
 
 

 
 

 
 

 

 

Sprawozdanie 

z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców 

w pierwszym kwartale 2017 

 
 

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 pierwszym kwartale 2017 r. 

w ramach dyżurów prawników i doradcy międzykulturowego udzielono porad 274 

osobom w 431 sprawach. 292 sprawy dotyczyły osób w procedurze o nadanie statusu 

uchodźcy, 10 spraw – osób w procedurze powrotowej, 60 – osób, które uzyskały ochronę 

uzupełniającą, 36 – status uchodźcy, 11 – zgody na osiedlenie, 22 – zgody na pobyt ze 

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

klientów, którym udzielono porad pochodziło z Czeczenii – 112 i z Ukrainy – 63 osoby; 

udzielono także pomocy 20 osobom z Rosji, po 11 osobom z Gruzji, Kirgistanu 

i Tadżykistanu, po 5 osobom z Afganistanu i Kongo, 4 osobom z Armenii, 3 osobom z Iranu 

i 3 bezpaństwowcomi. W pozostałych przypadkach pomoc została udzielona osobom 

pochodzącym z: Algierii, Bangladeszu, Białorusi, Chin, Chorwacji, Iraku, Kamerunu, 

Kanady, Kazachstanu, Libii, Libanu, Nepalu, Pakistanu, Republiki Środkowej Afryki, Sri 

Lanki, Sudanu, Syrii, Turkmenistanu i Uzbekistanu.  

 

W ramach Centrum Wolontariatu odbyły się 72 wizyty lekarskie w obecności tłumacza. 

Poza tym, wolontariusze towarzyszyli cudzoziemcom podczas załatwiania spraw w urzędach 

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

(24). 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 pierwszym 

kwartale 2017 prowadzone były zajęcia z medycznego języka rosyjskiego, superwizje 

psychologiczne dla wolontariuszy, spotkania dotyczące kultury i kuchni kurdyjskiej oraz 

warsztaty rozwijające kompetencje wychowawcze. Wolontariusze SIP mieli także okazję 

wziąć udział w ośmiogodzinnym szkoleniu dotyczącym kreatywnych form pracy z dziećmi, 
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które mogą wykorzystać podczas zajęć z dziećmi z ośrodka dla cudzoziemców na Targówku. 

W marcu odbyło się szkolenie na temat uchodźców w Polsce, w trakcie którego przybliżona 

została procedura udzielania statusu uchodźcy w Polsce, opowiedziana zarówno z punktu 

widzenia prawniczki, jak i uchodźczyni. W trakcie tego szkolenia nowi wolontariusze SIP 

mogli się także szczegółowo zapoznać ze sposobem funkcjonowania biura. 

 

W pierwszym kwartale 2017 pomimo zakończenia projektu  Seniorzy 

w wielokulturowej Warszawie realizowanego ze środków Urzędu Miasta st. Warszawy, 

zakładającego rozwój i wspieranie dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego, 

i podczas oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursu na kontynuację działań, odbyły się 

2 spotkania z seniorami, a koordynatorka działań wzięła udział w 3 posiedzeniach KDS ds. 

Osób Starszych i Kombatantów. 

 

W ramach projektu Dzieci w wielokulturowej Warszawie finansowanego ze środków 

Urzędu Miasta st. Warszawy, pierwszy kwartał 2017 roku przyniósł pięć pokazów spektaklu 

„Baśń o Piernikowym Królestwie” przygotowanego z dziećmi z ośrodka dla cudzoziemców 

na Targówku. Spektakl prezentowany był w ośrodku na Targówku, w Centrum 

Wielokulturowym oraz w Centrum Społecznym PACA. Dodatkowo dzięki współpracy SIP 

oraz Stowarzyszeniu ASSITEJ Polska z okazji Światowego Dnia Teatru dla Dzieci w ośrodku 

dla cudzoziemców na Targówku studenci Szkoły Aktorskiej Machulskich wystąpili ze swoim 

spektaklem pod tytułem „Brzydkie Kaczątko”. W marcu, w ramach projektu, ruszył także 

kolejny cykl warsztatów z mediacji prowadzonych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 148 

im. Hugona Kołłątaja przy ul. Ożarowskiej 69. 

