Sprawozdanie
z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców
w drugim kwartale 2013

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 drugim kwartale 2013 r. w ramach dyżurów prawników i doradcy międzykulturowego
udzielono porad 134 osobom w 222 sprawach. 141 spraw dotyczyło osób w procedurze
o nadanie statusu uchodźcy, 70 – osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą, 10 – status
uchodźcy, 1 – zgody na osiedlenie. Porad udzielono 57 kobietom i 77 mężczyznom.
Najwięcej klientów, którym udzielono porad pochodziło z Czeczenii – 52; udzielono także
pomocy 18 osobom z Gruzji, 9 z Kongo, 8 z Białorusi, 7 z Kirgistanu, 5 z Afganistanu, 4
z Syrii, po 3 osobom z Pakistanu i Ukrainy. W pozostałych przypadkach pomoc została
udzielona osobom pochodzącym z: Angoli, Armenii, Egiptu, Etiopii, Gwinei, Inguszetii,
Iraku, Iranu, Kamerunu, Mongolii, Nepalu, Palestyny, Rosji, Rwandy, Somalii, Sri Lanki,
Tadżykistanu, Togo, Tybetu, Ugandy i Wietnamu. W 152 sprawach udzielono porad
prawnych, a w 70 porad międzykulturowych/integracyjnych.
W ramach Centrum Wolontariatu odbyło się 195 wizyt lekarskich w obecności
tłumacza. Poza tym, wolontariusze towarzyszyli cudzoziemcom podczas załatwiania spraw
w urzędach oraz spraw życia codziennego.
W kwietniu rozpoczął się projekt Podnoszenie kompetencji wolontariuszy,
działających na rzecz uchodźców II, współfinansowany przez m.st. Warszawę. W ramach
projektu wolontariusze biorą udział w szeregu spotkań wspierających i podnoszących
kompetencje. W II kwartale odbyły się 4 zajęcia z języka medycznego angielskiego i 3
z języka

medycznego

rosyjskiego

oraz

3

spotkania

merytoryczno-wspierające

z koordynatorką Centrum Wolontariatu.
12 maja w ramach projektu Warszawa wielokulturowa II odbyło się szkolenie dla
nowo przyjętych wolontariuszy z zakresu praw uchodźców, pracy z klientem odmiennym
kulturowo oraz organizacji pracy w działającym przy SIP Centrum Wolontariatu.

