Sprawozdanie
z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców
w drugim kwartale 2017

Pomoc uchodźcom świadczona była w ramach projektów: Warszawa Wielokulturowa
III
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prawne

wrażliwych

ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach

programu RITA – Przemiany w regionie (konkurs WIEM), realizowanego przez Fundację
Edukacja dla Demokracji oraz na podstawie umowy z Szefem Urzędu ds. Cudzoziemców
(nieodpłatna pomoc prawna na podstawie Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium RP). W drugim kwartale 2017 r. w ramach dyżurów prawników i doradcy
międzykulturowego udzielono porad 258 osobom w 505 sprawach. 388 spraw dotyczyło
osób w procedurze o nadanie statusu uchodźcy, 7 spraw – osób w procedurze powrotowej, 63
– osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą, 14 – status uchodźcy, 9 – zgody na osiedlenie,
24 – zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Porad udzielono 147 kobietom i 111
mężczyznom. Poradami objętych było 436 dzieci. Najwięcej klientów, którym udzielono
porad pochodziło z Czeczenii – 130 i z Ukrainy – 59 osób; udzielono także pomocy 14
osobom z Tadżykistanu, 11 osobom z Rosji, po 5 osobom z Białorusi, Gruzji i Kirgistanu,
4 osobom z Armenii, po 3 osobom z Afganistanu, Kongo i Pakistanu. W pozostałych
przypadkach pomoc została udzielona osobom pochodzącym z: Azerbejdżanu, Dagestanu,
Etiopii, Inguszetii, Iraku, Iranu,

Nepalu, Republiki Środkowej Afryki, Sudanu, Syrii, Turcji

i Uzbekistanu.
W ramach Centrum Wolontariatu odbyło się 80 wizyt lekarskich w obecności
tłumacza. Poza tym, wolontariusze towarzyszyli cudzoziemcom podczas załatwiania spraw
w urzędach

(8)

oraz

innych

spraw

integracyjnych

związanych

z

codziennym

funkcjonowaniem w Polsce (13). 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 drugim kwartale 2017 roku kontynuowane były lekcje języka rosyjskiego

medycznego oraz superwizje psychologiczne dla wolontariuszy. Odbyło się także szkolenie
dotyczące tłumaczeń środowiskowych, spotkanie na temat kultury Syrii oraz cykl warsztatów
ze sztuki opowiadania bajek i baśni. W maju obchodzony był Dzień Wolontariusza SIP,
dzięki któremu Stowarzyszenie mogło odwdzięczyć się swoim wolontariuszom za ich
nieocenioną pomoc i zaangażowanie.
W kwietniu 2017 roku rozpoczęły się działania w ramach projektu Seniorzy
w Wielokulturowej Warszawie II, który jest finansowany z budżetu m. st. Warszawy. Jest to
druga edycja projektu zapoczątkowanego w 2016 roku, która zaplanowana jest na trzy lata.
W drugim kwartale 2017 roku odbyły się warsztaty dla seniorów z tworzenia ukraińskich
pisanek, spotkania i warsztaty kulinarne z cudzoziemcami z Czeczenii, Afganistanu i Ukrainy.
Dzień Sąsiada organizowany w czerwcu przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy
Śródmieście był okazją do spotkania warszawskich seniorów z dziećmi z ośrodka dla
cudzoziemców na Targówku, które zaprezentowały swoje taneczne układy i narodowe tańce.
W związku z projektem Olga Hilik, Elżbieta Grab oraz wolontariuszka SIP – pochodząca
z Czeczenii Pani Luiza, były gośćmi audycji Anny Gmiterek-Zabłockiej „Twój Problem –
Moja Sprawa” w radiu TOK FM.
Drugi kwartał 2017 roku był dla projektu Dzieci w międzykulturowej Warszawie,
finansowanego ze środków Biura Edukacji m. st. Warszawy, czasem intensywnych prób do
trzeciego

spektaklu

przygotowywanego

cudzoziemców na Targówku.

