
Sprawozdanie
z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców

w pierwszym kwartale 2013 roku

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.

W  pierwszym  kwartale  w  ramach  dyżurów  prawników i  doradcy  międzykulturowego

udzielono porad  153 osobom,  w 279 sprawach.  199 spraw dotyczyło  osób w procedurze

o nadanie statusu uchodźcy,  65 – osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą,  12 – status

uchodźcy,  3  –  zgody  na  osiedlenie.  Porad  udzielono  54  kobietom  i  99  mężczyznom.

Najwięcej klientów, którym udzielono porad pochodziło z Czeczenii – 66; udzielono także

pomocy 16 osobom z Gruzji, 9 z Białorusi, 7 z Kongo, po 6 osobom z Armenii,  Rosji, Sri

Lanki  i  Ukrainy,  po 5 osobom z Kirgistanu i  Pakistanu,  3 z Afganistanu.  W pozostałych

przypadkach pomoc została udzielona osobom pochodzącym z: Dagestanu, Etiopii, Gwinei,

Inguszetii,  Iraku,  Iranu,  Kamerunu,  Kazachstanu,  Mali,  Nigerii,  Rwandy,  Somalii,  Togo

i Ugandy. 

W ramach Centrum Wolontariatu odbyło się 178 wizyt lekarskich w obecności tłumacza.

Poza tym, wolontariusze towarzyszyli cudzoziemcom podczas załatwiania spraw w urzędach

oraz spraw życia codziennego. 

Pomoc migrantom świadczona była w ramach projektu Centrum Informacyjnego dla

Cudzoziemców II współfinansowanego  przez  Europejski  Fundusz  na  rzecz  Integracji

Obywateli  Państw Trzecich  i  budżet  państwa.  W I  kwartale 1389 migrantów skorzystało

z pomocy  prawników  i  doradców,  w  tym  440  osoby  w  654  sprawach  w  siedzibie

Stowarzyszenia, 592 w pokoju 19 w MUW i 357 na stanowisku SIP w MUWie. 400 osobom

udzielono porad telefonicznie. 



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, kontynuowano działania informacyjne w miejscach odwiedzanych

przez  migrantów:  w  cerkwiach,  w  punktach  gastronomicznych,  na  targowiskach,

w instytucjach,  z  usług  których  korzystają  cudzoziemcy  (PIP,  MUW,  itd.)  w  siedzibach

organizacji migranckich. 

W  styczniu  pracownicy  projektu  udzielili  wywiadu  dla  Polskiego  Radia  dla  Zagranicy

w całości  poświęconego  programowi  For  Undocumented  Migrants`  Rights  in  Central

Europe", na stronie radia ukazał się również artykuł na ten temat.

W ramach projektu Albańsko-polska współpraca na rzecz zmniejszenia wykluczenia

społecznego uchodźców realizowanego wspólnie przez SIP (ze środków Fundacji Batorego)

i organizację pozarządową Refugee and Migrant Services in Albania (RMSA) w lutym odbyła

się wizyta studyjna polskiej delegacji w Albanii, 8 lutego w Tiranie odbyła się konferencja

podsumowująca  projekt,  podczas  której  RMSA  zaprezentowało  wypracowane  podczas

projektu rekomendacje.

W ramach projektu Badanie zagrożeń integracji migrantów przymusowych w Polsce

współfinansowanego  z  EFU  i  budżetu  państwa  zakończono  prowadzenie  wywiadów

z ekspertami  w  dziedzinie  pracy  z  uchodźcami  oraz  ofiarami  przemocy  oraz  rozpoczęto

prowadzenie wywiadów z uchodźczyniami-ofiarami przemocy.

W  ramach  projektu  Różni  ale  równi  –  badania  nad  równym  traktowaniem

cudzoziemców w  Polsce współfinansowanego  przez  EFI  i  budżet  państwa,  w I  kwartale

kontynuowane były dwie sprawy dyskryminacji w zatrudnieniu – w jednej z nich odbyła się

kolejna rozprawa sądowa oraz spotkanie z pełnomocnikiem cudzoziemca. 

Kontynuowana była także sprawa dyskryminacji w dostępie do mieszkań komunalnych. Wraz

z  kancelarią  prawną  udzielającą  wsparcia  pro  bono  przygotowano  uzupełnienie  pozwu

złożonego pod koniec 2012 roku.

