
 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie 

z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców 

w drugim kwartale 2018 

 

 

Pomoc uchodźcom świadczona była w ramach projektów Warszawa Wielokulturowa 

III i Razem przeciwko dyskryminacji współfinansowanych przez miasto stołeczne Warszawa, 

grantowi instytucjonalnemu od Fundacji im. Stefana Batorego 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 2018 r. w ramach 

dyżurów prawników i doradcy międzykulturowego udzielono porad 226 osobom w 473 

sprawach. 378 spraw dotyczyło osób w procedurze o nadanie statusu uchodźcy, 20 spraw – 

osób w procedurze powrotowej, 39 – osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą, 16 – status 

uchodźcy, 10 – pobyt stały, 10 – zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Porad 

udzielono 125 kobietom i 101 mężczyznom. Poradami objętych było 416 dzieci. Najwięcej 

klientów, którym udzielono porad pochodziło z Czeczenii – 113 i z Ukrainy – 32 osób; 

udzielono także pomocy 14 osobom z Tadżykistanu, 13 osobom z Rosji, 11 osobom 

z Kirgistanu, 7 osobom z Gruzji, 6 osobom z Kongo, 5 osobom z Armenii, po 3 osobom 

z Afganistanu i Białorusi. W pozostałych przypadkach pomoc została udzielona osobom 

pochodzącym z: Azerbejdżanu, Egiptu, Etiopii, Gwinei, Iranu, Kenii, Libii, Nigerii, 

Pakistanu, Republiki Środkowej Afryki, Sri Lanki, Syrii, Turkmenistanu, Uzbekistanu oraz 

bezpaństwowcowi.  

 

Pomoc dobrowolnym migrantom świadczona była nadal w znacznie ograniczonym 

wymiarze (w związku z zakończeniem w 2014 roku finansowania projektu Centrum 

Informacyjne dla Cudzoziemców) jedynie w ramach projektów Warszawa Wielokulturowa III 

i Razem przeciwko dyskryminacji współfinansowanych przez miasto stołeczne Warszawa, 

dzięki grantowi instytucjonalnego Fundacji im. Stefana Batorego oraz wolontariacko. 

W drugim kwartale 2018 roku udzielono pomocy 71 osobom w 90 sprawach. W 48 

sprawach porady udzielili doradcy, a w 42 – prawnicy. Porad udzielono 35 kobietom i 36 

mężczyznom. Poradami objętych było 41 dzieci. Najliczniejszą grupę dobrowolnych 

migrantów odwiedzających SIP stanowili Ukraińcy – 44 osoby w 57 sprawach. 
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W pojedynczych sprawach porad udzieliliśmy cudzoziemcom pochodzącym z niemal 

wszystkich kontynentów świata. 

 

W ramach Centrum Wolontariatu odbyło się 9 wizyt lekarskich w obecności tłuma-

cza. Poza tym, wolontariusze towarzyszyli cudzoziemcom podczas załatwiania spraw w urzę-

dach (26) oraz innych spraw integracyjnych związanych z codziennym funkcjonowaniem 

w Polsce (32).  

 

W kwietniu 2018 roku rozpoczęliśmy realizację nowego projektu Wolontariusze na 

rzecz migrantów, który jest finansowany ze środków budżetu Centrum Komunikacji Społecz-

nej m. st. Warszawy. Pierwszym etapem projektu było przeprowadzenie wewnętrznej ewalua-

cji dotychczasowej działalności Centrum Wolontariatu SIP, dzięki której stworzyliśmy pro-

gramy dla nowych grup roboczych, w których prace mogą włączać się wolontariusze. Odbyło 

się także szkolenie dla pracowników SIP na temat wolontariatu i współpracy z wolontariu-

szami. W ramach projektu prowadzone są szkolenia podnoszące kompetencje wolontariuszy 

SIP – w drugim kwartale 2018 roku odbyło się szkolenie dotyczące procedury przyznawania 

ochrony międzynarodowej w Polsce, szkolenie prawnicze na temat przepisów związanych 

z pobytem cudzoziemców w Polsce oraz szkolenie dotyczące form pracy z dziećmi. Prowa-

dzone były także zajęcia z języka angielskiego i rosyjskiego. 