przez SIP

wraz z dziećmi z ośrodka dla

Premiera przedstawienia opartego na motywach historii

Piotrusia Pana zaplanowana jest na początek lipca. W czerwcu, dzięki gościnności Teatru
Buffo, dzieci z ośrodka dla cudzoziemców miały okazję obejrzeć musical „Piotruś Pan”
w reżyserii Janusza Józefowicza, z librettem Jeremiego Przybory i muzyką Janusza Stokłosy.
Wraz z końcem roku szkolnego dobiegły końca realizowane w ramach projektu warsztaty
z mediacji, prowadzone dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 148 im. Hugona Kołłątaja przy
ul. Ożarowskiej 69.
Dzięki współpracy SIP i Ognisk Okęcie oraz Grochów Centrum Wspierania Rodzin
„Rodzinna Warszawa” odbyły się także warsztaty na temat wielokulturowości dla dzieci
i młodzieży.
Pomoc dobrowolnym migrantom świadczona była nadal – choć w znacznie
ograniczonym wymiarze
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w
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Wielokulturowa III współfinansowanego przez miasto stołeczne Warszawa, Poradnictwo
prawne i integracyjne dla uchodźców i migrantów z grup szczególnie wrażliwych
współfinansowanego

ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach

programu RITA – Przemiany w regionie (konkurs WIEM), realizowanego przez Fundację
Edukacja dla Demokracji oraz wolontariacko. W drugim kwartale 2017 roku udzielono
pomocy 160 osobom w 183 sprawach. W 141 sprawach porady udzielili doradcy, a w 42 –
prawnicy. Porad udzielono 98 kobietom i 62 mężczyznom. Poradami objętych było 88 dzieci.
Najliczniejszą grupę dobrowolnych migrantów odwiedzających SIP stanowili Ukraińcy – 123
osoby w 139 sprawach.
W ramach projektu Abused no More: Safeguarding Youth and Empowering
Professionals w kwietniu Elżbieta Grab, Emilia Piechowska i Katarzyna Słubik wzięły udział
w sześciodniowym

szkoleniu

podnoszenie

kompetencji

Uczestniczki

szkolenia

zorganizowanym

osób

wzięły

pracujących
również

udział

w
z

Londyni.
młodzieżą

w

piątej

Celem

szkolenia

było

narażoną

na dyskryminację.

dorocznej

międzynarodowej

konferencji IARS „Youth-led approaches to Welfare, Training, Education, Employment and
Justice”.
W kwietniu, w związku z projektem Abused no More, Elżbieta Grab uczestniczyła także
w czwartym spotkaniu partnerów projektu, które miało miejsce w Londynie. W trakcie
spotkania omówione zostały szczegóły kolejnego etapu projektu, jakim jest uruchomienie
kursów on-line dotyczących edukacji prawnej i przeciwdziałania dyskryminacji wobec
młodzieży.
Kontynuowany był też finansowany przez Fundusz Erasmus+ projekt Move On, który
ma na celu dostosowanie szkoleń zawodowych do potrzeb kobiet migrantek. 2-3 kwietnia
odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu Move on we Florencji, w którym udział
wzięły Katarzyna Słubik i Ewa Grzegrzółka. W czerwcu rozesłany został trzeci newsletter
projektu informujący odbiorców o programie szkolenia dostępnym online wraz z oceną
możliwości jego przeniesienia na grunt polski.
W czerwcu ruszył nowy projekt No Detention Necessary, mający na celu ograniczenie
detencji cudzoziemców i promowanie alternatyw do detencji. Już w dniach 19-20 czerwca
odbyło się w Sofii pierwsze szkolenie pracowników projektu w zakresie prowadzenia spraw
klientów.
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Spotkania/ Konferencje/Wydarzenia
4 kwietnia Aleksandra Pulchny reprezentowała SIP w debacie Women on the Move
organizowanej przez The Migration and Asylum Awareness Society of the College of Europe
(CoE);
10 kwietnia Magdalena Sadowska uczestniczyła w zorganizowanym przez Fundację WINGS
spotkaniu z Muhiddin Kabiri, szefem opozycyjnej Partii Islamskiej Odnowy Tadżykistanu
(PIOT). Spotkanie pt. „Dlaczego Tadżycy uciekają ze swojej ojczyzny?” dotyczyło sytuacji
członków opozycji Tadżyckiej w kraju pochodzenia i w Polsce;
8 maja Aleksandra Chrzanowska i Witold Klaus wzięli udział w posiedzeniu Krajowego
Mechanizmu Prewencji przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, poświęconym problemom
administracyjnej detencji cudzoziemców;
9 maja – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Niemieckie i polskie podejście do recepcji
i integracji uchodźców” na seminarium pt.

