
 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie 

z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców 

w czwartym kwartale 2015 

 

 

Pomoc uchodźcom świadczona była w ramach projektów Prawnicy uchodźcom II 

współfinansowanego przez europejski Fundusz Azylu, Migracji i Integracji i budżet państwa 

Warszawa Wielokulturowa II i Warszawa Wielokulturowa III współfinansowanego przez 

miasto stołeczne Warszawa oraz Integracja na Mazowszu III współfinansowanego przez 

Wojewodę Mazowieckiego. 

W czwartym kwartale 2015 r. w ramach dyżurów prawników i doradcy 

międzykulturowego udzielono porad 281 osobom w 683 sprawach. 423 sprawy dotyczyły 

osób w procedurze o nadanie statusu uchodźcy, 74 – osób w procedurze powrotowej, 114 – 

osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą, 50 – status uchodźcy, 16 – zgody na osiedlenie, 6 

– zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Porad udzielono 153 kobietom i 128 

mężczyznom. Najwięcej klientów, którym udzielono porad pochodziło z Ukrainy – 99 osób 

i z Czeczenii – 97; udzielono także pomocy 12 osobom z Gruzji, po 11 osobom z Kirgistanu 

i Rosji, 8 osobom z Afganistanu, po 4 osobom z Białorusi i Iranu, po 3 osobom z Iraku, 

Kazachstanu,  Kongo, Rwandy i Uzbekistanu. W pozostałych przypadkach pomoc została 

udzielona osobom pochodzącym z: Angoli, Armenii, Dagestanu, Egiptu, Etiopii, Gwinei, 

Inguszetii, Kamerunu, Kuby, Mongolii, Nigerii, Republiki Środkowej Afryki, Senegalu,  Sri 

Lanki, Syrii, Tadżykistanu i bezpaństwowcom. Porad prawnych udzielono w 543 sprawach, 

a porad integracyjnych w 140 sprawach. 

 

W ramach Centrum Wolontariatu odbyło się 57 wizyt lekarskich w obecności 

tłumacza. Poza tym, wolontariusze towarzyszyli cudzoziemcom podczas załatwiania spraw 

w urzędach (14) oraz innych spraw integracyjnych związanych z codziennym 

funkcjonowaniem w Polsce (35). Ponadto, wolontariusze biorą udział w szeregu spotkań 

wspierających i podnoszących ich kompetencje w ramach projektu Podnoszenie kompetencji 

wolontariuszy działających na rzecz uchodźców II. W IV kwartale odbyły się dwa szkolenia 

dla wolontariuszy – 18 października szkolenie  ze współpracy z placówkami opieki 

zdrowotnej, które przyjmują uchodźców oraz na temat problemów psychologicznych, 
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z jakimi mogą borykać się uchodźcy, zaś 14 listopada odbyło się podstawowe szkolenie dla 

nowych wolontariuszy rozpoczynających współpracę z SIPem, poświęcone  aspektom 

prawnym i międzykulturowym  dotyczącym uchodźców. Ponadto, dwukrotnie odbyły się  

zajęcia dla wolontariuszy z języka rosyjskiego medycznego (24.11. i 8.12.) oraz superwizja 

psychologiczna (10.12).  

4 listopada  koordynatorka CW i wolontariusze  zorganizowali dla dzieci z ośrodka dla 

uchodźców na Targówku spotkanie z Szymonem Góralczykiem z Karawany opowieści; 

21 listopada i 6 grudnia wolontariusze wraz z koordynatorką CW zorganizowali wycieczki 

dla dzieci z ośrodka dla uchodźców na Targówku do Teatru SOHO przy ul. Mińskiej 

w Warszawie. 

 

Pomoc dobrowolnym migrantom świadczona była nadal w biurze SIP mimo 

zakończenia projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców II i braku dalszego 

finansowania. W IV kwartale 2015 roku udzielono pomocy 277 osobom w 355 sprawach. 

