
 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie 

z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców 

w pierwszym kwartale 2015 

 

 

 

Pomoc uchodźcom świadczona była w ramach projektów Prawnicy na Rzecz 

Uchodźców V i Prawnicy uchodźcom współfinansowanych przez Europejski Fundusz na 

rzecz Uchodźców i budżet państwa oraz Warszawa Wielokulturowa II współfinansowanego 

przez miasto stołeczne Warszawa. 

W I kwartale 2015 roku w ramach dyżurów prawników i doradcy 

międzykulturowego udzielono porad 306 osobom w 1011 sprawach. 793 sprawy dotyczyły 

osób w procedurze o nadanie statusu uchodźcy, 148 – osób, które uzyskały ochronę 

uzupełniającą, 31 – status uchodźcy, 39 – zgody na pobyt stały. Porad udzielono 139 

kobietom i 167 mężczyznom. Poradami objętych było 452 dzieci. Najwięcej klientów, którym 

udzielono porad pochodziło z Czeczenii – 98 oraz Ukrainy – 89; udzielono także pomocy 16 

osobom z Gruzji, po 12 osobom z Afganistanu i Rosji, 10 osobom z Kirgistanu, po 6 

z Białorusi i Kongo, po 5 osobom z Armenii i Rwandy,  po 4 osobom z Iraku i Uzbekistanu, 

po 3 osobom z Iranu, Syrii i Turcji. W pozostałych przypadkach pomoc została udzielona 

osobom pochodzącym z: Algierii, Bangladeszu, Chin, Dagestanu, Egiptu, Etiopii, Gwinei, 

Inguszetii, Kazachstanu, Kamerunu, Libii, Palestyny, Nepalu, Nigerii, Pakistanu, Palestyny, 

Republiki Środkowej Afryki, Sri Lanki, Somalii, Togo, Tunezji, Wietnamu, Wybrzeża Kości 

Słoniowej oraz bezpaństwowcom. W 838 sprawach udzielono porad prawnych, a w 173 porad 

międzykulturowych/integracyjnych.  

W ramach Centrum Wolontariatu odbyło się 207 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 I kwartale 2015 roku 

odbyły się następujące działania: 
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24 marca odbyły się zajęcia z rosyjskiego medycznego dla wolontariuszy. Podczas zajęć 

wolontariusze poznawali zagadnienia oraz słownictwo związane z ginekologią, które mają 

pomóc im w pracy tłumacza w szpitalach; 

28 marca odbyło się szkolenie dla nowych wolontariuszy. Szkolenie było podzielone na trzy 

części. Pierwszą część, prawniczą, prowadził prawnik ze Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 

i zapoznawał wolontariuszy z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami prawnymi 

związanymi z tematyką cudzoziemską. Wolontariusze dowiedzieli się kim jest uchodźca, jakie 

może otrzymać formy ochrony, pomocy w Polsce. W drugiej części szkolenia uchodźczyni 

opowiedziała o największych problemach i trudnościach kulturowych z jakimi spotykają się 

uchodźcy przybywający do Polski. W ostatniej części szkolenia koordynatorka Centrum 

Wolontariatu opowiedziała o charakterze pracy wolontariusza w SIP, o tym co nas czeka 

w bieżącym roku, w jakiej formie będziemy działać.  

 

Pomoc dobrowolnym migrantom świadczona była nadal w biurze SIP mimo zakończenia 

projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców II i braku dalszego finansowania. Nie 

działało natomiast stanowisko SIP w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. W I kwartale 

2015 roku udzielono pomocy 506 osobom w 711 sprawach W 403 sprawach porady udzielili 

doradcy, a w 308 – prawnicy. Najliczniejszą grupę dobrowolnych migrantów odwiedzających 

SIP stanowili Ukraińcy – 342 osoby w 477 sprawach. 

