forum Migracyjne oraz Wydział spraw Cudzoziemców MUW pt.: „Rodzina podzielona przez
migrację”;
19 maja Aleksandra Chrzanowska, Adam Gryszkiewicz, Olga Hilik i Emila Piechowska
wzięli udział w debacie zorganizowanej przez Strefę WolnoSłowa i Instytut Socjologii UW pt.
„Chleb, mieszkanie, praca, czyli czy migrantom i uchodźcom potrzebna jest sztuka?”;
20 maja Olga Hilik wzięła udział w „Poranku z wolontariatem”, którego rolą jest kojarzenie
wolontariuszy z placówkami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, a także w szybki
i wygodny sposób wspieranie placówki w znalezieniu ochotników do współpracy. Tematem
przewodnim majowego „Poranku” była nowa wersja serwisu www.mojwolontariat.pl.
„Poranki z wolontariatem” to cykliczne spotkania, których adresatem są koordynatorzy
wolontariatu z warszawskich organizacji pozarządowych, firm i instytucji publicznych oraz
pracownicy tych placówek, którym bliska jest idea wolontariatu. Spotkania odbywają się
w ramach projektu „Prowadzenie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej”
współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta St. Warszawy, a organizowane są przez
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu;

27 maja Olga Hilik wzięła udział w spotkaniu z pracowniczkami Zachęty w sprawie
współpracy mającej na celu włączenie uchodźców w działania artystyczne;
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29 maja Adam Chmura wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym organizacji pozarządowych
zorganizowanym przez Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, poświęconym udziałowi
organizacji pozarządowych w monitoringu powrotów przymusowych wykonywanych przez
Straż Graniczną;
2 czerwca Aleksandra Chrzanowska i Witold Klaus wzięli udział w roboczym spotkaniu
przedstawicieli Urzędu ds. Cudzoziemców z przedstawicielami NGO, podczas którego
urzędnicy zaprezentowali założenia zmian do nowelizowanej ustawy o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium RP;
3 czerwca w siedzibie SIP odbył się wykład Katarzyny Słubik dla młodzieży w ramach
programu Humanity in Action na temat „Migranci jako obcy – rasizm i ksenofobia w Polsce”;
3-4 czerwca Emilia Piechowska i Anna Trylińska wzięły udział w szkoleniu zorganizowanym
przez IOM pt. Rola kuratora dziecka cudzoziemskiego bez opieki;
3-4 czerwca Adam Chmura wziął udział w spotkaniu uzgodnieniowym organizacji
pozarządowych i Straży Granicznej, poświęconym monitoringowi strzeżonych ośrodków dla
cudzoziemców, ocenie przedstawionych przez SIP i HFPC rekomendacji z monitoringu,
zagadnieniom dalszej współpracy organizacji pozarządowych ze Strażą Graniczną, m.in.
w kontekście monitoringu powrotów przymusowych;
5 czerwca Witold Klaus wziął udział w seminarium „Obywatelski monitoring współpracy
instytucji publicznych w aspekcie identyfikacji ofiar handlu ludźmi i respektowania ich praw”
organizowany przez Fundację Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”;
6 czerwca Adam Chmura wziął udział w konferencji zorganizowanej przez PolskoAmerykańską Fundację Wolności, poświęconej podsumowaniu projektów realizowanych
w 2013 i 2014 r. przez grantobiorców programu RITA - Przemiany w Regionie;
6 czerwca Aleksandra Chrzanowska i Karolina Mazurczak wzięły udział w spotkaniu
przedstawicieli NGO i UNHCR. Omawiano zagadnienia związane z organizacją zbliżającego
się Dnia Uchodźcy oraz wprowadzenia nowego funduszu europejskiego – FAMI;
6-8 czerwca Olga Hilik wzięła udział w festiwalu Wolontariatu. Jest to wydarzenie
skierowane do osób rozwijających zarówno wolontariat jak i wolontariuszy, umożliwiającym
integrację, wymianę doświadczeń, naukę i rozwijanie swoich umiejętności organizowane
przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu;
7 czerwca Anna Trylińska, Patrycja Mickiewicz, Adam Chmura oraz Abdelhak Bouaina
reprezentowali Stowarzyszenie Interwencji Prawnej podczas Dni Otwartych w Mazowieckim
Urzędzie Wojewódzkim;
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10 czerwca Anna Trylińska i Adam Chmura wzięli udział w konferencji "Polska. Tu
mieszkam. Nowe rozwiązania prawne dotyczące cudzoziemców" zorganizowanej przez
Komisję Spraw Wewnętrznych Sejmu RP i Urząd do Spraw Cudzoziemców, podsumowującej
prace nad nową ustawą o cudzoziemcach;
11 czerwca Adam Gryszkiewicz wziął udział w szkoleniu z zakresu Kodeksu Wizowego
Schengen. Szkolenie prowadziła major Zofia Lang-Oleszczuk z KGSG, ekspert w dziedzinie
regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen);
14 czerwca Adam Chmura wziął udział w spotkaniu Koła Lekarzy-Cudzoziemców przy
Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu, na którym przedstawił nowe rozwiązania
prawne dotyczące cudzoziemców wprowadzone ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach;
16 czerwca – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Sytuacja osób pokrzywdzonych
przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami w Polsce” na seminarium „Możliwości
pomocy