 

Pomoc dobrowolnym migrantom świadczona była nadal – choć w znacznie 

ograniczonym wymiarze w związku z zakończeniem finansowania projektu Centrum 

Informacyjne dla Cudzoziemców – jedynie w ramach projektu Warszawa Wielokulturowa III 

współfinansowanego przez miasto stołeczne Warszawa oraz wolontariacko. W I kwartale 

2017 roku udzielono pomocy 56 osobom w 64 sprawach. W 19 sprawach porady udzielili 

doradcy, a w 45 – prawnicy. Najliczniejszą grupę dobrowolnych migrantów odwiedzających 

SIP stanowili Ukraińcy – 39 osób w 41 sprawach. 

 

W pierwszym kwartale 2017 roku w ramach projektu Abused no More: Safeguarding 

Youth and Empowering Professionals ukończona została praca nad szkoleniem 
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przeznaczonym dla osób pracujących z młodzieżą narażoną na dyskryminację. Szkolenie 

przybliża zagadnienia prawa antydyskryminacyjnego w Polsce i ma na celu wykorzystanie 

edukacji prawnej jako narzędzia do przeciwdziałania dyskryminacji i pomocy w integracji. 

Pierwsze pilotaże zaplanowane są na kwiecień 2017 roku. Projekt 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. 6-10 lutego odbyło się 

we Frankfurcie nad Menem szkolenie dla kadry organizacji zorganizowane przez partnerską 

organizację Berami, w którym udział wzięły Ewa Grzegrzółka i Katarzyna Słubik. Tematem 

szkolenia było doradztwo zawodowe dla migrantów z uwzględnieniem kontekstu płci. 

 

Spotkania/ Konferencje/Wydarzenia  

11 stycznia – wystąpienie Witolda Klausa nt. „Wyzwania związane z integracją migrantów 

przymusowych w Polsce” na konferencji EUMIGRO „Europa a migracje międzynarodowe – 

na rozdrożu?” organizowanej przez Szkołę Główną Handlową; 

7 kutego Aleksandra Chrzanowska i Witold Klaus wzięli udział w posiedzeniu Komisji Eks-

pertów ds. Migrantów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich;  

14 lutego – wystąpienie Witolda Klausa „Sprawcy przestępstw motywowanych uprzedze-

niami” na konferencji pt. „Mowa nienawiści – w stronę interdyscyplinarnego podejścia do 

zjawiska” organizowanego przez Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej 

Akademii Nauk,  Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Stowarzyszenie Kampania Przeciw 

Homofobii oraz Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita”; 

27 lutego – koreferat Witolda Klausa na seminarium pt. „Przejawy (nie)legalnej migracji w 

Polsce. Wnioski z badania jakościowego z udziałem przedstawicieli Straży Granicznej” orga-

nizowanym przez Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego; 

28 lutego Katarzyna Słubik wzięła udział w spotkaniu Mazowieckiego Zespołu ds. 

Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Tematem było nowe zarządzenie Wojewody 

Mazowieckiego o powołaniu zespołu oraz  działalność profilaktyczna  mająca na celu 

przeciwdziałanie handlowi ludźmi w woj. Mazowieckim; 

10 marca – udział Witolda Klausa jako prelegenta w panelu dyskusyjnym „Obcy wśród nas – 

jak pokonać niechęć wobec cudzoziemców?” organizowanym przez Instytut Spraw Publicz-

nych oraz British Council; 

http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/newsletter-AnM-1.pdf
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10 marca Aleksandra Pulchny wzięła udział w debacie „Obcy wśród nas – jak pokonać 

niechęć wobec cudzoziemców” organizowanej przez Instytut Spraw Publicznych; 