 

Projekt W obronie praw nieudokumentowanych migrantów w Europie Środkowej 

(For Undocumented Migrants’ Rights in Central Europe), realizowany z funduszu European 

Programme for Integration and Migration prowadzonego przez Network of European 

Foundations był kontynuowany przez wszystkie 5 organizacji partnerskich, albowiem został 

przedłożony do końca czerwca 2015.  

14 lutego  koordynatorka krajowa Karolina Mazurczak – odpowiedzialna za działania 

rzecznicze w projekcie – wzięła udział jako ekspertka w panelu poświęconemu prawom 

pracowniczym cudzoziemców, który odbył się w cerkwi prawosławnej w Warszawie i był 

skierowany głównie do osób z Ukrainy. Z kolei 18 marca zorganizowała i wzięła udział 

w spotkaniu z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy. 

W dniach 2-3 marca koordynatorka projektu wraz z koordynatorką krajową wzięły udział 

w spotkaniu z grantodawcami  EPIM oraz szkoleniu z zakresu współpracy z mediami oraz 

pozyskiwania europejskich funduszy w Brukseli. 

Uwagi zaproponowane przez SIP zostały uwzględnione we wspólnym stanowisku platformy 
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europejskich organizacji  PICUM  dot. implementacji dyrektywy sankcyjnej skierowanym do 

Komisji Europejskiej 17 marca 2015.  

 

W ramach realizowanego w partnerstwie z Instytutem Spraw Publicznych projektu 

Pod jednym dachem – przeciwdziałanie wykluczeniu cudzoziemców  współfinansowanego 

przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa, 

w I kwartale kontynuowane były działania poradnicze dla cudzoziemców, którzy zostali 

zdyskryminowani oraz tych, których prawa pracownicze zostały złamane. 

 

W ramach projektu Równi i Bezpieczni, realizowanego przez Stowarzyszenie 

Interwencji Prawnej oraz Stowarzyszenie Lambda Warszawa w ramach programu Obywatele 

dla Demokracji,  finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego, w dniach 10-12 

lutego 2015 odbyło się kolejne spotkanie Koalicji Przeciwko Przestępstwom Motywowanym 

Uprzedzeniami. Elementem spotkania Koalicji był udział członków Koalicji oraz 

koordynatorki projektu w warsztatach szkoleniowych dotyczących zbrodni na tle nienawiści 

zorganizowanym przez OBWE. 

 

Spotkania/ Konferencje/Wydarzenia  

13 stycznia – wystąpienie Witolda Klausa pt. “Protecting women against violence – a global 

challenge” na seminarium pt. “Target & indicators for peaceful, inclusive, justice societies for 

sustainable development (Goal 16)”, organizowanym przez Academic Council to the United 

Nation System, Wiedeń (wspólnie z Dagmarą Woźniakowską-Fajst); 

14 stycznia Ewa Grzegrzółka wzięła udział w spotkaniu Komisji Dialogu Społecznego do 

spraw Cudzoziemców, podczas którego wybrano nowe prezydium oraz nowego 

przewodniczącego; 

21 stycznia Witold Klaus wziął udział w seminarium pt. „Jakość życia a poczucie 

bezpieczeństwa mieszkańców blokowisk” organizowane przez Polskie Towarzystwo 

Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii oraz Zakład Kryminologii Instytutu Nauk 

Prawnych Polskiej Akademii Nauk; 

22-23 stycznia Adam Chmura i Magdalena Sadowska uczestniczyli w zorganizowanej przez 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych konferencji uzgodnieniowej dot. projektu ustawy 

o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, przedstawiając 

uwagi SIP do tego projektu; 
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29-30 stycznia Karolina Mazurczak wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez Fundację 

Court Watch Polska: „Zastosowanie w działalności strażniczej metod jakościowych”; 

3 lutego – wystąpienie Witolda Klausa nt. nowego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej 

w Polsce w ramach konferencji „Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego” 

organizowanej przez Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS; 