„Przyjmowanie i integracja uchodźców w

Niemczech i Polsce: podobieństwa, różnice i wyzwania. Polsko-Niemiecki Okrągły Stół”
organizowanym

przez Der

Sachverständigenrat

deutscher

Stiftungen

für Integration und

Migration (SVR) oraz Instytut Spraw Publicznych;
18-19 maja – udział Witolda Klausa w konferencji „V4 Regional Migration Alliance
Conference” organizowanej przez Oxfam International, Bratysława, Słowacja;
20 maja Magdalena Sadowska wzięła udział w zorganizowanym przez Fundację Otwarty
Dialog spotkaniu z organizacją pozarządową z Ukrainy SOS Donieck, w trakcie którego
odbyła się dyskusja na temat ogólnej sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie (ze
szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Donbasie), dotychczasowej działalności organizacji
SOS Donieck, jej planów na przyszłość oraz systemu działania organizacji pozarządowych w
Polsce;
24 maja – udział Witolda Klausa w konferencji pt. „Miejsce pracy – spotkanie pokoleń” IV
Ogólnopolski

Dzień

Różnorodności

organizowana

przez Stowarzyszenie Forum

Odpowiedzialnego Biznesu;
26 maja w ogrodzie Fundacji Międzynarodowej Inicjatywy Humanitarnej zorganizowany
został Dzień Wolontariusza SIP;
30 maja – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Polska „gościnność” – o zamknięciu Polski na
przyjmowanie

uchodźców”

na

konferencji

pt.

„Migracje

w

przestrzeni

społecznej

współczesnej Polski i Europy – kontekst światowy” organizowanej przez Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Polską Akademia Umiejętności;
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5 czerwca Aleksandra Chrzanowska, Witold Klaus i Katarzyna Słubik wzięli udział
w I spotkaniu nieformalnego Konsorcjum organizacji pozarządowych działających na rzecz
uchodźców i migrantów;
8 czerwca Magdalena Sadowska i Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska wzięły udział
w zorganizowanym przez Zespół Koalicji na

rzecz Rodzinnej Opieki 5.

Kongresie

Rodzicielstwa Zastępczego;
8

czerwca

Aleksandra

Pulchny wzięła udział w konferencji „Uchodźcy –

pytanie

o fundamenty Europy” organizowanej przez Fundację Służby Rzeczypospolitej i Uniwersytet
Warszawski;
22

czerwca

o uchodźcach

Aleksandra
dla

Chrzanowska

proboszczów

z

wzięła

udział

samorządowcami

w
i

spotkaniu

informacyjnym

przedstawicielami

organizacji

pozarządowych.

Szkolenia/inne projekty
W kwietniu Stowarzyszenie zaangażowało się w badawczo-pomocowy projekt „HomeLab:
model

Społecznego

Przedsiębiorstwa

Najmu

jako

zintegrowanych

usług

w

zakresie

mieszkalnictwa i zatrudnienia” realizowany przez Fundację Habitat for Humanity, typując
9 rodzin cudzoziemców i uchodźców do objęcia pomocą mieszkaniową. Spośród ww. rodzin
3 zostały wyłonione do objęcia bezpośrednią pomocą mieszkaniową, jedna dostała się na listę
rezerwową, a pozostałe 5 trafiły do grupy kontrolnej;
2-3 kwietnia Katarzyna Słubik i Ewa Grzegrzółka wzięły udział w spotkaniu partnerów
projektu Move on we Florencji;
7 kwietnia Magdalena Sadowska wzięła udział w programie TVN24 „Czarno na białym” pt.
„(Nie)wygodni uchodźcy” na temat sytuacji Ukraińców ubiegających się o ochronę
międzynarodową w Polsce;
11 kwietnia Aleksandra Pulchny wzięła udział w szkoleniu „Podstawowe zasady zachowania
przedstawicieli