W 162 sprawach porady udzielili doradcy, a w 193 – prawnicy. Najliczniejszą grupę 

dobrowolnych migrantów odwiedzających SIP stanowili Ukraińcy – 202 osoby w 249 

sprawach. 

 

 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 16 i 17 

października odbył się zjazd Koalicji Przeciwko Przestępstwom Motywowanym 

Uprzedzeniami. Gościem Koalicji był Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. Poza 

spotkaniem z gościem opracowywano między innymi  założenia do propozycji programu 

szkolenia dotyczącego przestępstw motywowanych uprzedzeniami dla służb mundurowych. 

 

W IV kwartale w ramach projektu Bezpieczny Dom realizowanego dzięki programowi 

Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego, 

poza systematycznym udzielaniem porad cudzoziemcom z grup szczególnie wrażliwych, trzy 

pracowniczki poznańskiego Migrant Info Point odbyły staże w Stowarzyszeniu Interwencji 

Prawej.  
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W październiku 2015 rozpoczęła się realizacja projektu Move On finansowanego 

przez Fundusz Erasmus +. Liderem projektu jest Instytut IARS z Wielkiej Brytanii; SIP jest 

jednym z partnerów europejskich. Projekt ma na celu dostosowanie szkoleń zawodowych do 

potrzeb kobiet migrantek i potrwa do końca września 2017 roku. 19.XI. 2015 r.  w Londynie 

odbyło się pierwsze spotkanie uczestników projektu, w którym wzięła udział Ewa 

Grzegrzółka.  

 

Spotkania/ Konferencje/Wydarzenia  

1 października Katarzyna Słubik wzięła udział w spotkaniu grupy roboczej ds. edukacji 

zorganizowanej przez Grupę Zagranica i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w związku 

z kryzysem uchodźczym; 

6 października – udział Witolda Klausa w debacie eksperckiej pt. „Kryzys – i co dalej? 

Różne oblicza kryzysu uchodźczego/migracyjnego i możliwe scenariusze na przyszłość” 

organizowanej przez Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego; 

13 października Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w zorganizowanej przez Instytut 

Spraw Publicznych I publicznej debacie dot. uchodźców „Witamy w Europie? Uchodźcy 

w Polsce i w Niemczech”; 

14 października – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Małżeństwo dla pozoru jako strategia 

legalizacji pobytu przez imigrantów w Polsce” na IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

Komitetu Badań nad Migracjami PAN pt. „Migracje w XXI wieku – wybór konieczność czy 

przymus” organizowanej przez Komitet Badań nad Migracjami PAN i Uniwersytet 

Zielonogórski, Łagów; 

15 października w całej Polsce odbył się Dzień Solidarności z uchodźcami, w którym udział 

wzięło około 100 instytucji i organizacji w ponad 20 miejscowościach w Polsce. SIP było 

jedną z organizacji inicjujących organizację tego wydarzenia i sygnujących apel zachęcający 

do aktywnego w nim uczestnictwa: http://interwencjaprawna.pl/15-pazdziernika-dzien-

solidarnosci-z-uchodzcami/ 

W ramach DSzU SIP zaangażowało się w następujące inicjatywy: 

o Olga Hilik i jedna z klientek SIP pochodząca z Czeczenii wzięły udział w spotkaniu 

z młodzieżą z liceum Rejtana, podczas którego opowiadały o przyczynach uchodźstwa 

i sytuacji uchodźców w Polsce; 

o pracownicy i wolontariusze SIP wspólnie z aktywistami HejtStop Projektu: Polska 

zamalowywali islamofobiczne napisy na akademiku przy ul. Kickiego w Warszawie; 
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o Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w spotkaniu „Uchodźcy, szanse i zagrożenia. 