3 lutego – wystąpienie Witolda Klausa nt. specjalistycznego poradnictwa prawnego w ramach 

konferencji „Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego” organizowanej przez Instytut 

Prawa i Społeczeństwa INPRIS; 

5 lutego – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Karalność przestępstwa handlu ludźmi” na 

seminarium I Zajazd Członków Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych Przeciwko 

Handlowi Ludźmi organizowanego przez Fundację La Strada; 

14 lutego Ewelina Wegner wzięła udział w  II spotkaniu eksperckim w ramach projektu 

„Bezpieczna praca w Polsce” pod nazwą "Migranci z Ukrainy na rynku pracy – znaczenie 

bezpieczeństwa i legalności zatrudnienia". Spotkanie było organizowane przez Agencję pracy 

EWL we współpracy z Ambasadą Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Fundacją Nasz 

Wybór; 

20 lutego Ewa Grzegrzółka wzięła udział w IV sesji Policyjnej Platformie Przeciw 

Nienawiści, podczas której między innymi podsumowano kampanię prewencyjno-

informacyjną MSW pt. Rasizm. Walczę nie milczę, oraz przedstawiono prezentacje dotyczące 

prewencji kryminalnej przeciwko przestępstwom z nienawiści na przykładzie działań Policji 

w garnizonach: dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, podkarpackim, świętokrzyskim, 

warmińsko – mazurskim i stołecznym; 

26 lutego – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Indywidualna ocena potrzeb a oczekiwania 

pokrzywdzonych” na konferencji pt. „Indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych 

potrzeb ofiar przestępstw w zakresie ochrony” organizowanej przez Prokuratora Generalnego 

we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich; 

26-28 lutego Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez 

Lekarzy Świata (MdM) w Amsterdamie, mającym na celu stworzenie sieci organizacji 

prowadzących rzecznictwo w sprawie poprawy dostępu do ochrony zdrowia grup szczególnie 

wrażliwych, w tym migrantów; 

2 marca Adam Chmura, Aleksandra Chrzanowska i Magdalena Sadowska wzięli udział 

w roboczym spotkaniu z przedstawicielami Departamentu Pomocy Socjalnej UdsC 

w związku z pracami nad zmianami w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 

terytorium RP. Spotkanie było poświęcone przede wszystkim potrzebie wydłużenia okresu 



Stowarzyszenie Interwencji Prawnej                                   Sprawozdanie Sekcji ds. Cudzoziemców I 2015 

pomocy socjalnej udzielanej cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy 

również na okres postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie; 

2-3 marca Karolina Mazurczak i Katarzyna Słubik wzięły udział w szkoleniu 

zorganizowanym przez European Programme for Integration and Migration w Brukseli 

(tematyka: komunikacja organizacji pozarządowych oraz fundusze europejskie w zakresie 

migracji); 

9 marca Witold Klaus i Magdalena Sadowska wzięli udział w konferencji pt. „Krajowy 

sprawozdawca do spraw handlu ludźmi w Europie – dziś i jutro” organizowanej przez 

Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego; 

16 i 26 marca Karolina Mazurczak wzięła udział w spotkaniach grupy roboczej 

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  w temacie wdrożenia Funduszu Azylu, Migracji 

i Integracji; 

19 marca Aleksandra Chrzanowska została zaproszona do wygłoszenia komentarza do 

dyskusji panelowej Być imigrantką w Polsce, zorganizowanej przez Instytut Spraw 

Publicznych i Gazetę Wyborczą. Podczas dyskusji obecne były także inne przedstawicielki 

SIP: Joanna Subko, Ewelina Wegner, Patrycja Mickiewicz i Karolina Mazurczak; 

26 marca Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez 

Helsińską Fundację Praw Człowieka prezentującym wyniki raportu dotyczącego programu 

regularyzacyjnego 2012, który został przygotowany w ramach projektu "Wychodząc z cienia. 