organizacji

pozarządowych

w

kontakcie

z

organami

ścigania”

organizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie;
13 kwietnia Ewa Kacprzak-Szymańska przeprowadziła szkolenie dotyczące zatrudniania
cudzoziemców w Polsce dla Podlaskie Stowarzyszenia HR Białystok;
20 kwietnia Ewa Kacprzak-Szymańska przeprowadziła szkolenie dotyczące zatrudniania
cudzoziemców w Polsce dla Rework;
24-29 kwietnia Elżbieta Grab, Emilia Piechowska i Katarzyna Słubik wzięły udział
w sześciodniowym szkoleniu zorganizowanym w Londynie w ramach projektu Abused no
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More: Safeguarding Youth and Empowering Professionals;
Pod koniec maja 2017 roku Elżbieta Grab wzięła udział w czterodniowym seminarium
zorganizowanym w Trebnitz przez Fundację EVZ. W trakcie spotkania odbywały się
warsztaty oraz konsultacje projektów, które w 2017 roku rozpoczną się w ramach
finansowanego przez Fundację EVZ programu Europeans for Peace. SIP wraz z Schottener
Foundation

Social

Services,

Schottener

Soziale

Dienste

gGmbH

oraz

FDP

–

PROTAGONISTI IN EDUCATIE tworzy projekt INTERActive against Discrimination in
Europe,
w Polsce,

którego

celem jest

Niemczech

i

przeciwdziałanie

Rumunii.

Planowane

dyskryminacji migrantów i uchodźców
działania

to

polsko-niemiecko-rumuńska

wymiana młodzieży, w efekcie której w przyszłym roku powstanie wystawa fotograficzna
i zorganizowany w Bukareszcie happening;
12

czerwca

Ewa

Kacprzak-Szymańska

przeprowadziła

szkolenie

z

zatrudniania

cudzoziemców dla wolontariuszy SIP;
19-20 czerwca Aleksandra Chrzanowska, Ewa Grzegrzółka i Katarzyna Słubik wzięły udział
w szkoleniu pracowników nowego projektu No Detention Necessary w zakresie prowadzenia
spraw klientów (tzw. case management), które odbyło się w Sofii;
27 czerwca Ewa Kacprzak-Szymańska przeprowadziła szkolenie w Domu Ukraińskim ze
zmian w ustawie o Karcie Polaka;
29 czerwca Aleksandra Pulchny przeprowadziła szkolenie dot. ruchu bezwizowego dla
obywateli Ukrainy w Punkcie Informacyjnym dla Cudzoziemców na Dw. Zachodnim PKS.
Listy otwarte/wystąpienia
1. Uwagi SIP

do

projektu rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie

o strzeżonych ośrodkach i aresztach dla cudzoziemców
http://interwencjaprawna.pl/uwagi-sip-projektu-rozporzadzenia-mswia/

2. Wystąpienie SIP do Prezydent m.st. Warszawy w sprawie rejestracji oświadczeń
o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca:
http://interwencjaprawna.pl/interweniujemy-sprawie-rejestracji-oswiadczen-o-zamiarze-zatrudnieniacudzoziemca/

3. Wystąpienie SIP, HFPC i AI w sprawie ryzyka nałożenia sankcji unijnych na Polskę
w przypadku tworzenia prawa/stosowania praktyk naruszających prawa migrantów:
http://interwencjaprawna.pl/grozba-sankcji-unijnych-dla-wegier-powazne-ostrzezenie-dla-polski/

4. Stanowisko SIP, HFPC i Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie w sprawie niewykonania przez rząd polski decyzji ETPCz dot. zawrócenia z Terespola Czeczena
ubiegającego się o ochronę międzynarodową:
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http://interwencjaprawna.pl/adwokaci-granicy-rzad-polski-wykonal-decyzji-europejskiego-trybunalupraw-czlowieka/
http://interwencjaprawna.pl/stanowisko-msz-sprawie-decyzji-etpc-o-niezawracaniu-uchodzcy-bialorusbezpodstawne/