13 marca Aleksandra Chrzanowska i Witold Klaus wzięli udział w spotkaniu organizacji 

pozarządowych zorganizowanych przez Oxfam International; 

16 marca Ewa Grzegrzółka oraz Ewa Kacprzak-Szymańska wzięły udział w spotkaniu 

z delegacją EKES (European Economic and Social Committee), na którym omówiono 

praktyczne kwestie dotyczące legalnej migracji zarobkowej, łączenia rodzin, oraz pozwoleń 

na pobyt i pracę w Polsce; 

17 marca – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Społeczne implikacje zwiększania formalnej 

kontroli nad Obcymi” na konferencji pt. „Kontrola społeczna - komu służy i jak działa?” or-

ganizowanej przez Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW;   

17 marca Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w akcji #Adwokacinagranicy w Terespolu; 

23 marca Aleksandra Pulchny wzięła udział w debacie „Trzeci sektor: czas próby” 

poświęconej działalności organizacji pozarządowych we współczesnej Rosji, organizowanej 

przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia; 

30 marca – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Fragen der Integrationspolitik in Polen” na sem-

inarium pt. „Modele integracji i polityki migracyjnej w Niemczech i Polsce: podobieństwa, 

różnice i wspólne wyzwania” organizowanym przez Der Sachverständigenrat deutscher Stif-

tungen für Integration und Migration (SVR) oraz Instytut Spraw Publicznych, Berlin; 

 

Szkolenia/inne projekty 

16 stycznia Aleksandra Pulchny i Ewa Kacprzak-Szymańska przeprowadziły w Domu 

Ukraińskim szkolenie z zakresu zmian w ustawie o Karcie Polaka 

27-28 stycznia Ewa Grzegrzółka wzięła udział w szkoleniu „BINGO czyli bezpieczne 

organizacje pozarządowe" organizowane przez Fundację Panoptykon. Na szkoleniu 

omówiono kwestie ochrony danych osobowych w NGO, uprawnień Służb oraz przeszkolono 

z bezpieczeństwa fizycznego; 

6-10 lutego Ewa Grzegrzółka i Katarzyna Słubik wzięły udział w szkoleniu we Frankfurcie 

nad Menem z zakresu doradztwa zawodowego dla migrantów z uwzględnieniem kontekstu 

płci, zorganizowanym przez niemiecką organizację Berami;  

13 marca Ewa Kacprzak-Szymańska przeprowadziła szkolenie dotyczące zatrudniania 

cudzoziemców w Polsce dla Rework  
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Wystąpienia SIP/Listy otwarte  

1. Uwagi SIP do projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy za-

stępczej w kontekście małoletnich cudzoziemców: 

http://interwencjaprawna.pl/uwagi-do-projektu-nowelizacji-ustawy-o-wspieraniu-rodziny-i-systemu-

pieczy-zastepczej/  

2. Uwagi SIP do projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 

na terytorium RP: 

http://interwencjaprawna.pl/uwagi-sip-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-udzielaniu-

cudzoziemcom-ochrony-terytorium-rp/  

3. List otwarty organizacji międzynarodowych do Komisji Europejskiej w sprawie zasto-

sowania wobec Polski art. 7 Traktatu o UE 

http://interwencjaprawna.pl/list-otwarty-w-sprawie-zastosowania-wobec-polski-art-7-traktatu-o-ue/  

4. Apel organizacji międzynarodowych w sprawie ograniczenia ruchu migracyjnego 

przez Libię: 

http://interwencjaprawna.pl/list-w-sprawie-organiczenia-ruchow-migracyjnych-przez-libie/  

 

Media 

2 stycznia – wypowiedź Witolda Klausa dla portalu wp.pl – nt. przestępstw motywowanych 

uprzedzeniami na tle rasowym oraz stosunku Polaków do cudzoziemców; 

25 stycznia Magdalena Sadowska wzięła udział w audycji Radia TO FM Światopodgląd pt. 