 

W drugim kwartale 2018 roku w ramach projektu Dzieci w międzykulturowej 

Warszawie II finansowanego ze środków Biura Edukacji m. st. Warszawy kontynuowaliśmy 

warsztaty fotograficzne i teatralne z dziećmi mieszkającymi w ośrodku dla cudzoziemców 

na Targówku. Efekty warsztatów zostały zaprezentowane na trwającej przez miesiąc 

(12.04.2018-12.05.2018) wystawie w Centrum Wielokulturowym przy ul. Jagiellońskiej 54. 

Na zdjęciach zobaczyć można było ośrodek widziany oczami dzieci, serię portretów 

uczestników zajęć fotograficznych oraz fotografie „eksperymentalne” – efekt warsztatów 

z wykorzystaniem różnych technik fotograficznych. Na wystawę składał się także cykl zdjęć 

„Dworce świata”, powstałych podczas wirtualnej wycieczki do innych krajów, a także zdjęcia 

z wyprawy na warszawskie dworce kolejowe. Otwarcie wystawy powiązane było z pokazem 

spektaklu „Lokomotywa”, który był interpretacją wiersza Juliana Tuwima w trzech językach 

(czeczeńskim, rosyjskim i polskim) w wykonaniu dzieci z ośrodka dla cudzoziemców 

w Warszawie i wolontariuszy SIP. 

Spektakl i wybrane zdjęcia zaprezentowane były także dla dzieci i kobiet mieszkających 
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w ośrodku dla cudzoziemców na warszawskim Targówku. Dodatkowo z wykonanych przez 

dzieci zdjęć stworzyliśmy drugą wystawę, która została na stałe przekazana do ośrodka. 

Dzieci miały okazję zaprezentować fotografie swojego autorstwa podczas dwóch spotkań 

z młodzieżą oraz trzech spotkań z seniorami, które dawały okazję do międzykulturowej 

i międzypokoleniowej integracji. Pierwsze spotkanie uczestników warsztatów z młodzieżą 

odbyło się w jednym z domków na Jazdowie. Wzięły w nim udział zarówno dzieci 

pochodzące z Czeczenii, jak i z Polski, Rumunii oraz Niemiec, które przebywały 

w Warszawie na organizowanej przez SIP wymianie młodzieżowej w ramach projektu 

INTERActive against discrimination in Europe. Drugie spotkanie odbyło się z wychowankami 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 "SOS" przy ul. Gintrowskiego 36. Spotkania 

z seniorami odbyły się w Centrum Społecznym Paca 40, w placówce Centrum Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Śródmieście przy ul. Twardej 1 oraz w Dziennym Domu Pomocy 

Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe przy ul. Walecznych 59. 

Dodatkowo dzięki staraniom wolontariuszki SIP i gościnności Teatru Buffo 9 maja 2018 roku 

odbyło się wyjście 6 dzieci na przedstawienie "Piotruś Pan" wystawiane w Teatrze Buffo. 

W ramach projektu prowadzone były także kulinarne warsztaty wielokulturowe dla dzieci, 

które organizowaliśmy w Ogniskach im. „Dziadka” Lisieckiego. W trakcie warsztatów 

poruszane były tematy związane z wielokulturowością i różnorodnością oraz zjawiskiem 

uchodźstwa. Rozmowa i część teoretyczna, w której w przystępny dla dzieci sposób 

wyjaśniana była m. in. procedura przyznawania ochrony międzynarodowej, były wstępem do 

głównego elementu zajęć, którym było spotkanie z cudzoziemką i wspólne przygotowanie 

potraw typowych dla jej kultury. 