Mity i fakty” w ADA Puławska, opowiadając o sytuacji uchodźców już przebywają-

cych w Polsce oraz o tym, co czeka potencjalnych nowoprzybyłych; 

18 października – wystąpienie Witolda Klausa nt. kryzysu uchodźczego i polskiego systemu 

recepcji uchodźców na szkoleniu dla dziennikarzy organizowanym przez Instytut Reportażu; 

19 października Aleksandra Chrzanowska i Katarzyna Słubik wzięły udział w kolejnym 

spotkaniu roboczym dotyczącym przeciwdziałania przemocy wobec migrabtek. W spotkaniu 

udział wzięli także przedstawiciele UNHCR, Fundacji Inna Przestrzeń, Feminoteki, Urzędu 

ds. Cudzoziemców, Departamentu Matki Dziecka i w MZ i Niebieskiej Linii; 

19 października Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w dyskusji po filmie „O tych, którzy 

płoną” o migrantach i uchodźcach przedostających się do Europy przez Morze Śródziemne, 

pokazywanego podczas All About Freedom Festival w Europejskim Centrum Solidarności 

w Gdańsku; 

19 października  Ewelina Wegner wzięła udział w konferencji z okazji Dnia Unii 

Europejskiej przeciwko Handlowi Ludźmi, pt. "Sieci organizacji pozarządowych przeciwko 

handlowi ludźmi, praktyka niemiecka i ukraińska oraz aktualna sytuacja  w Polsce”, 

organizowanej przez La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu; 

23 października Patrycja Mickiewicz wzięła udział w posiedzeniu zespołu roboczego 

zajmującego się tematyką przeciwdziałania przestępstwom motywowanym nienawiścią 

powołanego przez MSW; 

16 – 17 listopada Patrycja Mickiewicz i Joann Subko wzięły udział w Forum Różnorodności;  

19 listopada Ewa Grzegrzółka  wzięła udział w pierwsze spotkaniu uczestników projektu 

„Move on” w Londynie; 

19-20 listopada Anna Trylińska i Ewelina Wegner wzięły udział w VI Zjeździe Członków 

Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi na temat 

współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami publicznymi; 

21 października – wystąpienie Witolda Klausa nt. wyzwań migracyjnych w kontekście 

kryzysu demograficznego Polski na Konwencie Business Center Club; 

21 października – udział Witolda Klausa w debacie „Kryzys uchodźczy – czy jesteśmy 

gotowi” organizowanej przez Fundację ICRA oraz Fundacja im. F. Eberta; 

21 października Olga Hilik wzięła udział w międzynarodowej debacie „Nic o nas bez nas. 

Czy na emigracji przestajemy być obywatelami?” organizowanej przez Instytut Spraw 

Publicznych  w Galerii Apteka Sztuki w  Warszawie; 
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23 października Katarzyna Słubik wzięła udział w spotkaniu grupy roboczej ds. praw 

pracowniczych nieudokumentowanych migrantów międzynarodowej platformy PICUM 

w Brukseli; 

24 października Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w spotkaniu z uchodźczyniami 

działającymi w ramach stworzonych przez siebie organizacji pozarządowych. Które odbyło 

się w Centrum Wielokulturowym w Warszawie; 

30 października Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym 

kwestii kobiet i równości płci w kontekście migracji i konfliktów zbrojnych podczas 

konferencji „20 lat po Pekinie. Postanowienia IV Światowej Konferencji w Sprawie Kobiet –

czy ciągle są aktualne?" zorganizowanej przez Biuro Pełnomocniczki Rządu ds. Równego 

Traktowania, podczas którego przedstawiła sytuację migrantek w Polsce; 

2-3 listopada Katarzyna Słubik wzięła udział  udział w spotkaniach ds. modelu integracji 

przy urzędzie miasta Gdańska – w charakterze ekspertki ds. przemocy i dyskryminacji; 

8 listopada – udział Witolda Klausa w debacie „Czym jest społeczeństwo postępowe? Czym 

jest społeczeństwo otwarte?” podczas III Kongresu Wolności organizowanego przez Fundację 

Projekt: Polska;  

16 listopada Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w konferencji Not enough Europe in this 