Badanie prawnych, politycznych i społecznych konsekwencji programu regularyzacyjnego 

2012"; 

26 marca Ewelina Wegner i Aleksandra Chrzanowska wzięły udział w spotkaniu dotyczącym 

przemocy wobec kobiet, organizowanym przez Fundację Afryka Connect; 

26-27 marca Adam Chmura wziął udział w zorganizowanych przez IDC (International 

Detention Coalition) warsztatach w Brukseli poświęconych wymianie doświadczeń 

i najlepszych praktyk w zakresie monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców; 

27 marca – wystąpienie Witolda Klausa na seminarium pt. „Komu brakuje socjologów 

i wiedzy socjologicznej? Organizacje strażnicze i metodologia ich działań. Wspólnie 

zagospodarujmy naszą przestrzeń” organizowanym przez Polskie Towarzystwo 

Socjologiczne; 

28 marca – wystąpienie Witolda Klausa nt. obecności cudzoziemców w Polsce w ramach 

Programu Wolontariatu Badawczego Uniwersytetu Warszawskiego; 
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Szkolenia/Badania/Udział w innych projektach/Inne 

12-13 stycznia Adam Chmura przeprowadził dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie 

statusu uchodźcy, przebywających w Ośrodku dla Cudzoziemców w Czerwonym Borze 

szkolenie dot. postępowania uchodźczego, form ochrony międzynarodowej i praw 

przysługujących osobom, którym nadano w Polsce status uchodźcy, udzielono ochrony 

uzupełniającej lub zgody na pobyt ze wględów humanitarnych 

W okresie luty-marzec Katarzyna Słubik wzięła udział w badaniach Amnesty International 

(centrala) dot. przestępstw z nienawiści w Polsce i luk w systemie ochrony pokrzywdzonych 

takimi przestępstwami. Badania mają na celu sporządzenie raportu AI dotyczącego Polski 

i wykorzystanie go w rzecznictwie dla poprawy sytuacji pokrzywdzonych; 

19-20 lutego oraz 12-13 marca Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w charakterze 

tłumaczki w warsztatach dla mam-uchodźczyń z ośrodka w Białymstoku a następnie Łukowie 

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; 

2-3 marca Karolina Mazurczak i Katarzyna Słubik wzięły udział w szkoleniu z zakresu 

współpracy z mediami oraz pozyskiwania europejskich funduszy zorganizowanym przez 

EPIM w Brukseli;  

16-17 marca Aleksandra Chrzanowska i Emila Piechowska wzięły udział w szkoleniu 

z pracy środowiskowej zorganizowanym przez Fundację im. S. Batorego dla organizacji 

prowadzących działalność przeciwko wykluczeniu różnych grup społecznych; 

 

Publikacje 

1. K.Słubik, Zastrzeżenia zgłoszone przez Polskę przy podpisywaniu Konwencji Stambul-

skiej, „Analizy Raporty Ekspertyzy” nr 1/2015: http://interwencjaprawna.pl/docs/ARE-

115-zastrzezenia-do-konwencji-stambulskiej.pdf  

2. W. Klaus, Indywidualna ocena potrzeb a oczekiwania pokrzywdzonych, w: L. Mazo-

wiecka (red.), Indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar prze-

stępstw w zakresie ochrony, Warszawa 2015 

 

Stanowiska SIP/listy otwarte 

1. Raport Alternatywny do Raportu Rzeczpospolitej Polskiej z realizacji przez nasz kraj 

zapisów Konwencji o prawach dziecka, w przygotowaniu którego udział wzięli także 

http://interwencjaprawna.pl/docs/ARE-115-zastrzezenia-do-konwencji-stambulskiej.pdf
http://interwencjaprawna.pl/docs/ARE-115-zastrzezenia-do-konwencji-stambulskiej.pdf
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przedstawiciele SIP: http://www.unicef.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/Czy-