5. Stanowisko International Detention Coalition „Razem przeciwko detencji”:
http://interwencjaprawna.pl/razem-przeciwko-detencji/

Media
7 kwietnia – wywiad z Witoldem Klausem w TOK fm nt. deportacji cudzoziemców z Polski
i warunków w ośrodkach detencyjnych;
7 kwietnia – GW w sprawie użycia przez SG siły wobec uchodźców w SOC w Białej
Podlaskiej:

http://wyborcza.pl/7,75398,21606766,czeczeni-zarzucaja-strazy-granicznej-brutalny-atak-

brawo.html

12 kwietnia - GW o rozporządzeniu w sprawie umieszczania uchodźców w kontenerach za
drutem kolczastym:

http://wyborcza.pl/7,75398,21625643,blaszczak-chce-umieszczac-uchodzcow-w-

obozach-kontenerowych.html

13 kwietnia - wypowiedź Katarzyny Słubik dla TVN 24 w temacie projektowanego
rozporządzenia o ośrodkach strzeżonych i aresztach dla cudzoziemców;
5 maja – wywiad z Witoldem Klausem w TOK fm nt. zniesienia wiz dla Ukraińców
i obecności Ukraińców w Polsce;
9 maja “onet.pl” - komentarz Aleksandry Pulchny nt. ekstradycji na Białoruś cudzoziemca
posiadającego ochronę międzynarodową:

http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/scigany/csd6srb

10 maja – wypowiedź Aleksandry Pulchny dla „Gazety Wyborczej” nt. ekstradycji
Białorusina

posiadającego

w

Polsce

ochronę

międzynarodową:

http://wyborcza.pl/7,75398,21787733,kuriozalne-przepisy-i-decyzja-sadu-kgb-siega-do-polski.html

10 maja – wywiad z Witoldem Klausem w TOK fm nt. przyjmowania uchodźców przez
Polskę;
28 maja

– http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/organizacje-powaznie-traktujcie-ostrzezenia-ke-ws-uchodzcow

8 czerwca – wywiad z Witoldem Klausem w TOK fm nt. referendum ws. przyjmowania
uchodźców;
Media po wyroku interim measures ETPCz w sprawie uniemożliwiania przez SG złożenia
wniosku o ochronę międzynarodową w Terespolu (9-10 czerwca):
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Polska-nie-stosuje-sie-do-nakazu-ETPC z-i-nie-chce-udzielic-azylu-Z-SylwiaGregorczyk-Abram-rozmawial-Pawel-Sulik/50430
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Polska-nie-respektuje-postanowienia-ETPC z-co-dalej-z-C zeczencami-zTerespola-Z-Witoldem-Klausem-rozmawiala-HannaZielinska/50437?utm_source=tokfm.pl&utm_medium=iframe&utm_campaign=najnowsze -audycje
http://wyborcza.pl/7,75398,21947892,prawa-czlowieka-nie-dla-czeczenskiego-uchodzcy-nawet-trybunal.html
http://przegladpm.blogspot.com/2017/06/srodki-tymczasowe-etpcz-dot-osob.html
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http://lublin.onet.pl/polska-nie-wpuscila-czeczena-i-zlamala-orzeczenie-europejskiego-trybunalu-praw/5rlygxq
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/kryzys-migracyjny-uciekli-z-czeczenii-polska-ich-niewpuszcza,749108.html

9 czerwca – wypowiedź Witolda Klausa dla TVN24 nt. niewypełniania przez Polskę decyzji
ETPCz;
10 czerwca – wywiad z Witoldem Klausem w TOK fm nt. niewypełniania przez Polskę
decyzji ETPCz
13 czerwca – wypowiedź Witolda Klausa dla TVN24nt. relokacji
29 czerwca notatka prasowa SIP i HFPC w sprawie skargi do Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w związku z uniemożliwianiem przez Straż Graniczną złożenia cudzoziemcowi
wniosku i udzielenie ochrony międzynarodowej w Terespolu:

http://interwencjaprawna.pl/polska-

lawie-oskarzonych-strasburgu/

30 czerwca – wypowiedź Witolda Klausa dla Gazety Wyborczej nt. skargi do ETPCz dot.
Terespola
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