„Jak trudno Ukraińcom i Ukrainkom dostać status uchodźcy?", w trakcie której rozmawiano 

o przesłankach uzyskania ochrony międzynarodowej w Polsce i problemach w uzyskaniu 

statusu uchodźcy/ ochrony uzupełniającej/ zgody na pobyt ze względów humanitarnych; 

26 stycznia w Dzienniku Gazecie Prawnej Aleksandra Chrzanowska o niewpuszczaniu 

w Terespolu osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w kontekście planowanych 

przez rząd zmian w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony: 

http://forsal.pl/artykuly/1014001,blaszczak-zamyka-polske-przed-uchodzcami-liczba-odmow-przyjecia-

gwaltownie-wzrosla.html 

3 lutego – wywiad z Witoldem Klausem w TOK FM nt. projektu nowej ustawy o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium RP; 

4 lutego – TVN24 – wywiad z Witoldem Klausem nt. odmowy przyjmowania uchodźców 

z Syrii w Polsce; 

5 kutego Magdalena Sadowska wzięła udział w audycji Radia TO FM Twój Problem-Moja 

Sprawa pt. „O problemach Ukraińcom starających się o status uchodźcy?", w trakcie której 

rozmawiano o tym jak wygląda procedura w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej 

w Polsce, ile trwa oraz jakie prawa mając w trakcie jej trwania osoby, które ubiegają się 

http://interwencjaprawna.pl/uwagi-do-projektu-nowelizacji-ustawy-o-wspieraniu-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej/
http://interwencjaprawna.pl/uwagi-do-projektu-nowelizacji-ustawy-o-wspieraniu-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej/
http://interwencjaprawna.pl/uwagi-sip-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-udzielaniu-cudzoziemcom-ochrony-terytorium-rp/
http://interwencjaprawna.pl/uwagi-sip-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-udzielaniu-cudzoziemcom-ochrony-terytorium-rp/
http://interwencjaprawna.pl/list-otwarty-w-sprawie-zastosowania-wobec-polski-art-7-traktatu-o-ue/
http://interwencjaprawna.pl/list-w-sprawie-organiczenia-ruchow-migracyjnych-przez-libie/
http://wp.pl/
http://forsal.pl/artykuly/1014001,blaszczak-zamyka-polske-przed-uchodzcami-liczba-odmow-przyjecia-gwaltownie-wzrosla.html
http://forsal.pl/artykuly/1014001,blaszczak-zamyka-polske-przed-uchodzcami-liczba-odmow-przyjecia-gwaltownie-wzrosla.html
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o status uchodźcy. Wskazywano również na jakie problemy napotykają cudzoziemcy 

starający się w Polsce o ochronę międzynarodową, ze szczególnym uwzględniłem sytuacji 

Ukraińców; 

9 lutego Ewa Kacprzak –Szymańska w Gazecie Prawnej o patologicznych kolejkach 

w urzędach wojewódzkich, w których cudzoziemcy czekają w celu 

zalegalizowania/przedłużenia pobytu: 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1018381,legalizacja-pobytu-w-polsce.html 

15 lutego – wywiad z Witoldem Klausem w TOK FM nt. projektu nowej ustawy o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium RP 

16lutego  – wywiad z Witoldem Klausem w Polskim Radio RDC nt. sytuacji pracowników 

z Ukrainy na polskim rynku pracy; 

28 lutego – wypowiedź Witolda Klausa dla tygodnika „Polityka” nt. przemocy wobec 

cudzoziemców w Polsce; 

28 lutego DGP komentuje uwagi NGO (w tym SIPu) i innych instytucji do projektu ustawy 

zmieniającej ustawę o udzielaniu cudzoziemcom ochrony (nazywając zawarte w nim 

propozycje zmian antyochroną): http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/543729,uchodzcy-

mswia-mariusz-blaszczak.html  

15 marca Ewa Szymańska dla Polskiego Radia o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej 

w punkcie na Woli: 

http://www.polskieradio.pl/130/5786/Artykul/1739959,Podsumowanie-Dnia-6-lat-wojny-domowej-w-Syrii 