Polska-przestrzega-praw-dziecka 

2. Uwagi SIP do projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej: 

http://interwencjaprawna.pl/uwagi-sip-projektu-ustawy-o-nieodplatnej-pomocy-

prawnej-informacji-prawnej/  

3. Uwagi SIP do projektu zmian w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na tery-

torium RP: http://interwencjaprawna.pl/uwagi-sip-projektu-zmian-w-ustawie-o-

udzielaniu-cudzoziemcom-ochrony/  

4. Uwagi SIP do Krajowego Planu działań na rzecz Zatrudnienia: 

http://interwencjaprawna.pl/uwagi-sip-krajowego-planu-dzialan-na-rzecz-

zatrudnienia/ 

5. Skarga SIPu na rząd RP do Komisji Europejskiej za brak pomocy dla cudzoziemców 

pokrzywdzonych przestępstwami: http://interwencjaprawna.pl/sip-skarzy-rzad-

komisji-europejskiej-za-brak-pomocy-dla-cudzoziemcow-pokrzywdzonych-

przestepstwami/  

6. Apel organizacji pozarządowych prowadzących poradnictwo prawne i obywatelskie 

do Pani Premier Ewy Kopacz: http://interwencjaprawna.pl/apel-organizacji-

pozarzadowych-prowadzacych-poradnictwo-prawne-obywatelskie/  

7. Uwagi SIP do projektu rozporządzenia w sprawie strzeżonych ośrodków dla cudzo-

ziemców: http://interwencjaprawna.pl/uwagi-sip-do-projektu-rozporzadzenia-w-sprawie-

strzezonych-osrodkow-dla-cudzoziemcow/  

8. SIP wziął udział w konsultacjach publicznych  projektu rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej ws. wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP 

bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę składając pisemne uwagi do projektu. 

http://interwencjaprawna.pl/uwagi-sip-do-projektu-rozporzadzenia-w-sprawie-

wykonywania-pracy-przez-cudzoziemcow-bez-zezwolenia-na-prace/  

9. Przełomowa interpretacja MPiPS dotycząca legalnego wykonywania pracy przez cu-

dzoziemców po tym, jak SIP zwróciło się z prośbą o ustosunkowanie się do naszej 

wykładni: http://interwencjaprawna.pl/przelomowa-interpretacja-dotyczaca-legalnego-

wykonywania-pracy-przez-cudzoziemcow/  

10. Pismo SIP do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w sprawie wycofania się 

Polski z zastrzeżeń sgłoszonych do Konwencji Stambulskiej: 