osobom

pokrzywdzonym

przestępstwami

motywowanymi

uprzedzeniami”

organizowanym przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Stowarzyszenie Lambda
Warszawa;
16 czerwca – wykład Katarzyny Słubik dot. wsparcia pokrzywdzonego i udziału organizacji
pozarządowych w procesie karnym w ramach projektu „Równi i Bezpieczni” podczas
seminarium dla NGOsów nt. „Przestępstwa z nienawiści w Polsce”;
20 czerwca – prezentacja Katarzyny Słubik „Monitorowanie implementacji prawa UE na
poziomie krajowym” na zjeździe platformy PICUM w Brukseli;
23

czerwca

Patrycja

Mickiewicz

i

Witold

Klaus

wzięli

udział

w

spotkaniu

z przedstawicielami Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji – rozmowa
dotyczyła problemu rasizmu i dyskryminacji w Polsce;
26 czerwca – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Regulacje prawne a praktyczny wymiar pracy
kuratorów małoletnich cudzoziemców bez opieki” na seminarium „Systemowe i praktyczne
wymiary ochrony praw i sprawowania kurateli nad dziećmi cudzoziemskimi bez opieki
w Polsce” organizowanym przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji (IOM);
29 czerwca Ismena Saadi i Emila Piechowska opowiadały w cerkwi na Miodowej
cudzoziemcom z Ukrainy o ich prawach pracowniczych (o zagrożeniach, możliwościach
i sposobach nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, konsekwencjach nielegalnego
zatrudnienia, możliwościach dochodzenia swoich praw) podczas spotkania zorganizowanego
przez Fundację Nasz Wybór;
30 czerwca Aleksandra Chrzanowska przedstawiła sytuację uchodźców odsyłanych do Polski
w ramach regulacji Dublin III podczas konferencji w Berlinie na temat New challenges ahead
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
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or in the middle of crisis? The Protection of Refugees in Germany and Europe / 14. Berlin
Symposium on the Protection of Refugees, odbywającej się w dniach 30.06-1.07;
30 czerwca Adam Gryszkiewicz wziął udział w XVI spotkaniu Forum Cudzoziemców,
działającym przy Wojewodzie Mazowieckim. Na spotkaniu zaprezentowane były nowe
narzędzia informatyczne wprowadzane przez Wydział Spraw Cudzoziemców w ramach
projektu Administracja bliżej cudzoziemca współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Omówione
zostały również aktualne zagadnienia związane z wejściem w życie nowej ustawy
o cudzoziemcach.
Szkolenia/Badania/Udział w innych projektach/Inne
W ramach cyklu cotygodniowych szkoleń wewnętrznych podnoszących kompetencje
pracowników SIP w II kwartale 2014 odbyły się następujące szkolenia:
•