Pomoc migrantom świadczona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla
Cudzoziemców II, realizowanego w partnerstwie z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim
i Fundacją Polskie Forum Migracyjne, współfinansowanego przez Europejski Fundusz na
rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa. W II kwartale 813 osób
skorzystało z pomocy prawników i doradców SIP, w tym 352 osoby w 545 sprawach
w siedzibie Stowarzyszenia i 461 osób na stanowisku SIP w MUWie. Ponadto, 319 osobom
udzielono porad telefonicznie. W ramach projektu, pracownicy MUW udzielili porad 791
osobom w pokoju 19 w MUW.
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, kontynuujemy nasze dotychczasowe działania. W ramach kampanii
informacyjnej odwiedziliśmy miejsca, w których pracują i poszukują pracy cudzoziemcy (np.
restauracje, targowiska), przeprowadziliśmy spotkania informacyjne dla obywateli Ukrainy na
temat praw pracowniczych (w cerkwi przy ul. Miodowej w Warszawie). W najbliższym
czasie planujemy przepowadzić analogiczne spotkania dla obywateli Wietnamu.
Nawiązujemy współpracę z organami zajmującymi się prawami pracowniczymi – 12
czerwca odbyło się spotkanie zespołu projektu for Undocumented Migrants’ Rights
z dyrektorem Departamentu Legalności Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Państwowej
Inspekcji Pracy w celu omówienia praktyk stosowanych przez PIP w trakcie kontroli
legalności zarudnienia oraz możliwości współpracy SIPu z PIPą.
Karolina Mazurczak i Katarzyna Słubik zorganizowały spotkanie partnerów biorących
udział w projekcie, które odbyło się 22 i 23 maja w Warszawie i wzięło w nim udział 8
zagranicznych gości, a ze strony SIP, poza wyżej wymienionymi, Michał Górski i Witold
Klaus. W związku z tym, że SIP jest organizacją koordynującą ww. projekt, 17 i 18 czerwca
K.Mazurczak i K.Słubik uczestniczyły w warsztatach nt. działań rzeczniczych na poziomie
europejskim, organizowanych przez EPIM w Lizbonie.
W ramach projektu Badanie zagrożeń integracji migrantów przymusowych w Polsce
współfinansowanego z EFU i budżetu państwa zakończono prowadzenie wywiadów
z uchodźczyniami-ofiarami przemocy oraz rozpoczęto pracę nad raportami z badań.
W ramach projektu Różni ale równi – badania nad równym traktowaniem
cudzoziemców w Polsce współfinansowanego przez EFI i budżet państwa, w II kwartale 2013
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r. kontynuowano sprawę obywatela państwa trzeciego, któremu odmówiono zatrudnienia
z uwagi na posiadane obywatelstwo. Przygotowano kolejne pismo do niedoszłego
pracodawcy. Rozważana jest możliwość wystąpienia na drogę sądową.
Kontynuowana była również wcześniejsza sprawa cudzoziemca doświadczającego
dyskryminacji w miejscu pracy.
Zakończona została wyrokiem sądu I instancji sprawa cudzoziemca doświadczającego
dyskryminacji w miejscu pracy. Sąd uznał, że doszło do nieuzasadnionego nierównego
traktowania w kwestii wynagrodzenia i przyznał powodowi ok. 3 tys. złotych odszkodowania.
Podjęto również interwencję w sprawie rodziny rumuńskich Romów. Przeanalizowano
sprawę pod kątem ew. dyskryminacji. Wolontariusz SIP towarzyszył cudzoziemcom
w szpitalu celem odzyskania zatrzymanych dokumentów. Udzielono również pomocy
prawnej min. poprzez ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie toczącej się przed
sądem. Z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania rodziny, sprawa została zakończona.
Poza tym, prawniczka SIP udzieliła 2 wywiadów eksperckich; jednego badaczce ISP
nt. sytuacji cudzoziemców w Polsce w obszarze mieszkalnictwa, w kontekście dyskryminacji
i bezdomności tej grupy społecznej. Drugiego wywiadu udzielono w związku z badaniem
funkcjonowania ustawy równościowej w Polsce.
W ramach współpracy z UM, przedstawicielka SIP uczestniczyła w spotkaniu Komisji
Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania, na którym omówione zostały propozycje
zadań konkursowych miasta w obszarze równego traktowania.
Kontynuowana była współpraca w ramach Koalicji na rzecz Równych Szans.
Prowadzone były działania na rzecz nowelizacji ustawy równościowej. Ponadto
przedstawicielka SIP uczestniczyła w spotkaniu organizowanym przez Pełnomocniczkę
Rządu ds. Równego Traktowania w związku z konsultacjami Krajowego Programu Działań
na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015.
Przedstawicielka SIP wzięła również udział w konferencji organizowanej przez Zakład
Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UW pt. "Tolerancja i jej wrogowie”.
Ponadto, prawniczki SIP przygotowały na zlecenie ISP publikację „Godne życie dla
wszystkich – złe warunki mieszkaniowe jako przyczyna wykluczenia społecznego
migrantów”.
Przedstawicielka SIP poproszona również została przez Fundację Humanity In Action
Polska o poprowadzenie dwóch spotkań w ramach programu edukacyjnego pt. „Polska
w teorii i praktyce: od oporu do solidarności, od transformacji do społeczeństwa
obywatelskiego”. Pierwsze spotkanie miało charakter warsztatu i skierowane było do
studentów z Polski, Ukrainy, RFN i USA. Drugie spotkanie odbyło się w ramach
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międzynarodowej konferencji „Transformacje we współczesnym świecie. Demokracja, prawa
człowieka i różnorodność”, która odbyła się w Warszawie w Muzeum Historii Żydów
Polskich. W związku z tym wydarzeniem przedstawicielka SIP wystąpiła w godzinnej audycji
w Radio Dla Ciebie opowiadając o sytuacji uchodźców w Polsce.