 

W drugim kwartale 2018 roku kontynuowaliśmy spotkania z grupami seniorów na 

Pradze Północ oraz Woli, dla których prowadzimy działania w projekcie Seniorzy 

w Wielokulturowej Warszawie II finansowanym z budżetu m. st. Warszawy. Organizowane 

zajęcia dotyczyły kultury Tunezji oraz Uzbekistanu. Odbyła się także wizyta w meczecie 

na Ochocie. Dzięki współpracy z seniorami z Centrum Społecznego Paca 40 zorganizowane 

zostało spotkanie seniorów z międzynarodową grupą młodzieży z Polski, Niemiec oraz Ru-

munii, którzy przebywali w Warszawie w ramach projektu  INTERActive against discrimina-

tion in Europe. Tym razem to seniorzy poprowadzili dla gości warsztaty kulinarne z lepienia 

pierogów. 
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W maju i czerwcu 2018 roku przeprowadziliśmy cztery pilotaże szkoleń dotyczących 

prawa antydyskryminacyjnego przygotowanych w ramach projektu Abused no More: Safe-

guarding Youth and Empowering Professionals, który realizowany jest ze środków progra-

mu Erasmus +. Trzy szkolenia skierowane były do młodzieży narażonej na dyskryminację 

(dwa z nich odbyły się w ośrodkach dla cudzoziemców). Jedno szkolenie skierowane było do 

osób pracujących z młodzieżą narażoną na dyskryminację. Głównym celem projektu jest wy-

pełnienie istniejącej luki w dostępie do edukacji prawnej młodzieży. 

 

W ramach projektu No Detention Necessary (finansowanego przez EPIM), mający na 

celu ograniczenie detencji cudzoziemców i promowanie alternatyw do detencji kontynuujemy 

udzielanie wsparcia cudzoziemcom zakwalifikowanym do projektu. Poza tym:  

19 kwietnia odbyło się spotkanie z organizacjami z siedzibą w Brukseli (krajowe 

i międzynarodowe platformy)  dot. ATD - promocja modelu CAP i projektu NDN; 

20-21 czerwca odbyło się Spotkanie European ATD Network w Warszawie; 

22 czerwca odbyło się spotkanie z dyrektorem Zarządu ds. Cudzoziemców w Komendzie 

Głównej Straży Granicznej  Andrzejem Jakubaszkiem i dyr IDC Jerome Phelpsem na temat 

stosowania alternatyw do detencji – omówienie możliwości ew. współpracy z SG. 

 

Od stycznia 2018 roku ruszył projekt FAB - Fostering Across Borders we współpracy 

z IOM. Projekt finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej. Realizowany będzie przez 

20 miesięcy. Projekt jest międzynarodowy i jego głównym celem jest zbadanie potrzeb osób 

sprawujących opiekę nad małoletnimi cudzoziemcami bez opieki rodziców oraz odpowiedź 

na te potrzeby. Wymiernym skutkiem projektu ma być także znalezienie chętnych osób do 

sprawowania rodzinnej opieki zastępczej dla dzieci cudzoziemskich. 

W drugim kwartale kontynuowaliśmy realizację projektu. W ramach działań zrealizowano 

badania mapujące istniejących materiałów szkoleniowych dla osób sprawujących opiekę nad 

dziećmi cudzoziemskimi bez opieki oraz badanie potrzeb kadr pieczy zastępczej i rodzin 

zastępczych w całej Polsce. Podsumowaniem działań były 2 raporty podsumowujące oraz 

spotkanie z pracownikami pieczy zastępczej oraz organizacji wspierających cudzoziemców 

w celu wypracowania wspólnego spojrzenia na potrzeby małoletnich cudzoziemców w pieczy 

zastępczej. Na podstawie badań i materiałów ze spotkania stworzymy materiały szkoleniowe 

dla wyżej wymienionej grupy osób. 
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Spotkania/ Konferencje/Wydarzenia  

6 kwietnia Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w spotkaniu Konsorcjum organizacji 

działających na rzecz migrantów i uchodźców, które odbyło się w Lublinie; 

7 kwietnia Aleksandra Chrzanowska wraz z Agnieszką Kosowicz z PFM przeprowadziły 

szkolenie o obecności uchodźców w Polsce w siedzibie Ojców Białych Misjonarzy Afryki 

pod Lublinem; 

19 kwietnia Olga Hilik wzięła udział w posiedzeniu  Branżowej Komisji Dialogu 

Społecznego do Spraw Osób Starszych i Kombatantów; 