nielegalne przekraczanie granicy

•

praca przymusowa a handel ludźmi

•

dokumentacja danych osobowych

•

rzecznictwo

•

dostęp do informacji publicznej

•

prawo do życia rodzinnego w kontekście pobytu humanitarnego

•

orzecznictwo międzynarodowe

•

monitoring strzeżonych ośrodków z początku 2014 – wyniki

•

przemoc wobec uchodźczyń

•

uprzedzenia i mowa nienawiści

•

migracje z Armenii

3-4 kwietnia Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w charakterze tłumaczki w warsztatach
dla mam-uchodźczyń z ośrodka w Grotnikach zorganizowanych przez Instytut Spraw
Publicznych i prowadzonych przez trenerki z Fundacji MaMa. Warsztaty obejmowały kwestie
związane z rozwojem dzieci, radzeniem sobie z problemami wychowawczymi i trudnymi
sytuacjami oraz komunikacją bez przemocy. Podczas warsztatów dziećmi uczestniczek
opiekowała się Emilia Piechowska.
28 kwietnia-3 maja Adam Chmura, Aleksandra Chrzanowska, Olga Hilik i Witold Klaus oraz
Maria Książak z Fundacji Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna poprowadzili szkolenia
m.in. o prawnej ochronie cudzoziemców, organizowaniu dla nich pomocy integracyjnej
i psychologicznej, organizacji pracy wolontariuszy oraz o problemie przemocy wobec kobiet
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podczas seminarium w Gori zorganizowanego w ramach projektu „Wsparcie systemu
pomocy uchodźcom wewnętrznym w Gruzji" realizowanego przez SIP we współpracy
z Public Union Bridge of Friendship „Kartlosi” z Gori. Projekt miał na celu wymianę
doświadczeń i dobrych praktyk w pracy na rzecz imigrantów, uchodźców i wewnętrznych
przesiedleńców, a w dalszej perspektywie usprawnienie działalności gruzińskich organizacji
pozarządowych;
6-7 maja Magdalena Sadowska wzięła udział w zorganizowanym przez Instytut Spraw
Publicznych szkoleniu na temat rozwiązywania konfliktów i mediacji wielokulturowych;
12 maja odbyło się spotkanie zespołu projektu „Równi i bezpieczni” (Witold Klaus,
Katarzyna Słubik) z osobami reprezentującymi Zespół do Spraw Ochrony Praw Człowieka w
Departamencie Kontroli, Skarg i Wniosków MSW oraz Dyrektorką Departamentu, Danutą
Głowacką-Mazur. Na spotkaniu omówiono kampanię "Say it to fight it", przedstawiono
działania związane z projektem SIPu i Lambdy oraz omównio formy i możliwości
współpracy;
15-16 maja Dawid Cegiełka i Adam Chmura przeprowadzili dwudniowe szkolenia z zakresu
postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy oraz praw osób, którym udzielono
ochrony międzynarodowej w Polsce dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu
uchodźcy, przebywających w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie w ramach projektu
realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych;
16-18 maja Katarzyna Słubik i Karolina Mazurczak wzięły udział w szkoleniu na temat
angażowania zwolenników działań strażniczych, organizowanym przez Watchdog Polska;
20 maja odbyło się drugie posiedzenie Policyjnej Platformy Przeciw Nienawiści, podczas
którego przedstawione zostały zasady doboru do Policji oraz szkolenia podstawowego,
omówiono możliwości włączenia w działania Policji tzw. edukacji retrospektywnej oraz
przedstawiono kampanię MSW przeciwko rasizmowi "Say it to fight it" . W spotkaniu wzięły
udział Katarzyna Słubik, Patrycja Mickiewicz oraz Ewa Grzegrzółka;
24 maja Anna Trylińska poprowadziła szkolenie z nowej ustawy o cudzoziemcach
w Fundacji Centrum Iqraa;
27 maja Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w warsztatach dotyczących dobrego
rządzenia zorganizowanych przez Fundację im. S. Batorego;
30 maja Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w warsztatach z zakresu uwzględniania
w projektach i funkcjonowaniu organizacji zasady równych szans zorganizowanych przez
Fundację im. S. Batorego;
27 czerwca Ewa Grzegrzółka i Aleksandra Chrzanowska wzięły udział w konsultacjach
eksperckich metodologii projektu badawczego realizowanego przez Helsińską Fundację Praw
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Człowieka Badanie prawnych, politycznych i społecznych konsekwencji programu
regularyzacyjnego 2012. W ramach projektu przeprowadzone zostaną pogłębione wywiady
z cudzoziemcami,