Spotkania/ Konferencje/Wydarzenia
4 kwietnia – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Uchodźcy w Polsce” w ramach
„Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji”
organizowanej przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej i Fundację „Fundusz
Współpracy”;
4 kwietnia Michał Górski spotkał się z Davidem Reichelem z International Centre for
Migration Policy Development z Wiednia, który miał pytania dot. abolicji i jej wpływu na
rynek pracy w Polsce pod kątem ewentualnej przyszłej współpracy w projekcie, w którym
bierze on udział;
6 kwietnia Olga Hilik zaprezentowała studentom kierunków medycznych działania związane
z pomocą medyczną dla uchodźców podczas zjazdu Międzynarodowego Stowarzyszenia
Studentów Medycyny IFMSA-Poland;
12 kwietnia Katarzyna Wencel i Witold Klaus wzięli udział w konferencji „Tolerancja i jej
wrogowie”

organizowanej

przez

Wydział

Prawa

i

Administracji

Uniwersytetu

Warszawskiego;
18 kwietnia – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Prawa cudzoziemców w Polsce – perspektywa
pobytowa” na konferencji „Przestrzeganie praw cudzoziemców w Polsce” organizowanej
przez Rzecznika Praw Obywatelskich;
19 kwietnia – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Czy prawo antydyskryminacyjne kiedyś
przestanie być potrzebne?” podczas konferencji „Prawo antydyskryminacyjne w Polsce –
przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
22 kwietnia – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Skuteczność i celowość stosowania
monitoringu wizyjnego w miejscach publicznych” podczas konferencji „Monitoring wizyjny
w miejscach pozbawienia wolności” organizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich;
25 kwietnia Witold Klaus wziął udział w seminarium „Placemaking” organizowanym przez
Fundację Na Miejscu oraz Project for Public Spaces;
10 maja – udział Witolda Klausa w debacie pt. „S.O.S. Europo! Jak kraje europejskie radzą
sobie z imigrantami?”, organizowanej przez Amnesty International w ramach Planet+ Doc
Film Festival;
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13 maja Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w konferencji "Innowacje społeczne
w polityce

