
 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie 

z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców 

w czwartym kwartale 2016 

 

 

Pomoc uchodźcom świadczona była w ramach projektu Warszawa Wielokulturowa 

III współfinansowanego przez miasto stołeczne Warszawa 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 2016 r. 

w ramach dyżurów prawników i doradcy międzykulturowego udzielono porad 186 

osobom w 379 sprawach. 212 spraw dotyczyło osób w procedurze o nadanie statusu 

uchodźcy, 6 spraw – osób w procedurze powrotowej, 58 – osób, które uzyskały ochronę 

uzupełniającą, 53 – status uchodźcy, 18 – zgody na osiedlenie, 32 – zgody na pobyt ze 

względów humanitarnych. Porad udzielono 112 kobietom i 74 mężczyznom. Najwięcej 

klientów, którym udzielono porad pochodziło z Czeczenii –82 i z Ukrainy – 48 osób; 

udzielono także pomocy 10 osobom z Rosji, po 6 osobom z Kirgistanu, Kongo 

i Tadżykistanu, 5 osobom z Gruzji, po 3 osobom z Armenii i Syrii.. W pozostałych 

przypadkach pomoc została udzielona osobom pochodzącym z: Afganistanu, Angoli, 

Bangladeszu, Białorusi, Erytrei, Indii, Inguszetii, Iraku, Iranu, Kazachstanu, Libii, Nepalu, 

Pakistanu i Uzbekistanu.  

 

W ramach Centrum Wolontariatu odbyło się 70 wizyt lekarskich w obecności tłumacza. 

Poza tym, wolontariusze towarzyszyli cudzoziemcom podczas załatwiania spraw w urzędach 

(9) oraz innych spraw integracyjnych związanych z codziennym funkcjonowaniem w Polsce 

(65). Ponadto, wolontariusze biorą udział w szeregu spotkań wspierających i podnoszących 

ich kompetencje w ramach projektu finansowanego przez Urząd Miasta st. Warszawy 

Podnoszenie kompetencji wolontariuszy działających na rzecz uchodźców II. W IV kwartale 

odbyły się kolejne szkolenia przeznaczone dla wolontariuszy SIP. Były to między innymi 

warsztaty antydyskryminacyjne, warsztaty asertywności oraz szkolenie dotyczące tłumaczeń 

środowiskowych, które są ważnym elementem działań wolontariuszy SIP. W siedzibie SIP 

miały miejsce także zajęcia z języka rosyjskiego i angielskiego skupione na zagadnieniach 

medycznych, superwizje psychologiczne oraz warsztaty rozwijające kompetencje 
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wychowawcze. 19 października 2016 roku SIP razem ze swoimi wolontariuszami oraz przy 

współpracy z Oxfam International zorganizowało happening „Kamizelki ratunkowe. 

Pamiętajmy o uchodźcach”. Wydarzenie było częścią ogólnoeuropejskiej akcji, której celem 

było zwrócenie uwagi na los migrantów i uchodźców w krajach UE w przeddzień posiedzenia 

Rady Europejskiej na temat migracji. Tego dnia obchodziliśmy także Dzień Wolontariusza 

SIP. 20 grudnia odbyła się natomiast Wigilia Centrum Wolontariatu SIP. 

 

W czwartym kwartale 2016 w ramach projektu  projektu Seniorzy w wielokulturowej 

Warszawie realizowanego ze środków Urzędu Miasta st. Warszawy, zakładającego rozwój 

i wspieranie dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego, odbyło sie 16 spotkań 

artystycznych, kulinarnych, folkowych oraz wycieczek z cudzoziemcami. Dzięki kuchennym 

spotkaniom warszawskich seniorów i cudzoziemców powstała też publikacja 

„Międzykulturowe uczty”. 

 

W czwartym kwartale 2016 w ramach projektu Dzieci w wielokulturowej Warszawie 

finansowanego ze środków Urzędu Miasta st. Warszawy odbywały się próby do drugiego 

przedstawienia realizowanego z dziećmi z ośrodka dla cudzoziemców na Targówku. Z kolei 

w Szkole Podstawowej nr 148 im. Hugona Kołłątaja przy ul. Ożarowskiej 69 miały miejsce 

zajęcia z mediacji dla uczniów, warsztaty szkolące mediatorów rówieśniczych oraz szkolenia 

skierowane do rodziców należących do Rad Rodziców. Dla uczniów warszawskich szkół 

prowadzone były także warsztaty na temat wielokulturowości, w których wzięło udział ponad 

sto dzieci. 