którzy

zalegalizowali

swój

pobyt

podczas

abolicji

2012

oraz

z przedstawicielami organizacji pozarządowych i urzędów zaangażowanych w pomoc
cudzoziemcom w tym zakresie;
28 czerwca Olga Hilik wzięła udział w szkoleniu z zakresu MBTI® (Myers – Brigs Type
Indicator) organizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.

W bieżącym roku akademickim Olga Hilik i Dawid Cegiełka po raz kolejny
prowadzili zajęcia ze zjawiska migracji dla kolejnego rocznika studentów Collegium Civitas
w ramach przedmiotu „Mniejszości narodowe i etniczne w prawie polskim i europejskim
oraz prawne aspekty zabezpieczenia i legalizacji pobytu, dostępu do rynku
mieszkaniowego, zawodowego, opieki zdrowotnej i edukacji dla migrantów”. 13
kwietnia Olga Hilik przeprowadziła zajęcia dla studentów w Ośrodku dla Cudzoziemców na
Targówku, gdzie zorganizowała dla nich spotkania z osobami ubiegającymi się o nadanie
statusu uchodźcy.

Publikacje
1. K. Słubik, red., Implementacja dyrektywy sanacyjnej w Czechach, Polsce, Rumunii na
Węgrzech i Słowacji. Zarys, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2014
http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/implementacja-dyrektywysankcyjnej-zarys.pdf
2. W. Klaus, Forced Female Migrants as Victims of Violence in Poland, w:
S. Domazetoska, M. Platzer, G. Plaku (eds.), Femicide. A Global Issue that Demands
Action. Volume II, Vienna 2014
3. A. Trylińska, Potrzebujemy cudzoziemców, magazyn „W punkt", nr 8. Wydanie
specjalne wraz z Mam prawo wiedzieć
4. J. Białas, W. Klaus, red., Wciąż za kratami. Raport z monitoringu strzeżonych
ośrodków dla cudzoziemców przeprowadzonego przez Helsińską Fundację Praw
Człowieka i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, HFPC & SIP, Warszawa 2014
http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/wciaz-za-kratami.pdf
Stanowiska SIP/listy otwarte/ wystąpienia
1.

List otwarty organizacji pozarządowych z Europy Środkowo-Wschodniej w sprawie
przyszłości Europejskiego Trybunału Praw Człowieka:
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http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/Future_ECHR.pdf
2.

Wystąpienie SIP do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej:
http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/wystapienie-niebezpieczni.pdf

3.

Raport SIP na temat Polski do Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi
i Nietolerancji (ECRI):
http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/ECRI_SIP_pl.pdf

4.

Wystąpienie SIP do Szefa MSZ ws. Przeciwdziałania pracy przymusowej:
http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/list-do-MSZ-2-IS-5-2014.pdf

5.

Uwagi SIP do założeń do zmiany ustawy o pomocy społecznej:
http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/list-do-mpips-20-05-2014.pdf

6.

Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Pana Piotra
Stachańczyka w sprawie wykładni przepisów ustawy o cudzoziemcach (wraz z HFPC,
CPP im. H. Nieć i PAH):
http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/fami.pdf

7. Kolejne wystąpienie do Prezydenta Miasta Siedlce dotyczące kampanii „Siedlce
Miasto Przyjazne SEGREGACJI”.

Media
Grzegorz Nurek, Przystanek Polska, rozmowa z Aleksandrą Chrzanowską i Karoliną
Mazurczak, „Nowa Europa Wschodnia”, nr 3-4 2014,
http://www.new.org.pl/prenumerata.html;
1.04 – Aleksandra Chrzanowska w Telewizji Republika o wynikach badań SIP i ISP dot.
zagrożenia bezdomnością wśród uchodźców i przemocy wobec uchodźczyń;
2.04 – portal wgospodarce.pl – wypowiedź Witolda Klausa nt. przemocy wobec migrantek;
4.04 – wywiad z Witoldem Klausem nt. przemocy wobec migrantek w Radiu Tok Fm;
7.04 – Witold Klaus w TOK FM u Agaty Kowalskiej o przemocy wobec uchodźczyń i braku
adekwatnej ochrony w Polsce (7.04):
http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,15745661,Jak_traktujemy_uchodzczynie_w_Polsce___
Czy_takie_pytanie.html ; http://prawo.rp.pl/artykul/1101358.html ;
12.04 – wypowiedź Witolda Klausa nt. mowy nienawiści wobec cudzoziemców w Polsce w
„Gazecie Wyborczej”;
16.04 – „Gazeta Wyborcza Białystok” – wypowiedź Witolda Klausa nt. warunków bytowych
w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców;
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24.04 – Karolina Mazurczak wzięła udział w audycji poświęconej prawom pracowniczym
migrantów w radiu TOK FM, http://audycje.tokfm.pl/audycja/7 ;
25.04 – Karolina Mazurczak udzieliła wywiadów nt. praw pracowniczych migrantów dla
kilku radiostacji i agencji prasowych (TOK FM, Polskie Radio, Internetowa Agencja
Radiowa, Polska Agencja Prasowa);
25.04 – wywiad z Witoldem Klausem nt. wykorzystania pracowniczego migrantów w Radiu
Tok Fm;
28.04 – Karolina Mazurczak i Patrycja Mickiewicz wzięły udział w debacie TOK FM „Polska
– ziemia obiecana? Debata o cudzoziemcach na polskim rynku pracy”;
6.05 – wywiad z Witoldem Klausem nt. legalności wydaleń cudzoziemców z Polski w Radiu
Tok Fm;
12.05 – wypowiedź Witolda Klausa nt. legalności wydaleń cudzoziemców z Polski w Dzień
Dobry TVN;
30.05 – wypowiedź Witolda Klausa nt. detencji cudzoziemców w „Gazecie Wyborczej”;
31.05 –wypowiedź Witolda Klausa nt. detencji dzieci cudzoziemców dla „Rzeczpospolitej”;
16.06 – wypowiedź Witolda Klausa nt. przestępstw motywowanych uprzedzeniami (PAP);
17.06 – wypowiedź Witolda Klausa nt. nowej ustawy o cudzoziemcach dla portalu ngo.pl ;
20.06 – Aleksandra Chrzanowska w Polskim Radiu 24 – z okazji Międzynarodowego Dnia
Uchodźcy rozmowa o postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy i sytuacji uchodźców
w Polsce;
20.06 – wywiad z Witoldem Klausem nt. sytuacji cudzoziemców w Polsce w Radiu Tok Fm;
26.06 – Anna Trylińska w programie 4 na 4 w Programie 4 Polskiego Radia nt. rasizmu w hip
hopie;
27.06 – wypowiedź Witolda Klausa nt. dyskryminacji cudzoziemców w Polsce w „DziennikuGazecie Prawnej”;
Film

edukacyjny

dla

uczniów

gimnazjalnych

–

„Świat

Globalny.

Migracje

i wielokulturowość”, reż. Marcin Wołkowicz, studio multimedialne Tutto Arts & Media –
w którym w charakterze eksperta wystąpiła Aleksandra Chrzanowska.
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