miast
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działalności
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–
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Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu ds.
Równego Traktowania;
13 maja Witold Klaus, Dawid Cegiełka i Adam Chmura wzięli udział w – zorganizowanym
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców – spotkaniu
konsultacyjnym dotyczącym toczących się prac nad system bezpłatnej pomocy prawnej dla
cudzoziemców;
15 maja Witold Klaus i Adam Chmura uczestniczyli w – zorganizowanym przez Centrum
Pomocy Prawnej im. H. Nieć – spotkaniu roboczym przedstawicieli Straży Granicznej oraz
organizacji pozarządowych, poświęconym kwestii monitoringu powrotów przymusowych
organizowanych przez SG;
17 maja Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w spotkaniu grupy roboczej ds. integracji
cudzoziemców w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, podczas którego omawiane były uwagi zgłoszone do dokumentu „Polska polityka integracji cudzoziemców - założenia i wytyczne";
21 maja Adam Chmura wziął udział w spotkaniu z przedstawicielem oddziału belgijskiego
ruchu ATD, na którym przedstawił podstawy polskiego systemu azylowego i prawa o cudzoziemcach;
22 maja – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Foreigners in Poland and their influence on crime
rate” na międzynarodowej konferencji 35th Capital Policing Europe organizowanej przez Komendę Stołeczną Policji;
23 maja – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Zagrożenia dla migrantów ze strony przedstawicieli ruchów i organizacji skrajnych w Polsce” na seminarium „Organizacje skrajne w demokratycznym państwie i społeczeństwie” organizowanym przez Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”;
22-23 maja w siedzibie SIP odbyło się spotkanie partnerów biorących udział w projekcie
W obronie praw nieudokumentowanych migrantów w Europie Centralnej. Wzięło w nim
udział 8 zagranicznych gości z organizacji partnerskich. Ze strony SIP w pracach uczestniczyli: Karolina Mazurczak, Katarzyna Słubik, Michał Górski i Witold Klaus.
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United for Intercultural Action to europejska sieć działająca przeciw nacjonalizmowi,
rasizmowi faszyzmowi i wspierająca migrantów oraz uchodźców. United skupia ponad 560
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organizacji z 46 krajów Europy. Od maja 2013 Stowarzyszenie Interwencji Prawnej jest
również członkiem tej sieci.
W organizowanej przez United konferencji wzięło udział prawie 80 przedstawicieli europejskich organizacji zajmujących się wspieraniem mniejszości (narodowych, seksualnych i innych), pomocą migrantom i uchodźcom, zapobieganiem rasizmowi, promowaniem wielokulturowości.
Podczas czterodniowych warsztatów poruszane były kwestie nielegalnej migracji, mowy nienawiści, dyskryminacji, rasizmu oraz wypracowywane były pomysły kolejnych kampanii
i działań;
27 maja Patrycja Mickiwicz opowiadała o doświadczeniach prawnika w pracy z klientem
wielokulturowum podczas konferencji "Komunikacja niędzykulturowa w prawie";
4 i 24 czerwca Katarzyna Słubik wzięłą udział w spotkaniu ekspertów organizowanym przez
IOM dotyczącym sytuacji małoletnich cudzoziemców bez opieki w Polsce. Celem spotkań
jest wypracowanie dobrych praktyk oraz rekomendacji dla ustawodawcy usprawniających
system opieki nad dziećmi bez opieki;
10 czerwca wystąpienie Witolda Klausa pt. „Cudzoziemiec jako ofiara pracy przymusowej”
na konferencji „Ofiary handlu ludźmi” organizowanej przez Prokuratora Generalnego RP;
12 czerwca odbyło się spotkanie zespołu projektu for Undocumented Migrants’ Rights
(K. Mazurczak, M. Górski, W. Klaus, K. Słubik) z dyrektorem Departamentu Legalności
Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy w celu omówienia praktyk
stosowanych przez PIP w trakcie kontroli legalności zarudnienia oraz możliwości współpracy
SIPu z PIPą;
13 czerwca Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w debacie „Samorząd a migranci”
odbywającej się podczas dorocznego Kongresu Regionów w Świdnicy;
13-14 czerwca Witold Klaus wziął udział w konferencji „Europe At The Edge Of Pluralism:
Legal Aspects Of Diversity In Europe” organizowanej przez University of Helsinki oraz Insytut Nauk Prawnych PAN;
17-18 czerwca Karolina Mazurczak i Katarzyna Słubik jako przedstawicieli SIP, organizacji
koordynującej projekt W obronie praw nieudokumentowanych migrantów w Europie
Centralnej, uczestniczyły w warsztatach nt. działań rzeczniczych na poziomie europejskim,
organizowanych przez EPIM w Lizbonie;
21 czerwca w związku z obchodzonym 20 czerwca Światowym Dniem Uchodźcy, SIP
zorganizowało debatę „Dzieci jako uchodźcy”;
26 czerwca Dawid Cegiełka wziął udział z ramienia SIP w organizowanej przez Departament
Polityki Migracyjnej MSW wizycie studyjnej w Warszawie dla uczestników z państw
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biorących udział w projekcie pilotażowym dot. nielegalnej migracji, realizowanym w ramach
Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego (więcej o projekcie na stronie Procesu Praskiego:
http://www.pragueprocess.eu/english/targeted-initiative/pilot-project-1/ ).