20 kwietnia Witold Klaus wziął udział w konferencji „Problemy instytutów i reforma PAN 

oczami młodych naukowców” organizowana przez Akademię Młodych Uczonych PAN; 

24-25 kwietnia Magdalena Sadowska uczestniczyła w zorganizowanej przez Koalicję na 

Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej konferencji "Kierunek – Dziecko", które odbyło się 

w Gdyni. W ramach konferencji odbył się I Ogólnopolskie Spotkanie Organizatorów 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego; 

25 kwietnia Witold Klaus wziął udział w seminarium „Dwa lata po porozumieniu UE-

Turcja: Perspektywy europejskiej polityki migracyjnej” organizowane przez European 

Council on Foreign Relations i Fundację Heinricha Bölla; 

11 maja  Aleksandra Chrzanowska i Witold Klaus wzięli udział w spotkaniu Konsorcjum 

organizacji działających na rzecz migrantów i uchodźców; 

13 maja – udział Witolda Klausa w debacie pt. „Współczesne niewolnictwo, praca 

przymusowa czy nadużycia, które się zdarzają? Czyli debata o tym, jak są traktowani 

pracownicy-cudzoziemcy” organizowanej przez Biennale Warszawa i Muzeum Sztuki 

Nowoczesnej w Warszawie oraz Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu 

Warszawskiego, La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej; 

14 maja Olga Hilik wzięła udział w spotkaniu związanym z realizacją konkursu „Tworzenie 

i rozwijanie wewnętrznych programów wolontariatu w organizacjach pozarządowych” 

zorganizowanym przez Zespół ds. rozwoju wolontariatu; 

16 maja Magdalena Sadowska uczestniczyła w 6 Kongresie Rodzicielstwa Zastępczego; 

22 maja – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Mechanizmy ochrony cudzoziemców przed 

torturami” na konferencji „Państwo bez tortur?” organizowanej przez Biuro Rzecznika Praw 

Obywatelskich oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie; 
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22 maja Witold Klaus wziął udział w seminarium pt. „Cudzoziemcy a przestępczość – do-

świadczenia Szwecji” organizowany przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzyna-

rodowych Uniwersytetu Warszawskiego; 

24 maja Witold Klaus wziął udział w seminarium pt. „Emocje, dylematy i decyzje badacza 

(jakościowego) w zakładzie karnym. Na przykładzie badania karier więziennych recydywi-

stów” organizowane przez Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Ba-

tawii oraz Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; 

8 czerwca   Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w spotkaniu Konsorcjum organizacji 

działających na rzecz migrantów i uchodźców; 

14. czerwca podczas seminarium UNHCR i Rady Europy  nt. handlu ludźmi i kwestii 

przemocy na tle seksualnym/płciowym w kontekście migracji i azylu Katarzyna Słubik 

zaprezentowała luki w systemie ochrony przed przemocą migrantek i uchodźczyń; 

15 czerwca Ewa Kacprzak-Szymańska wzięła udział w Pracowni Delegowania w Krakowie, 

19 czerwca Magdalena Sadowska i Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska uczestniczyły 

w zorganizowanym przez SIP i Międzynarodową organizację ds. Migracji spotkaniu 

dotyczącym dzieci cudzoziemskich w pieczy zastępczej na terytorium RP. W spotkaniu 

uczestniczyli rodzice zastępczy oraz opiekunowie pracujący w domach dziecka, pracownicy 

urzędów i instytucji państwowych, a także reprezentantki organizacji międzynarodowej; 

19-20 czerwca Aleksandra Chrzanowska, Ewa Grzegrzółka, Małgorzata Jaźwińska, 

Aleksandra Pulchny i Katarzyna Słubik wzięły udział w potkaniu European ATD Network w 

Warszawie; 

19 czerwca Olga Hilik wzięła udział w posiedzeniu BKDS do Spraw Osób Starszych 

i Kombatantów; 

20 czerwca Olga Hilik i Elżbieta Grab reprezentowały SIP podczas przejazdu zabytkowego 

tramwaju przez Warszawę, który zorganizował Urząd m. st. Warszawy z okazji Światowego 

Dnia Uchodźcy; 

21 czerwca – wystąpienie Witolda Klausa na seminarium pt. „Pracodawcy i pracodawczynie 

a zatrudnianie cudzoziemców i cudzoziemek” organizowanym przez Stowarzyszenie 

Interwencji Prawnej i Fundację Konrada Adenauera; 

25 czerwca – wystąpienie Witolda Klausa pt. “Security-based Migration Laws in Europe. 