 

Pomoc dobrowolnym migrantom świadczona była nadal – choć w znacznie ograniczonym 

wymiarze – mimo zakończenia projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców i braku 

dalszego finansowania. W IV kwartale 2016 roku udzielono pomocy 132 osobom w 142 

sprawach. W 101 sprawach porady udzielili doradcy, a w 41 – prawnicy. Najliczniejszą grupę 

dobrowolnych migrantów odwiedzających SIP stanowili Ukraińcy – 88 osób w 96 sprawach. 

 

W ramach projektu Abused no More: Safeguarding Youth and Empowering Professionals 

finansowanego przez Fundusz Erasmus+ trwały prace nad treningami przeznaczonymi dla młodzieży 

i osób pracujących z młodzieżą narażoną na dyskryminację, które mają na celu wykorzystanie 

edukacji prawnej jako narzędzia do przeciwdziałania dyskryminacji i pomocy w integracji. Projekt 
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realizowany jest ze środków programu Erasmus +. Z newsletterem partnerów projektu można 

zapoznać się pod adresem: http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/newsletter-AnM-1.pdf 

 

Kontynuowany był też finansowany przez Fundusz Erasmus+ projekt Move On, który ma na 

celu dostosowanie szkoleń zawodowych do potrzeb kobiet migrantek.  

 

Spotkania/ Konferencje/Wydarzenia  

7 października Olga Hilik wzięła udział w międzynarodowej konferencji „Kryzys 

migracyjny z perspektywy lokalnej. Holenderskie i polskie doświadczenia w zakresie 

integracji” w siedzibie Ambasady Królestwa Niderlandów, odbywającej się w ramach 

projektu „National Integration Evaluation Mechanism. Measuring and improving integration 

of beneficiaries of international protection” realizowanego przez Instytut Spraw 

Publicznych. Konferencja służyła wymianie doświadczeń w dziedzinie integracji pomiędzy 

ekspertami i praktykami z Polski, Niderlandów i Komisji Europejskiej.  Zaprezentowany 

został projekt SIP „Seniorzy w Wielokulturowej Warszawie" jako przykład dobrej praktyki. 

10 października Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w dyskusji w Państwomiasto 

zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Za wolną Rosję: i Eastbook pt. „Od czego uciekają ludzie 

z Czeczenii i z czym się spotykają?”; 

12 października Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w debacie wokół filmu 

dokumentującego akcję  Christofa Schlingensiefa „Auslander raus!” zorganizowanej przez 

Goethe Institut i Nowy Teatr w Warszawie; 

15 października przedstawiciele SIP wzięli udział w demonstracji „Polska przeciwko 

rasizmowi i przemocy” z okazji II Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Uchodźcami; 

18 października Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w I posiedzeniu Komisji Ekspertów  

Krajowego Mechanizmu Prewencji przy Rzeczniku praw Obywatelskich; 

18 października Katarzyna Słubik przeprowadziłą szkolenie dla pracownikow firmy Oliver 

Wyman, nt. „Cudzoziemcy w Polsce”;  

19 października pracownicy i wolontariusze SIP włączyli się w ogólnoeuropejską 

symboliczną akcję solidarności z uchodźcami „Kamizelki Ratunkowe. Pamiętajmy 

o uchodźcach” organizowaną przez Oxfam International w przededniu posiedzenia Komisji 

Rady Europejskiej ds. migracji; 

21 października Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w debacie wokół filmu 

dokumentującego akcję  Christofa Schlingensiefa „Auslander raus!” zorganizowanej przez 

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku; 

4 listopada Ewa Kacprzak-Szymańska wzięła udział w Spotkaniu Konsultacyjnym na temat 

http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/newsletter-AnM-1.pdf
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środków w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji  w siedzibie MSWiA; 

7 listopada  Ewa Kacprzak-Szymańska wzięła udział w warsztatach antydyskryminacyjnych 

organizowanych przez Fundację Ocalenie; 

9 listopada Aleksandra Chrzanowska i Witold Klaus wzięli udział w spotkaniu Komisji 

Ekspertów ds. Migracji działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, podczas którego 

omawiano – wraz z licznymi przedstawicielami Straży Granicznej – sytuację na przejściu 

granicznym w Terespolu; 

15 listopada Witold Klaus wziął udział w seminarium pt. „Ocena Efektywności i Wyzwania 

dla UE polityki pomocy uchodźcom” organizowanym przez Ośrodek Badań nad Migracjami 

UW; 

16 listopada Magdalena Sadowska wzięła udział w zorganizowanym przez UNHCR 

spotkaniu pt.: „Age Gender Diversity 2016”, w trakcie którego przedstawiono rezultaty 

przeprowadzonych rozmów z cudzoziemcami ubiegającymi się o nadanie statusu uchodźcy 

jak również beneficjentami ochrony międzynarodowej w Polsce; 