Union? w Londynie zorganizowanej przez brytyjskie organizacje Federal Trust i New 

Europeans, podczas której przedstawiła panujące w Polsce i innych krajach Wyszehradzkich 

nastroje społeczno-polityczne wobec przyjęcia relokowanych i przesiedlanych uchodźców; 

19 listopada Olga Hilik i Emilia Piechowska wzięły udział w spotkaniu z dziećmi z klas 5 

(ok. 250 dzieci)  w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie w ramach obchodów Dnia 

Tolerancji i Praw Dziecka. Spotkanie dotyczyło sytuacji dzieci uchodźców w Polsce – 

dlaczego tu są, jakie mają trudności w szkole, kto im pomaga, a także pojęcia tolerancji dla 

innej narodowości; 

21 listopada – wystąpienie Witolda Klausa nt. polskiego systemu azylowego na wspólnym 

spotkaniu Koalicji Razem Przeciw Nienawiści oraz Koalicji Bez Nienawiści organizowanym 

przez Fundację Klamra; 

21 listopada Ismena Saadi i Michał Górski wzięli udział w Konferencji Naczelnej Rady 

Adwokackiej pt. „Prawa człowieka w dobie konfliktów zbrojnych"; 

23 listopada Aleksandra Chrzanowska wraz z Samerem Masri z Fundacji Wolna Syria wzięła 

udział w debacie o uchodźcach w cyklu „Dwugłos na ważny temat”, odbywającym się 

w Bibliotece Publicznej przy ul. Koszykowej; 

25 listopada Olga Hilik wzięła udział w  III Konferencji Koalicji Prezesi-wolontariusze 
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„Wolontariat kompetencji. Jak dzielić się wiedzą i doświadczeniem”; 

26 listopada odbył się w SIPie Dzień Wolontariusza zorganizowany przez Olgę Hilik, 

koordynatorkę Centrum Wolontariatu przy SIP; 

30 listopada Olga Hilik wzięła udział w spotkaniu dla koordynatorów wolontariatu w ramach 

cyklu „Poranek z wolontariatem" realizowanego w ramach projektu „Prowadzenie 

Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej” współfinansowanego przez Urząd Miasta 

St. Warszawy. Są to cykliczne spotkania dla koordynatorów wolontariatu z warszawskich 

organizacji pozarządowych i instytucji oraz pracownicy tych placówek, którym bliska jest 

idea wolontariatu; 

1 grudnia Witold Klaus wziął udział w debacie pt. „Innowacyjne samo-rządzenie” w ramach 

konferencji „Samorząd z wizją. Ludzie, idee, innowacje” organizowanej przez Instytut Spraw 

Publicznych; 

4 grudnia Anna Trylińska wzięła udział w międzynarodowym seminarium „Responding to 

the refugee crisis – perspectives of the Visegrad Group and Western Balkan countries" 

organizowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, mówiąc o roli społeczeństwa 

obywatelskiego w zarządzaniu migracjami; 

7 grudnia – wystąpienie Witolda Klausa na IX Publicznej Debacie Stowarzyszenia Otwarta 

Rzeczpospolita i Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana dedykowana pamięci Zofii 

Kuratowskiej pt. „Polska dla ludzi! …czyli o tym czy wolno być obojętnym na zło 

dyskryminacji”; 

7 grudnia Olga Hilik wzięła udział w seminarium naukowym  „Migracje w Europie 

i w Polsce: za czy przeciw? Fakty oraz interpretacje”, organizowanym przez Centrum 

Dokumentacji Europejskiej; 

7 grudnia Aleksandra Chrzanowska, Joanna Trylińska i Ewelina Wegner wzięły udział 

w konferencji UNHCR "Age Gender Diversity, Participatory Assessment 2015", 

podsumowującej tegoroczne spotkania z cudzoziemcami będącymi w procedurze uchodźczej 

oraz tymi, którym nadano status uchodźcy bądź ochronę uzupełniającą. Podczas spotkania 

o bieżącej sytuacji w ośrodkach UdsC oraz strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców SG 

opowiadali przedstawiciele ww. instytucji; przedstawicielka MPiPS przedstawiła wstepne 

plany dot. integracji osób, które mają być od 2016 roku przesiedlone i relokowane do Polski; 