Crimmigration Against »the Others«” na konferencji pt. “Identity, Security, Democracy: 

Challenges for Public Law” organizowanej przez The University of Hong Kong oraz The 

International Society of Public Law (ICON-S), Hong Hong, Chiny (25-27 czerwca); 

27 czerwca Ewa Kacprzak-Szymańska wzięła udział w spotkaniu dotyczącym badań do 
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raportu „Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy 

nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska "szarej 

strefy" na rynku pracy” organizowanym przez CASE; 

27czerwca Katarzyna Słubik wzięła udział w spotkaniu i dyskusji o migracjach, uchodźstwie 

i kanadyjskiej polityce imigracyjnej z Ministrem ds. Imigracji, Uchodźstwa i Obywatelstwa 

(IRCC) Ahmedem Hussenem. (Ambasada Kanady). 

 

Szkolenia/inne projekty 

11 kwietnia Ewa Kacprzak-Szymańska przeprowadziła szkolenie z zakresu zatrudniania 

cudzoziemców dla pracodawców; 

22 kwietnia Aleksandra Chrzanowska przeprowadziła wykład dla studentów Ośrodka Badań 

nad Migracjami z zakresu codzienności uchodźców w Polsce; 

25 czerwca Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w charakterze tłumaczki w warsztatach 

dla mam imigrantek dot. komunikacji z dziećmi przeprowadzonych przez trenerki z dawnej 

Fundacji MaMa; 

14-19 maja w Warszawie odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie młodzieży z Polski, 

Niemiec oraz Rumuni w ramach projektu INTERActive against discrimination in Europe, 

który jest finansowany z programu EUROPEANS FOR PEACE Fundacji EVZ. Projekt 

realizowany jest we współpracy SIP oraz Schottener Foundation Social Services, Schottener 

Soziale Dienste gGmbH i FDP – PROTAGONISTI IN EDUCATIE. Jego celem jest 

przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży oraz wspieranie młodzieży w działaniach 

antydyskryminacyjnych. Na program sześciodniowej wymiany złożyły się szkolenia 

dotyczące prawa antydyskryminacyjnego oraz przestępstw z nienawiści, wizyta w Muzeum 

Historii Żydów Polskich POLIN oraz spotkania z warszawskimi seniorami oraz 

przebywającymi w warszawskim ośrodku dla cudzoziemców dziećmi uchodźcami. 

Trzecie, kończące projekt spotkanie, odbyło się 25-29 czerwca w Bukareszcie. Finałem 

projektu był flashmob zorganizowany w jednej z galerii handlowych w Bukareszcie oraz 

wystawa stworzonych przez uczestników graffiti oraz zdjęć zrobionych podczas trzech 

międzynarodowych spotkań młodzieży, które odbyły się w ramach projektu; 

28 czerwca Ewa Kacprzak-Szymańska przeprowadziła szkolenie z procedur legalizacji 

pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce dla wolontariuszy SIPu. 

 

Listy otwarte/wystąpienia 

22 czerwca Apel NGOs do Ministra Spraw Zagranicznych i Prezesa Polskiego Związku Piłki 
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Nożnej o podjęcie działań na rzecz uwolnienia osób więzionych przez Federację Rosyjską 

z powodów politycznych (SIP wśród sygnatariuszy): 

https://interwencjaprawna.pl/apelujemy-do-ministra-spraw-zagranicznych-i-prezesa-polskiego-zwiazku-pilki-

noznej/  

 

Publikacje 
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Redo (red.), Refugees and Migrants in Law and Policy Challenges and Opportunities for 

Global Civic Education, Springer 2018, s. 457-494.  