Podjęto działania w sprawie rodziny romskiej z Rumunii,  w której zachodziło podejrzenie

nierównego  traktowania.  Po  konsultacji  i  nawiązaniu  kontaktu  z  innymi  instytucjami

udzielającymi  wsparcia  cudzoziemcom,  przygotowano  pismo  do  sądu  oraz  z  pomocą

wolontariusza SIP odzyskano zatrzymany w szpitalu dokument tożsamości. 
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Ponadto,  udzielono  porady  prawnej  cudzoziemcowi,  któremu  odmówiono  zatrudnienia

z uwagi  na  posiadane  obywatelstwo.  Przygotowano  pismo  do  niedoszłego  pracodawcy

z prośbą o wskazanie powodu niezatrudnienia cudzoziemca.

SIP  włączył  się  w  obchody  Europejskiego  Tygodnia  Walki  z  Rasizmem,  dystrybuując

materiały  informacyjne  nt.  przeciwdziałania  rasizmowi  w  ośrodkach  dla  uchodźców oraz

Urzędu ds. Cudzoziemców. W ramach Tygodnia w Krytyce Politycznej odbyła się debata na

temat  stosunku  Polaków  do  cudzoziemców,  w  której  wzięła  udział  prawniczka  SIP.  Po

debacie udzieliła ona wypowiedzi dla studenckiej telewizji internetowej uniwerek.tv. 

W ramach współpracy z UM, przedstawicielka SIP uczestniczyła w spotkaniu mającym na

celu podsumowanie wspólnych działań na rzecz równego dostępu mieszkańców Warszawy do

dóbr i usług. 

Następnie,  przedstawicielka SIP wzięła udział w śniadaniu prasowym „Równe traktowanie

„po warszawsku”. Podczas spotkania podsumowane zostały działania na rzecz mieszkańców

Warszawy w zakresie równego dostępu do dóbr i usług, min. projekty realizowane przez SIP

w  partnerstwie  z  innymi  organizacjami.  Jednym  z  nich  było  opracowanie  i  wydanie

„Inspiratora równościowego” – poradnika dla warszawskich usługodawców w zakresie prawa

i polityki antydyskryminacyjnej, którego współautorką jest prawniczka SIP.

Przedstawicielka SIP wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo

Prawa  Antydyskryminacyjnego  podsumowującej  projekt  „Prawo  antydyskryminacyjne

w praktyce sądowniczej” oraz kolejnym spotkaniu Koalicji na Rzecz Równych Szans. 

Przedstawicielka SIP przygotowała także uwagi do Krajowego Programu na rzecz Równego

Traktowania, które zgłoszone zostały wspólnie z innymi organizacjami w ramach Koalicji na

rzecz  Równych  Szans.  Opracowane  zostały  także  uwagi  do  antydyskryminacyjnego

poradnika dla policji. 

Przedstawicielka SIP wzięła udział w spotkaniu z innymi polskimi organizacjami – członkami

sieci  EGAM,  podczas  którego  omówiono  strategię  działania  sieci  na  2013  i  2014  rok,

szczególnie w kontekście planowanych testów dyskryminacyjnych.

Częściowo został zaktualizowany  SIPowy Poradnik Antydyskryminacyjny.

Ponadto,  przedstawicielka  SIP  udzieliła  wywiadu  dla  Polskiego  Radia  Jedynka  na  temat

dyskryminacji  cudzoziemców  w  Polsce  oraz  dla  portalu  ngo.pl  odnośnie  klauzuli

antydyskryminacyjnej w umowach najmu. 
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Spotkania/ Konferencje/Wydarzenia 

11 stycznia wystąpienie Witolda Klausa nt. „Misja i rola KMP w Polsce z punktu widzenia

organizacji  pozarządowych” na seminarium „KMP. Misja,  rola,  strategia” organizowanym

przez „Porozumienia na rzecz wprowadzenia OPCAT” oraz Uniwersytet Warszawski;

17 stycznia Ewa Grzegrzółka wzięła udział w spotkaniu Komisji Dialogu Społecznego, na

której omawiany był projekt nowej Ustawy o Cudzoziemcach;

23  stycznia wystąpienie  Witolda  Klausa  na  konferencji  pt.  „Funkcjonowanie  ośrodków

strzeżonych  dla  cudzoziemców  w  Polsce”  organizowanej  przez  Ministra  Spraw

Wewnętrznych;

21 stycznia Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w spotkaniu organizacji pozarządowych

i UNHCR  dotyczącym   projektu  UNHCR  "Response  to  Vulnerability  in Asylum",

połączonym z prezentacją o PTSD „Wpływ kodowania zdarzeń traumatycznych na pamięć

autobiograficzną  i   głębokość  zaburzeń pourazowych”  (dr  Elżbieta   Zdankiewicz-Ścigała,

Katedra Psychologii Osobowości, SWPS) oraz nowego projektu Fundacji Międzynarodowa

Inicjatywa Humanitarna „PROTECT 2”;