19 marca – wywiad  z Witoldem Klausem w TOK FM nt. odmów wpuszczania uchodźców 

na terytorium RP; 

30 marca – wypowiedź Aleksandry Pulchny dla „Faktów” TVN na temat sytuacji Ukraińców 

ubiegających się w Polsce o ochronę międzynarodową: http://fakty.tvn24.pl/ogladaj-

online,60/szczesliwe-zakonczenie-sprawy-uchodzczyni-z-dziecmi-z-mariupola,728071.html 

 

Media o akcji #adwokacinagranicy 17 marca 2017: 

http://www.tvn24.pl/polska-i-swiat,33,m/bezprawie-na-granicy,724598.html  

http://wyborcza.pl/7,75398,21510327,adwokaci-walcza-o-prawa-czeczenskich-uchodzcow-w-terespolu.html  

http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/biala-podlaska/a/terespol-straz-graniczna-nie-dopuszcza-adwokatow-

do-ich-klientow,11893242/ 

http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/545169,terespol-brzesc-przejscie-czeczeni-adwokaci-akcja-

cudzoziemcy.html 

https://oko.press/blogoslawienstwem-blaszczaka-straz-graniczna-lamie-prawo-cudzoziemcow-odsyla-

obroncow-trzyma-dworze/  

http://www.polskatimes.pl/fakty/kraj/a/czeczeni-niewpuszczeni-do-polski-musieli-wrocic-na-

bialorus,11893824/ 

http://m.tokfm.pl/Tokfm/7,109983,21511206,adwokaci-chcieli-pomoc-czeczenom-na-granicy-nie-dostali-

na.html 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1018381,legalizacja-pobytu-w-polsce.html
http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/543729,uchodzcy-mswia-mariusz-blaszczak.html
http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/543729,uchodzcy-mswia-mariusz-blaszczak.html
http://www.polskieradio.pl/130/5786/Artykul/1739959,Podsumowanie-Dnia-6-lat-wojny-domowej-w-Syrii
http://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/szczesliwe-zakonczenie-sprawy-uchodzczyni-z-dziecmi-z-mariupola,728071.html
http://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/szczesliwe-zakonczenie-sprawy-uchodzczyni-z-dziecmi-z-mariupola,728071.html
http://www.tvn24.pl/polska-i-swiat,33,m/bezprawie-na-granicy,724598.html
http://wyborcza.pl/7,75398,21510327,adwokaci-walcza-o-prawa-czeczenskich-uchodzcow-w-terespolu.html
http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/biala-podlaska/a/terespol-straz-graniczna-nie-dopuszcza-adwokatow-do-ich-klientow,11893242/
http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/biala-podlaska/a/terespol-straz-graniczna-nie-dopuszcza-adwokatow-do-ich-klientow,11893242/
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/545169,terespol-brzesc-przejscie-czeczeni-adwokaci-akcja-cudzoziemcy.html
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/545169,terespol-brzesc-przejscie-czeczeni-adwokaci-akcja-cudzoziemcy.html
https://oko.press/blogoslawienstwem-blaszczaka-straz-graniczna-lamie-prawo-cudzoziemcow-odsyla-obroncow-trzyma-dworze/
https://oko.press/blogoslawienstwem-blaszczaka-straz-graniczna-lamie-prawo-cudzoziemcow-odsyla-obroncow-trzyma-dworze/
http://www.polskatimes.pl/fakty/kraj/a/czeczeni-niewpuszczeni-do-polski-musieli-wrocic-na-bialorus,11893824/
http://www.polskatimes.pl/fakty/kraj/a/czeczeni-niewpuszczeni-do-polski-musieli-wrocic-na-bialorus,11893824/
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