7 grudnia Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w posiedzeniu Komisji Dialogu 

Społecznego ds. Cudzoziemców; 

8 grudnia – wystąpienie Witolda Klausa nt. wyzwań systemu azylowego i edukacji dzieci 

uchodźców na spotkaniu Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej;  
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9 grudnia Olga Hilik, Aleksandra Chrzanowska i wolontariusze SIP wzięli udział 

w spotkaniu w siedzibie Stowarzyszenia z wolontariuszkami z grupy Dobrowolki dotyczącym 

aktualnej sytuacji uchodźców na Bałkanach; 

15 grudnia Witold Klaus i Aleksandra Chrzanowska wzięli udział w spotkaniu Komisji 

Ekspertów ds. Migrantów przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; 

17 grudnia Aleksandra Chrzanowska wygłosiła w Klubie Inteligencji Katolickiej wykład pt. 

„Przybyłem do Polski – trudna sytuacja uchodźców w Polsce”. 

 

Szkolenia 

10 października Anna Trylińska poprowadziła wraz z przedstawicielami Związku 

Harcerstwa Polskiego szkolenie  dla harcerzy nt. ochrony międzynarodowej oraz sytuacji 

uchodźców w Polsce; 

12 października odbyło się spotkanie zespołu SIP z prawniczką z Berlina dot. 

antysystemowego podejścia do prowadzenia spraw uchodźczych; 

26 października Katarzyna Słubik przeprowadziła dla wolontariuszy SIP szkolenie z zakresu 

przestępstw motywowanych uprzedzeniami, by przygotować ich do towarzyszenia 

cudzoziemcom poszkodowanym takimi przestępstwami podczas składania doniesień na 

policji; 

28 października Patrycja Mickiewicz przeprowadziła szkolenia z zakresu prowadzenia 

działalności gospodarczej w Polsce dla Fundacji na Rzecz Centrum Wielokulturowego;  

5-6 listopada odbyło się spotkanie integracyjne wszystkich pracowników SIP, podczas 

którego omawiane były kwestie dalszego rozwoju organizacji; 

7-8 listopada Olga Hilik i Adam Chmura prowadzili warsztat zorganizowany przez Fundację 

Edukacja dla Demokracji dla 25 osobowego zespołu  Krym SOS pod Kijowem na Ukrainie. 

Celem warsztatu było przekazanie zespołowi Krym SOS wiedzy z zakresu prawa 

uchodźczego o pracy prawnika na rzecz uchodźców w Polsce, a także kompetencji z zakresu 

organizowania pracy wolontariuszy pracujących z uchodźcami wewnętrznymi 

i wspierającymi ludność cywilną oraz wiedzy nt. standardów etyki działań wolontariuszy 

w pracy z uchodźcami; 

25 listopada i 14 grudnia Witold Klaus przeprowadził zajęcia nt. uprzedzeń wobec 

cudzoziemców na warsztatach szkoleniowych dla policjantów z komórek dochodzeniowo-

śledczych pt. „Zwalczanie przestępstw popełnionych z pobudek rasistowskich 

i ksenofobicznych” organizowane przez Komendę Główną Policji i Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji;  
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28 listopada Witold Klaus przeprowadził zajęcia nt. uchodźstwa i przeciwdziałania 

postawom rasistowskim młodzieży podczas Konferencji Harcmistrzowskiej Chorągwi 

Mazowieckiej ZHP; 

1 i 3 grudnia Joanna Subko i Anna Trylińska oraz Aleksandra Chrzanowska i Karolina 