29 stycznia udział Witolda Klausa w konferencji „Prawo antydyskryminacyjne w praktyce

sądowej” organizowanej przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego;

30 stycznia Adam Chmura, Michał Górski i Patrycja Mickiewicz wzięli udział w konferencji

uzgodnieniowej  w  Ministerstwie  Spraw  Wewnętrznych  zamykającej  etap  konsultacji

społecznych  w  pracach  nad  projektem  nowej  ustawy  o  cudzoziemcach;

6-8  lutego  Aleksandra  Chrzanowska  i  Witold  Klaus  wzięli  udział  w  wizycie  studyjnej

w Tiranie,  podczas  której  zapoznali  się  z  albańskim  systemem  azylowym  i  problemami

w zapewnieniu uchodźcom pomocy integracyjnej;

8  lutego –  udział  Aleksandry  Chrzanowskiej  i  Witolda  Klausa  w  międzynarodowej

konferencji  w  Tiranie  podsumowującej  projekt  „Albanian-Polish  partnership  to  reduce

refugees’ social  exclusion” organizowanej  przez UNHCR Tirana Office oraz  Refugee and

Migrant Services in Albania;

26-27 lutego Adam Chmura i Katarzyna Słubik wzięli udział w spotkaniu konsultacyjnym,

organizowanym  przez  Zarząd  ds.  Cudzoziemców  Komendy  Głównej  SG  i  Nadbużański

Oddział  SG, dotyczącym kwestii  monitoringu  przymusowych  powrotów,  przedstawionych

przez  MSW propozycji  zmian  w przepisach o detencji  cudzoziemców oraz zagadnieniom

współpracy pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych i Strażą Graniczną;
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2  marca  Aleksandra  Chrzanowska  wzięła  udział  w  panelu  dyskusyjnym  towarzyszącym

otwarciu w Galerii Arsenał w Białymstoku wystawy Anny Konik W tym samym mieście, pod

tym samym niebem opowiadającej o losie uchodźczyń w Białymstoku i Sztokholmie;

5 marca Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w konferencji  "Pomoc kobietom ofiarom

przestępstw", która odbyła się w Sejmie; 

19 marca Ewa Grzegrzółka i Karolina Mazurczak wzięły udział  w Forum Cudzoziemców

organizowanym  wspólnie  z  Komisją  Dialogu  Społecznego  ds.  Cudzoziemców,  działającą

przy  Centrum  Komunikacji  Społecznej  Urzędu  Miasta  St.  Warszawy,  na  którym

podsumowano kwestie dotyczące Abolicji 2012 oraz omówiono najbliższe plany dotyczące

działań Warszawskiego Centrum Wielokulturowego;

21  marca  Aleksandra  Chrzanowska wzięła  udział  w  debacie  dotyczącej  sytuacji  kobiet

w Afryce,  Islamie  i  chrześcijańskiej  Europie  zorganizowanej  przez  Pallotyńską  Fundację

Misyjną Salvatti.pl w klubokawiarni Grawitacja;

22 marca Aleksandra Chrzanowska i Katarzyna Słubik wzięły udział  w międzynarodowym

seminarium "Spojrzenie kobiet migrantek na integrację w Europie" zorganizowanym przez

Fundację Rozwoju Oprócz Granic w klubokawiarni Państwomiasto;

25  marca Zuzanna  Mączyńska  uczestniczyła  w  spotkaniu  Koalicji  na  Rzecz  Edukacji

Antydyskryminacyjnej, organizowanym przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

(TEA) dzięki dofinansowaniu Fundacji im. Stefana Batorego;

27  marca  Grzegorz  Wilga  wziął  udział  w  konsultacjach  "Opracowanie  kompleksowych

i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce";

28 marca Ewa Grzegrzółka wzięła udział w Seminarium ISP: Stambuł i Delhi w Warszawie.

plany i strategie imigrantów z Azji i Bliskiego Wschodu w Polsce.

Szkolenia/Badania/Udział w innych projektach

3 stycznia  odbyło się dla pracowników SIP szkolenie ze składania skarg do Europejskiego

Trybunału  Praw  Człowieka.  Przeprowadziła  je  mec.  Irmina  Kotiuk,  członkini  SIP,

adwokatka, która prowadziła i wygrała sprawy p-ko Polsce, a obecnie pracuje w ETPCz;

Od lutego Karolina Mazurczak bierze udział w pracach przygotowawczych do Europejskich

Spotkań Osób Doświadczających Ubóstwa (w ramach sieci EAPN). Została również wybrana

do uczestnictwa w pracach grupy Task Force on Training and Capacity Building EAPN;