Projekt skoncentrowany jest wokół zagadnień readmisji i powrotów. W wizycie udział wzięło
ok. 10 osób, m.in. przedstawiciele państw Bałkanów Zachodnich, Azerbejdżanu i Gruzji.
27 czerwca Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w panelu dyskusyjnym "Mapowanie oferty dla uchodźców w Warszawie" organizowanym przez działający w ramach Fundacji „Inna
Przestrzeń” Kontynent Warszawa;
28 czerwca Katarzyna Wencel wzięła udział w międzynarodowej konferencji „Transformacje
we współczesnym świecie. Demokracja, prawa człowieka i różnorodność”, która odbyła się
w Warszawie w Muzeum Historii Żydów Polskich;
29 czerwca Karolina Mazurczak reprezentowała SIP na Walnym Zebraniu Platformy na rzecz
nieudokumentowanych migrantów PICUM, podczas którego SIP uzyskał członkostwo w sieci;
30 czerwca Patrycja Mickiewicz z Karoliną Mazurczak opowiadały cudzoziemcom zgromadzonym w cerkwi o legalnej pracy w Polsce i dochodzeniu roszczeń ze stosunku pracy.
Szkolenia/Badania/Udział w innych projektach/Inne
11

kwietnia

Aleksandra

Chrzanowska

wzięła

udział

w

szkoleniu

„Praktycznie

o standaryzacji” z zakresu standardów zarządzania w organizacjach pozarządowych
zorganizowanych przez Federację „Mazowia”;
24 kwietnia Olga Hilik wzięła udział w szkoleniu o prawnych aspektach wolontariatu
zorganizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu;
20 kwietnia, 11 maja i 22 czerwca Olga Hilik, Zuzanna Mączyńska i Dawid Cegiełka
prowadzili zajęcia dla studentów Collegium Civitas za zakresu: mniejszości narodowe
i etniczne w prawie polskim i europejskim oraz prawne aspekty zabezpieczenia i legalizacji
pobytu, dostępu do rynku mieszkaniowego, zawodowego, opieki zdrowotnej i edukacji dla
migrantów; odbyły się także warsztaty w ośrodku dla Cudzoziemców na Targówku;
9-25 maja Olga Hilik poprowadziła w Moskwie w ramach współpracy z organizacją
„Nielisjnije deti” zajęcia dla podopiecznych organizacji i wdrożyła do pracy wolontariuszkę
SIP, która pojechała tam na wymianę;
14 maja Patrycja Mickiewicz i Dagmara Woźniakowska-Fajst szkoliły uczestniczki projektu
"Szczęśliwa, spełniona, zatrudniona" z zakresu prawa pracy;
15 maja Tomek Tarasiuk poprowadził zajęcia na temat „Kultura Prawosławia” podczas
szkolenia dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców MUW;
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15 maja Dawid Cegiełka poprowadził warsztat prawny w ramach projektu „Poznaj Nas.
Poznaj siebie II" realizowanego przez Wyższą Szkołę im. Leona Koźmińskiego;
17 maja w biurze Stowarzyszenia odbyła się akcja "Give&Gain", polegająca na
wykonywaniu nieodpłatnie działań wolontariuszy z fundacji korporacyjnych (w przypadku
SIPu byli to pracownicy PZU) na rzecz organizacji pozarządowej. Za akcję odpowiedzialna
była Karolina Mazurczak;
4-7 czerwca Adam Chmura wziął udział w – zorganizowanych przez Ośrodek Szkoleń
Specjalistycznych SG w Lubaniu – warsztatach poświęconych działaniom podejmowanym
przez Straż Graniczną, inne instytucje publiczne i organizacje pozarządowe w zakresie
wpieranie integracji osób, którym udzielono ochrony międzynarodowej w Polsce oraz
integracji migrantów;
7 czerwca Katarzyna Słubik i Witold Klaus wraz z Karoliną Rusiłowicz, przedstawicielką
HFPC, poprowadziły seminarium dla sędziów z Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej na
temat umieszczania w detencji cudzoziemców w świetle przepisów krajowych i standardów
prawa międzynarodowego.
Do właściwości sądu w Białej Podlaskiej należy decyzja o umieszczeniu w strzeżonym
ośrodku cudzoziemców przekraczających polsko-białoruską granicę w Terespolu – jest to
jedna z najbardziej oblężonych w chwili obecnej placówek Straży Granicznej, w których
cudzoziemcy składają wniosek o status uchodźcy.
Podczas ożywionej dyskusji z sędziami wymieniono poglądy na temat interpretacji niektórych
przepisów o detencji w świetle prawa Unii Europejskiej jak i udało się zidentyfikować zapisy
niejasne, które utrudniają sędziom ich praktykę orzeczniczą a organizacjom pozarządowym
obronę praw migrantów. Planowana jest kontynuacja cyklu spotkań z sędziami po wejściu
w życie nowej ustawy o cudzoziemcach.
7 czerwca Katarzyna Wencel poprowadziła na prośbę Fundacji Humanity In Action Polska
spotkanie w ramach programu edukacyjnego pt. „Polska w teorii i praktyce: od oporu do
solidarności, od transformacji do społeczeństwa obywatelskiego”. Miało ono charakter
warsztatu i skierowane było do studentów z Polski, Ukrainy, RFN i USA;
21-22 czerwca w ramach Festiwalu Wolontariatu Olga Hilik wzięła udział w warsztatach
i organizacji wizyty studyjnej w SIP. Festiwal jest wydarzeniem skierowanym do osób
rozwijających zarówno wolontariat jak i wolontariuszy, umożliwiającym integrację, wymianę
doświadczeń, naukę i rozwijanie swoich umiejętności. Organizator-Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu;
26-28 czerwca Olga Hilik wzięła udział w warsztatach w Gdańsku w ramach projektu
"Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur", który jest przedsięwzięciem Fundacji Rozwoju
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Społeczeństwa Informacyjnego (http://www.biblioteki.org/pl/wielokulturowa_biblioteka).
Publikacje
1. Anglojęzyczna wersja raportu z monitoringu ośrodków strzeżonych przeprowadzonego
w listopadzie 2012 wspólnie przez SIP i HFPC:
http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/migration-is-not-a-crime.pdf