Mazurczak wzięły udział w Warsztatach Akademii Dziennikarstwa „Europa w obliczu 

kryzysu migracyjnego” organizowanych przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce we 

współpracy z Akademią Telewizyjną TVP, w charakterze „fantomów”, z którymi uczestnicy 

warsztatów, młodzi dziennikarze, ćwiczyli sztukę wywiadu w zakresie uchodźstwa i migracji; 

12 grudnia – wykład Witolda Klausa pt. „Kryzys migracyjny i uchodźczy w Unii 

Europejskiej” na studiach podyplomowych pt. „Współczesne Migracje Międzynarodowe” 

organizowanych przez Uniwersytet Warszawski; 

13 grudnia Ismena Saadi przeprowadziła szkolenie dla migrantów w Domu Ukraińskim nt.: 

„Legalna i bezpieczna praca w Polsce”. 

 

Publikacje 

o Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, Witold Klaus, „INFOS. Zagadnienia spo-

łeczno-gospodarcze” nr 19/2015; 

o W listopadowym numerze „Dialogu" (miesięcznik poświęcony dramaturgii współcze-

snej) ukazała się rozmowa "Przychodźcy: Co jest do zrobienia". Rozmawiali: Alicja 

Borkowska, Dorota Buchwald, Ewa Chomicka, Aleksandra Chrzanowska, Bartek 

Frąckowiak, Joanna Klass, Joanna Krakowska, Ewa Kulik-Bielińska, Paweł Łysak, 

Aneta Szyłak, Paweł Wodziński; 

o Uchodźca nie taki straszny jak go malują, Magdalena Sadowska, listopadowe wydanie 

„Znad Marych” n4 (07);  

o Wieczni tułacze, Aleksandra Chrzanowska – artykuł o problemach mieszkaniowych w 

Magazynie Miasta 3(11)/2015; 

o Obecność uchodźców w małych gminach. Doświadczenie Góry Kalwarii i Podkowy 

Leśnej w integracji uchodźców i edukacji ich dzieci, Emilia Piechowska – raport z ba-

dań przeprowadzonych przez SIP na zlecenie Biura RPO. 

 

Stanowiska SIP/listy otwarte 

1. Uwagi SIP do nowego rozporządzenia MSW w sprawie wysokości pomocy socjalnej 

dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (opr. Adam Chmura): 

http://interwencjaprawna.pl/sip-nie-ustaje-w-staraniach-o-lepsze-prawo/  

http://interwencjaprawna.pl/sip-nie-ustaje-w-staraniach-o-lepsze-prawo/
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2. Uwagi SIP do projektu rozporządzenia MSW w sprawie wzoru formularza wniosku 

o udzielenie ochrony międzynarodowej (opr. Adam Chmura): 

http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/uwagi-do-projektu-rozporzadzenia-ws-wniosku-o-

udzielenie-ochrony-miedzynarodowej.pdf 

3. Uwagi SIP w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy  (opr. 

Michał Górski i Ewelina Wegner). 

 

 

Media 

10 października Aleksandra Chrzanowska opowiadała Pawłowi Sulikowi w Poranku Radia 

Tok fm o pracy z uchodźcami z Czeczenii: http://audycje.tokfm.pl/odcinek/W-jaki-sposob-Aleksandra-

Chrzanowska-pomagala-Czeczenom/30490  

22 października – podsumowanie dyskusji „Imigranci w Polsce – zagrożenie, potrzeba czy 

korzyść?” – podczas posiedzenia Konwentu Business Centre Club, w którym udział wziął 

Witold Klaus: 

http://www.bcc.org.pl/Wydarzenie.1121.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=8701&tx_ttnews[backPid]=

1023  

30 października – wypowiedź Witolda Klausa dla „Gazety Wyborczej” nt. funduszy na 

działania SIP; 

10 listopada Anna Trylińska na antenie Radia Warszawa o kampanii crowdfundingowej SIP; 

14 listopada – wywiad z Witoldem Klausem nt. polityki europejskiej ws. uchodźców oraz 

działań integracyjnych wobec cudzoziemców w Polsce w TOK FM; 