16-17 lutego Zuzanna Mączyńska poprowadziła dwudniowy warsztat antydyskryminacyjny

dla nauczycielek i nauczycieli w ramach projektu CEO "Jeden świat - kluby filmowe". Był to
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warsztat dyplomowy w ramach Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej organizowanej

przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej;

9-10  marca odbyło  się  szkolenie  z  podejmowania  decyzji  i  ustalania  priorytetów  dla

wolontariuszy i wolontariuszek SIP;

13  marca  Olga  Hilik  wzięła  udział  w  szkoleniu  „Aspekty  formalnoprawne  współpracy

z wolontariuszami” zorganizowanym  przez  Centrum  Wolontariatu  w  ramach  projektu

prowadzenie  Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej”  współfinansowanego przez

Urząd Miasta St. Warszawy;

16 marca Tomasz Tarasiuk wziął udział w warsztacie „Młodzież – prawdziwe wyzwanie dla

rodziców zastępczych” w Fundacja Ernst & Young.

Publikacje

1. 19  lutego   na  stronie  ngo.pl opublikowany  został  artykuł  Ewy  Grzegrzółki  pt.

„Organizacja  zatrudnia  cudzoziemca" dotyczący  możliwości  i  formalności

związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. 

2. Raport  prawny  Katarzyny  Słubik  o  przemocy  pt.  „Ochrona  migrantek  przed

przemocą  w Polsce  i  wybranych  krajach  Unii  Europejskiej.  Analiza  prawno-

porównawcza" (dostępny na stroni SIP w: Analizy, Raporty Ekspertyzy)

3. 20  marca  na  stronie  http://migrationonline.cz/en/ ukazał  się  artykuł  Patrycji

Mickiewicz "Working on the different terms than specified in the work permit as

irregular work of migrants” na temat pracy w Polsce na podstawie zezwoleń na

pracę –  o praktyce i problemach z jakimi cudzoziemcy spotykają się najczęściej: 

http://migrationonline.cz/en/working-on-the-different-terms-than-specified-in-the-

work-permit-as-irregular-work-of-migrants

Media

4.01  –  Polskie  Radio,  program  4  –  wypowiedź  nt.  sytuacji  cudzoziemców  w  Polsce

i funkcjonowania azjatyckich Centrów Handlowych (Witold Klaus)

17.01  –  Polskie  radio  dla  Zagranicy  (Redakcja  Rosyjska)  –  wypowiedź  nt.  działań

Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (Witold Klaus)

23.01  –  radio  TOK  FM  –  wypowiedź  nt.  warunków  w  ośrodkach  detencyjnych  dla

cudzoziemców (Witold Klaus)
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15.01 – Gazeta Wyborcza Białystok – wypowiedź nt. detencji dzieci cudzoziemców (Witold

Klaus)

5.02 – program „Po prostu”, TVP 1 – wypowiedź nt. detencji cudzoziemców (Witold Klaus)

4.03 – Gazeta Wyborcza Białystok (Aleksandra Chrzanowska):

http://platforma10.instytut.com.pl/...ba6d0a69b310154e0c07

22.03  –  wywiad  w  gazecie  „Metro”  o  problemach  mieszkaniowych  cudzoziemców

przebywających w Polsce (Aleksandra Chrzanowska):

http://metromsn.gazeta.pl/Portfel/1,126512,13607035,Nie_chcemy_wynajmowac_mieszkan_i

migrantom_ze_wschodu_.html

25.03 – udział w audycji  radiowej Radia dla Ciebie na temat problemów mieszkaniowych

cudzoziemców przebywających w Polsce (Aleksandra Chrzanowska)

Udział w śniadaniu prasowym „Równe traktowanie „po warszawsku” (Katarzyna Wencel)

Wywiad  dla  Polskiego  Radia  Jedynka  na  temat  dyskryminacji  cudzoziemców  w  Polsce

(Katarzyna Wencel)

Wywiad  dla  portalu  ngo.pl  odnośnie  klauzuli  antydyskryminacyjnej  w  umowach  najmu

(Katarzyna Wencel)

Wywiad o pracownikach-migrantach i projekcie EPIM dla Polskiego Radia dla Zagranicy

(Karolina Mazurczak i Michał Górski)

Nagrody

Stowarzyszenie  Interwencji  Prawnej  otrzymało  certyfikat  organizacji  przyjaznej

wolontariuszom przyznany przez sieć Centrów Wolontariatu w Polsce na lata 2013-2014.

Nagrodę odebrała Olga Hilik, koordynatorka naszego Centrum Wolontariatu, w towarzystwie

kilkorga wolontariuszy, podczas Gali Wolontariatu 2 marca.
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