http://interwencjaprawna.pl/pismo-sip-do-prezydenta-rp-w-sprawie-konwencji-

antyprzemocowej/ 

http://www.unicef.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/Czy-Polska-przestrzega-praw-dziecka
http://www.unicef.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/Czy-Polska-przestrzega-praw-dziecka
http://interwencjaprawna.pl/uwagi-sip-projektu-ustawy-o-nieodplatnej-pomocy-prawnej-informacji-prawnej/
http://interwencjaprawna.pl/uwagi-sip-projektu-ustawy-o-nieodplatnej-pomocy-prawnej-informacji-prawnej/
http://interwencjaprawna.pl/uwagi-sip-projektu-zmian-w-ustawie-o-udzielaniu-cudzoziemcom-ochrony/
http://interwencjaprawna.pl/uwagi-sip-projektu-zmian-w-ustawie-o-udzielaniu-cudzoziemcom-ochrony/
http://interwencjaprawna.pl/uwagi-sip-krajowego-planu-dzialan-na-rzecz-zatrudnienia/
http://interwencjaprawna.pl/uwagi-sip-krajowego-planu-dzialan-na-rzecz-zatrudnienia/
http://interwencjaprawna.pl/sip-skarzy-rzad-komisji-europejskiej-za-brak-pomocy-dla-cudzoziemcow-pokrzywdzonych-przestepstwami/
http://interwencjaprawna.pl/sip-skarzy-rzad-komisji-europejskiej-za-brak-pomocy-dla-cudzoziemcow-pokrzywdzonych-przestepstwami/
http://interwencjaprawna.pl/sip-skarzy-rzad-komisji-europejskiej-za-brak-pomocy-dla-cudzoziemcow-pokrzywdzonych-przestepstwami/
http://interwencjaprawna.pl/apel-organizacji-pozarzadowych-prowadzacych-poradnictwo-prawne-obywatelskie/
http://interwencjaprawna.pl/apel-organizacji-pozarzadowych-prowadzacych-poradnictwo-prawne-obywatelskie/
http://interwencjaprawna.pl/uwagi-sip-do-projektu-rozporzadzenia-w-sprawie-strzezonych-osrodkow-dla-cudzoziemcow/
http://interwencjaprawna.pl/uwagi-sip-do-projektu-rozporzadzenia-w-sprawie-strzezonych-osrodkow-dla-cudzoziemcow/
http://interwencjaprawna.pl/uwagi-sip-do-projektu-rozporzadzenia-w-sprawie-wykonywania-pracy-przez-cudzoziemcow-bez-zezwolenia-na-prace/
http://interwencjaprawna.pl/uwagi-sip-do-projektu-rozporzadzenia-w-sprawie-wykonywania-pracy-przez-cudzoziemcow-bez-zezwolenia-na-prace/
http://interwencjaprawna.pl/przelomowa-interpretacja-dotyczaca-legalnego-wykonywania-pracy-przez-cudzoziemcow/
http://interwencjaprawna.pl/przelomowa-interpretacja-dotyczaca-legalnego-wykonywania-pracy-przez-cudzoziemcow/
http://interwencjaprawna.pl/pismo-sip-do-prezydenta-rp-w-sprawie-konwencji-antyprzemocowej/
http://interwencjaprawna.pl/pismo-sip-do-prezydenta-rp-w-sprawie-konwencji-antyprzemocowej/
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11. Stanowisko SIP w sprawie detencji dzieci – w odpowiedzi na odpowiedź MSW na pe-

tycję STOP DETENCJI DZIECI: http://interwencjaprawna.pl/stanowisko-sip-w-

sprawie-detencji-dzieci-cudzoziemskich/  

 

Media 

20 stycznia – miesięcznik „PANI” – wywiad z Witoldem Klausem nt. przemocy wobec 

uchodźczyń; 

22 stycznia – „Dziennik Gazeta Prawna” – tekst Witolda Klausa pt. „100 mln zł na 

nieodpłatną pomoc prawną to iluzja” nt. dostępu osób ubogich do pomocy prawnej (wspólnie 

z Agatą Winiarską): http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/848313,nieodplatna-pomoc-

prawna-to-iluzja.html   

22 stycznia – „Dziennik Gazeta Prawna” – wypowiedź Witolda Klausa nt. nowelizacji ustawy 

o udzielaniu cudzoziemcom ochrony w Polsce; 

28 stycznia – „Tygodnik Powszechny” – tekst Witolda Klausa pt. „30 milionów dolarów dla 

ofiar tortur” nt. utworzenia w Polsce centrum rehabilitacji dla ofiar tortur (wspólnie 

z Adamem Bodnarem): http://www.verfassungsblog.de/cia-torture-sites-poland-thirty-million-

dollars-torture-victims/#.VNDK0SyCzGi 

30 stycznia – „Dziennik Gazeta Prawna” – wypowiedź Witolda Klausa nt. nadawania 

statusów uchodźcy Ukraińcom w Polsce; 

31 stycznia – „Gazeta Wyborcza Białystok” – wypowiedź Witolda Klausa nt. pomocy 

prawnej dla uchodźców w Polsce: 

http://bialystok.gazeta.pl/Pomoc_prawna_Nie_dla_wszystkich_Problemy_cudzoziemcow 

1 lutego wypowiedź Anny Trylińskiej na temat  sytuacji Syryjczyków w Polsce dla Programu 