17 listopada Witold Klaus wziął udział w seminarium “EU’s circular migration approach – an 

insight into implementation dynamics in Poland” organizowanym przez Ośrodek Badań nad 

Migracjami UW; 

22 listopada Ewa Grzegrzółka i Ewa Kacprzak-Szymańska przeprowadziły szkolenie 

z nowelizacji przepisów o wydawaniu Karty Polaka w Domu Ukraińskim; 

25 listopada Aleksandra Chrzanowska i Witold Klaus oraz przedstawiciele kilku innych 

polskich organizacji działających na rzecz uchodźców i migrantów wzięli udział w spotkaniu 

z przedstawicielką Oxfam International mającym na celu zawiązanie koalicji na poziomie 

krajowym i regionalnym (Grupa Wyszehradzka); 

30 listopada Witold Klaus wziął udział w panelu dyskusyjnym „Drogi Wschodu prowadzą 

nad Wisłę” poświęconemu prawu imigracyjnemu w Polsce organizowanym przez Europejskie 

Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA; 

2 grudnia Ewa Kacprzak-Szymańska  wzięła udział w debacie z Mustafą Dżemilewem 

z okazji wręczenia nagrody Sacharowa.; 

2 grudnia Ewa Kacprzak-Szymańska  wzięła udział w spotkaniu  z europarlamentarzystką 

Kirsten de Vries  Roundtable on safeguarding Democracy, Rule of Law and Fundamental 

Rights ; 

2 grudnia Ewa Kacprzak-Szymańska  wzięła udział w Powszechnym Okresowym 

Przeglądzie zobowiązań Polski w obszarze praw człowieka w 2017 r. w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych; 
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5 grudnia Witold Klaus poprowadził dyskusję nt. reportażu Jarosława Mikołajewskiego 

„Wielki Przypływ” w ramach cyklu „Lektury im. prof. Zbigniewa Hołdy” organizowanego 

przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy we współpracy z Instytutem Reportażu 

i Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej. W dyskusji oprócz autora udział wzięły Leyla 

Elsanova z Fundacji Ocalenie, Alicja Borkowska z Fundacji Strefa WolnoSłowa oraz 

Aleksandra Chrzanowska z SIP; 

5 grudnia Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w spotkaniu roboczym 

z przedstawicielkami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, które uruchomiło dyżury telefoniczne dla rosyjsko 

i anglojęzycznych migrantek ofiar przemocy;  

5-6 grudnia Magdalena Sadowska oraz Elżbieta Grab wzięły udział w zorganizowanych 

przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę warsztatach pt.: „Chronimy Dzieci w ośrodkach dla 

cudzoziemców”, w trakcie których prezentowano m.in. standardy ochrony dzieci 

mieszkających w ośrodka dla cudzoziemców przed stosowaniem względem nich przemocy, 

a także techniki pracy z dziećmi ofiarami przemocy oraz ich rodzicami; 

9 grudnia Ewa Kacprzak-Szymańska i Aleksandra Pulchny wzięły udział w konferencji 

uzgodnieniowej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz 

niektórych innych ustaw organizowanej przez MSWiA; 

9 grudnia Aleksandra Chrzanowska spotkała się z przedstawicielami białoruskiej 

prawoczłowieczej organizacji Human Constanta działającej w ostatnich miesiącach na rzecz 

uchodźców koczujących w Brześciu, którym polska Straż Graniczna odmówiła możliwości 

złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej; 

12 grudnia Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w organizowanej przez UNHCR konferencji 

„Zwalczanie i przeciwdziałanie przemocy seksualnej i ze względu na płeć wobec uchodźczyń 

i migrantek”; 

12 grudnia Witold Klaus wziął udział w posiedzeniu Komisji Ekspertów ds. Migracji 

w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Spotkanie dot. Kwestii edukacju dzieci 

cudzoziemców, w tym przede wszystkim rozporządzenia umożliwiającego utworzenie klas 

przygotowawczych dla dzieci nie znających jęz. Polskiego; 

12 grudnia Witold Klaus wziął udział – wraz z Samerem Masri z Fundacji Wolna Syria oraz 

posłankami i posłami Nowoczesnej, PO i Kukiz 15 – w debacie „Jak Polska pomaga 

uchodźcom. Sprawdzamy” organizowanej przez Grupę Zagranica, Stowarzyszenie 

Interwencji Prawnej, uchodźcy.info i MamPrawoWiedziec.pl; 

12-13 grudnia Katarzyna Słubik wzięła udział w konferencji podsumowującej projekt Hate 

no More (lider: Kampania przeciw Homofobii), mający na celu wsparcie osób dotkniętych 
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przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami; 