16 listopada Anna Trylińska na antenie Polskiego Radia 24 o integracji cudzoziemców 

w Polsce oraz wyzwaniach związanych z przyjęciem uchodźców; 

19 listopada – wywiad z Witoldem Klausem w TOK FM nt. zagrożenia bezpieczeństwa ze 

strony uchodźców; 

19 listopada Patrycja Mickiewicz wzięła udział w konferencji prasowej dotyczącej polityki 

równościowej nowego rządu zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Prawa 

Antydyskryminacyjnego; 

22 listopada w Zwierciadle ukazał się wywiad z Aleksandrą Chrzanowską o sytuacji 

uchodźców w Polsce: http://zwierciadlo.pl/lifestyle/sytuacja-uchodzcow-w-polsce  

22 listopada Karolina Mazurczak w Programie Czwartym Polskiego Radia o problemach 

z finansowaniem poradnictwa prawnego dla cudzoziemców; 

25 listopada Karolina Mazurczak w Polskim Radiu 24 o finansowaniu pomocy prawnej dla 

http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/uwagi-do-projektu-rozporzadzenia-ws-wniosku-o-udzielenie-ochrony-miedzynarodowej.pdf
http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/uwagi-do-projektu-rozporzadzenia-ws-wniosku-o-udzielenie-ochrony-miedzynarodowej.pdf
http://audycje.tokfm.pl/odcinek/W-jaki-sposob-Aleksandra-Chrzanowska-pomagala-Czeczenom/30490
http://audycje.tokfm.pl/odcinek/W-jaki-sposob-Aleksandra-Chrzanowska-pomagala-Czeczenom/30490
http://www.bcc.org.pl/Wydarzenie.1121.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=8701&tx_ttnews%5bbackPid%5d=1023
http://www.bcc.org.pl/Wydarzenie.1121.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=8701&tx_ttnews%5bbackPid%5d=1023
http://zwierciadlo.pl/lifestyle/sytuacja-uchodzcow-w-polsce
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cudzoziemców; 

27 listopada Karolina Mazurczak w TOK FM o sytuacji organizacji pozarządowych 

wspierających cudzoziemców; 

29 listopada i 6 grudnia Karolina Mazurczak w programie „Twój problem – Moja sprawa” 

u Anny Gmiterek-Zabłockiej na temat sytuacji cudzoziemców w Polsce, przestępstwach 

z nienawiści i trudności w finansowaniu pomocy przez organizacje pozarządowe; 

30 listopada w Dzienniku Opinii Krytyki Politycznej ukazał się wywiad z Aleksandrą 

Chrzanowską o przyjmowaniu uchodźców przez Polskę: 

http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20151130/muzulmanin-z-syrii-sie-nie-zintegruje-ale-

chrzescijanin-juz-tak-co-za-bzdur  

18 grudnia Anna Trylińska na antenie Polskiego Radia 24 o sytuacji migrantów w Europie 

z okazji Międzynarodowego Dnia Migranta; 

31 grudnia Anna Trylińska w Polskim Radiu 24 o kampanii społecznej „Oni też byli 

uchodźcami”; 

W grudniowym numerze „Elle” ukazał się wywiad ekspercki z Aleksandrą Chrzanowską 

dotyczący stereotypów i lęków przed islamem, towarzyszący reportażowi Marty Szarejko 

o muzułmankach w Polsce „Ludzie są raczej dobrzy”; 

W grudniowym numerze „Urody życia” ukazał się wywiad Pawła Sulika z Aleksandrą 

Chrzanowską o uchodźcach czeczeńskich w Polsce. 

http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20151130/muzulmanin-z-syrii-sie-nie-zintegruje-ale-chrzescijanin-juz-tak-co-za-bzdur
http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20151130/muzulmanin-z-syrii-sie-nie-zintegruje-ale-chrzescijanin-juz-tak-co-za-bzdur