A. Gliszczyńska-Grabias, W. Klaus, “Governmental Xenophobia” and Crimmigration: 

European States’ Policy and Practices towards “the Other”, “No-Foundations: An 

Interdisciplinary Journal of Law and Justice” 2018, s. 74-100. 

W. Klaus, Wykorzystywanie do pracy przymusowej cudzoziemców w Polsce, w: Atlas 

planetarnej przemocy, Biennale Warszawa, Warszawa 2018, s. 76-99 . 

Kinga Wysieńska-Di Carlo, Witold Klaus, Pracodawcy i pracodawczynie a zatrudnianie 
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Media 

W kwietniu ukazała się publikacja „POZARZĄDOWO dla SAMORZĄDOWYCH. Projekty 

organizacji pozarządowych dla uczniów warszawskich szkół”, w której opisana została pierw-

sza edycja projektu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej Dzieci w międzykulturowej War-

szawie finansowany ze środków budżetu Biura Edukacji m. st. Warszawy. Nad publikacją 

pracowały wspólnie Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Branżowa Komisja Dialogu 

Społecznego ds. Edukacji, dostępna jest na stronie http://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/18322-

pozarzadowo-dla-samorzadowych-projekty-organizacji-pozarzadowych-dla-uczniow 

5 kwietnia  – portal poland2day – wypowiedź Witolda Klausa nt. wykorzystania 

pracowniczego Ukraińców w Polsce; 

11 kwietnia Ewa Kacprzak-Szymańska udzieliła wywiadu dla Rzeczypospolitej na temat 

zmian i procedur dotyczących legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce; 

24 kwietnia - wypowiedź Aleksandry Chrzanowskiej dla Dziennika Gazety Prawnej 

w sprawie niewpuszczania uchodźców przez Straż Graniczną w Terespolu: 

http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1119818,straz-graniczna-wpuscila-do-polski-uciekajace-z-tadzykistanu-

malzenstwo.html   

10 maja Ewa Kacprzak-Szymańska wzięła udział w audycji radiowej Polskiego Radia 24 na 

temat obywatelstwa; 

https://interwencjaprawna.pl/apelujemy-do-ministra-spraw-zagranicznych-i-prezesa-polskiego-zwiazku-pilki-noznej/
https://interwencjaprawna.pl/apelujemy-do-ministra-spraw-zagranicznych-i-prezesa-polskiego-zwiazku-pilki-noznej/
http://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/18322-pozarzadowo-dla-samorzadowych-projekty-organizacji-pozarzadowych-dla-uczniow
http://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/18322-pozarzadowo-dla-samorzadowych-projekty-organizacji-pozarzadowych-dla-uczniow
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1119818,straz-graniczna-wpuscila-do-polski-uciekajace-z-tadzykistanu-malzenstwo.html
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1119818,straz-graniczna-wpuscila-do-polski-uciekajace-z-tadzykistanu-malzenstwo.html
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20 czerwca – TOK FM – wywiad z Witoldem Klausem nt. obecności cudzoziemców 

w Polsce; 

21 czerwca – TOK FM – wypowiedź Witolda Klausa nt. zatrudniania cudzoziemców przez 

polskich pracodawców; 

21 czerwca – Radio Warszawa – wypowiedź Witolda Klausa nt. zatrudniania cudzoziemców 

przez polskich pracodawców; 

21 czerwca – portal 24-my.info – wypowiedź Witolda Klausa nt. zatrudniania cudzoziemców 

przez polskich pracodawców; 

21 czerwca – Radio ZET – wypowiedź Witolda Klausa nt. zatrudniania cudzoziemców przez 

polskich pracodawców; 

21 czerwca – portal wiadomości.com – wypowiedź Witolda Klausa nt. zatrudniania 

cudzoziemców przez polskich pracodawców; 

25 czerwca – portal newseria.pl – wypowiedź Witolda Klausa nt. zatrudniania cudzoziemców 

przez polskich pracodawców. 

http://24-my.info/
http://newseria.pl/