16 grudnia Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w II posiedzeniu Komisji Ekspertów  

Krajowego Mechanizmu Prewencji przy Rzeczniku praw Obywatelskich; 

16grudnia Magdalena Sadowska wzięła udział w zorganizowanym przez Fundację Dajmy 

Dzieciom Siłę szkoleniu pt.: "Udział dziecka w procedurze karnej", w trakcie którego 

prezentowano m.in. rolę kuratora w postępowaniu karnym, a także techniki pracy z dziećmi 

ofiarami przemocy oraz ich rodzicami; 

17 grudnia Witold Klaus wystąpił w panelu „Organizacje pozarządowe na rzecz uchodźców 

i migrantów” podczas konferencji „Uchodźcy – Jak działać? Organizacje pozarządowe, 

biznes i społeczności w obliczu wyzwań migracyjnych” organizowanej przez Stowarzyszenie 

im. Prof. Zbigniewa Hołdy w Lublinie; 

19 grudnia Magdalena Sadowska oraz Vasyl Blozva wzięli udział w 12 Konferencji Krajowej 

Sieci Migracyjnej pt.: „W kierunku zniesienia ruchu wizowego dla Ukrainy”, w trakcie której 

poruszano problematykę wjazdu obywateli Ukrainy na terytorium RP, legalizacji ich pobytu 

na terytorium RP oraz legalności ich pracy w RP; 

19 grudnia Witold Klaus wystąpił na konferencji „Lepsza Polska: obywatelska" 

organizowanej przez Klub Parlamentarny Nowoczesna. 

  

Szkolenia/inne projekty 

2-3 grudnia Ewa Grzegrzółka wzięła udział w pierwszym zjeździe szkoleniowym programu 

BINGO,  czyli bezpieczne organizacje pozarządowe, organizowanym przez Panoptykon wraz 

z Amnesty International Polska. 

Podczas dwudniowego zjazdu poruszano między innymi kwestie bezpieczeństwa 

w internecie, gromadzenia danych i zabezpieczenia technicznego organizacji i reagowania 

w sytuacjach kryzysowych. 

W grudniu 2016 Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przystąpiło do sieci International 

Network on Legal Assistance to Refugees (INLAR), którego celem jest stworzenie platformy 

organizacji i ludzi oferujących bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców w Polsce, Rumunii 

i Rosji. Projekt współtworzy prawniczka SIP, Aleksandra Pulchny. 

 

Publikacje  

M. Budziszewska, W. Klaus, P. Knut, Przestępstwa motywowane uprzedzeniami ze względu 

na orientację seksualną i tożsamość płciową. Poradnik dla funkcjonariuszy i funkcjonariuszek 

Policji, Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2016; 
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K. Słubik, A. Chrzanowska , Opinia dotycząca wewnętrznego dokumentu Straży Granicznej 

z dn. 17 września 2015 roku pt. „Zasady postępowania Straży Granicznej z cudzoziemcami 

wymagającymi szczególnego traktowania”  – ekspertyza dla Krajowego Mechanizmu 

Prewencji przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; 

A. Chrzanowska, Witold Klaus, Polska nie chce usłyszeć uchodźców, serwis 

MamPrawoWiedzieć.pl, grudzień 2016, http://serwis.mamprawowiedziec.pl/analiza/2016/12/Polska-

nie-chce-uslyszec-uchodzcow.html  

Międzykulturowe uczty, SIP, grudzień 2016, http://interwencjaprawna.pl/wp-

content/uploads/miedzykulturowe-uczty.pdf  

 

Wystąpienia SIP/Listy otwarte 

Uwagi SIP do Komisji Praw Człowieka ONZ dot. naruszania praw cudzoziemców w Polsce: 

http://interwencjaprawna.pl/informujemy-onz-o-sytuacji-cudzoziemcow-polsce/  

 

Media 

19 października – relacja w GW z akcji ulicznej SIP „Kamizelki ratunkowe – pamiętajmy 

o uchodźcach”: http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,20860779,syrenka-wsrod-kamizelek-

ratunkowych-gest-solidarnosci-z-uchodzcami.html  

24 października – wypowiedź Witolda Klausa nt. detencji cudzoziemców i opłaty za czas 

spędzony w zamknięciu dla „Gazety Wyborczej. Kraków”; 

28 listopada – wypowiedź Witolda Klausa nt. przyczyn wiktymizacji małoletnich 

w Wydarzenia Polsat; 

18 grudnia – wypowiedź Witolda Klausa nt. przestępstw motywowanych 

uprzedzeniami  i mowy nienawiści wobec cudzoziemców TOK FM. 
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