Kowalski & Schmidt dla kanału niemieckiej telewizji RBB: http://www.rbb-

online.de/kowalskiundschmidt/archiv/kowalski-schmidt-01022015/auf-durchreise-syrische-

familie.html  

5 lutego – Polskie Radio, Program 1. – wypowiedź Witolda Klausa nt. ustawy o nieodpłatnej 

pomocy prawnej dla osób ubogich; 

14 lutego – wypowiedzi Karoliny Mazurczak w artykule w Dzienniku Gazecie Prawnej.pl 

„Kiedy cudzoziemiec może pracować bez zezwolenia na pracę”: 

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/852435,zezwolenie-na-prace-praca-cudzoziemca-praca-

cudzoziemcy.html   

http://interwencjaprawna.pl/stanowisko-sip-w-sprawie-detencji-dzieci-cudzoziemskich/
http://interwencjaprawna.pl/stanowisko-sip-w-sprawie-detencji-dzieci-cudzoziemskich/
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/848313,nieodplatna-pomoc-prawna-to-iluzja.html
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/848313,nieodplatna-pomoc-prawna-to-iluzja.html
http://www.verfassungsblog.de/cia-torture-sites-poland-thirty-million-dollars-torture-victims/%23.VNDK0SyCzGi
http://www.verfassungsblog.de/cia-torture-sites-poland-thirty-million-dollars-torture-victims/%23.VNDK0SyCzGi
http://bialystok.gazeta.pl/Pomoc_prawna_Nie_dla_wszystkich_Problemy_cudzoziemcow
http://www.rbb-online.de/kowalskiundschmidt/archiv/kowalski-schmidt-01022015/auf-durchreise-syrische-familie.html
http://www.rbb-online.de/kowalskiundschmidt/archiv/kowalski-schmidt-01022015/auf-durchreise-syrische-familie.html
http://www.rbb-online.de/kowalskiundschmidt/archiv/kowalski-schmidt-01022015/auf-durchreise-syrische-familie.html
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/852435,zezwolenie-na-prace-praca-cudzoziemca-praca-cudzoziemcy.html
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/852435,zezwolenie-na-prace-praca-cudzoziemca-praca-cudzoziemcy.html
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17 lutego - relacja z wyroku w sprawie o przestępstwo motywowane nienawiścią 

w Białymstoku monitorowanej przez SIP: 

http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35235,17422118,Bezkarnosc__Nie_ma_winnego_rasisto

wskiego_pobicia.html; 

22 lutego – radio TOK FM – wywiad z Witoldem Klausem nt. praw ofiar przestępstw 

i kompensaty dla pokrzywdzonych; 

24 lutego – radio TOK FM – wywiad z Witoldem Klausem nt. ustawy o nieodpłatnej pomocy 

prawnej; 

28 lutego  Katarzyna Słubik w programie „Twój problem – moja sprawa” TOK Fm udzieliła 

wywiadu nt. luk w ustawie o kompensacie dla ofiar przestępstw , w związku 

z niewypłaceniem rekompensaty cudzoziemcowi za pobicie na tle rasistowskim oraz nt. 

ochrony międzynarodowej udzielanej Ukraińcom w Polsce w związku z konfliktem na 

Ukrainie : 

http://m.tokfm.pl/Tokfm/1,109983,15049276,_Mam_pozwac_sad_do_sadu____czyli_jak_niet

erminowo,,,1455376.html  

4 marca Ismena Saadi wzięła udział w audycji „Za a nawet przeciw" w radiowej Trójce nt. 

„Czy ułatwiać zatrudnianie cudzoziemców w Polsce?":  

http://www.polskieradio.pl/9/Audycja/7511  

5 marca – „Rzeczpospolita” – tekst Witolda Klausa i Karoliny Mazurczak pt. „Przybysze ze 

Wschodu w pracowniczej matni” nt. łamania praw pracowników cudzoziemców w Polsce:  

http://www4.rp.pl/artykul/1183868-Zatrudnianie-cudzoziemcow-a-uzaleznienie-pracownika-

od-pracodawcy.html  

16 marca – „Dziennik Gazeta Prawna” – wypowiedź Witolda Klausa nt. ustawy o dostępie do 

nieodpłatnej pomocy prawnej; 

18 marca wypowiedź Anny Trylińskiej na temat sytuacji bezpaństwowców w Polsce 

w artykule „Zaklinowani bezpaństwowcy” Agaty Listoś, Polityka, wydanie nr 12 (3001), nr 

indeksu 369195:  http://www.e-kiosk.pl/pdf/28/9c663ef6eea8c86d51ad6faf687751dd-toc.pdf 

19 marca 2015 r. - artykuł w Dużym Formacie Gazety Wyborczej pt. "Biznes po 

Warszawsku" – o Ukrainkach wykorzystywanych przez pracodawców, wypowiedzi Michała 

Górskiego i Ismeny Saadi: 

http://wyborcza.pl/duzyformat/1,144023,17581384,Biznes_po_warszawsku__Ukrainka_pozy

wa_do_sadu_polskiego.html#TRwknd 

25 marca – audycja w RDC o Ukrainkach wykorzystywanych przez pracodawców (rozmowa 

z autorką reportaży w GW i jedną z wykorzystywanych pracownic)  - wiele wypowiedzi nt. 

http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35235,17422118,Bezkarnosc__Nie_ma_winnego_rasistowskiego_pobicia.html
http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35235,17422118,Bezkarnosc__Nie_ma_winnego_rasistowskiego_pobicia.html
http://m.tokfm.pl/Tokfm/1,109983,15049276,_Mam_pozwac_sad_do_sadu____czyli_jak_nieterminowo,,,1455376.html
http://m.tokfm.pl/Tokfm/1,109983,15049276,_Mam_pozwac_sad_do_sadu____czyli_jak_nieterminowo,,,1455376.html
http://www.polskieradio.pl/9/Audycja/7511
http://www4.rp.pl/artykul/1183868-Zatrudnianie-cudzoziemcow-a-uzaleznienie-pracownika-od-pracodawcy.html
http://www4.rp.pl/artykul/1183868-Zatrudnianie-cudzoziemcow-a-uzaleznienie-pracownika-od-pracodawcy.html
http://www.e-kiosk.pl/pdf/28/9c663ef6eea8c86d51ad6faf687751dd-toc.pdf
http://wyborcza.pl/duzyformat/1,144023,17581384,Biznes_po_warszawsku__Ukrainka_pozywa_do_sadu_polskiego.html#TRwknd
http://wyborcza.pl/duzyformat/1,144023,17581384,Biznes_po_warszawsku__Ukrainka_pozywa_do_sadu_polskiego.html#TRwknd
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pomocy prawnej uzyskanej przez kobiety w SIPie: http://rdc.pl/informacje/ukrainki-w-polsce-

tania-sila-robocza-posluchaj/  

31 marca – wypowiedzi Witolda Klausa w Dzienniku Gazecie Prawnej w artykule „Polska 

rajem dla imigrantów? Tu jest praca i spokój”:  

http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/862646,polska-rajem-dla-imigrantow-tu-jest-praca-i-

spokoj.html  

http://rdc.pl/informacje/ukrainki-w-polsce-tania-sila-robocza-posluchaj/
http://rdc.pl/informacje/ukrainki-w-polsce-tania-sila-robocza-posluchaj/
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/862646,polska-rajem-dla-imigrantow-tu-jest-praca-i-spokoj.html
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/862646,polska-rajem-dla-imigrantow-tu-jest-praca-i-spokoj.html