2. Anglojęzyczna wersja raportu z badań migranckich instytucji ekonomicznych z Wólki
Kosowskiej: http://interwencjaprawna.pl/docs/ARE-213-Wolka-Kosowska.pdf
3. W. Klaus, Zagrożenie migrantów ze strony przedstawicieli ruchów i organizacji skrajnych
w Polsce, w: Organizacje skrajne w demokratycznym państwie i społeczeństwie 2012-2013,
Warszawa 2013
4. W. Burek, W. Klaus, Definiowanie dyskryminacji w prawie polskim w świetle prawa Unii
Europejskiej oraz prawa międzynarodowego, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2013, vol. XI;
5. K. Grot. W. Klaus (red.), Inspirator międzykulturowy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013 (w książce m.in. rozdziały autorstwa Witolda Klausa i Dawida Cegiełki):
http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/inspirator-miedzykulturowy.pdf

Stanowiska SIP/listy otwarte
1. Uwagi do zaprezentowanego przez MPiPS dokumentu „Polska polityka integracji cudzoziemców – założenia i wytyczne":
http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/uwagi-sip-do-polskiej-polityki-integracji-cudzoziemcow.pdf

2. Uwagi dotyczące przebiegu abolicji dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:
http://interwencjaprawna.pl/uwagi-sip-do-przebiegu-abolicji-sporzadzone-na-prosbe-mazowieckiego-urzeduwojewodzkiego/

3. Uwagi SIP i HFPC do nowego regulaminu w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców:
http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/uwagi-sip-do-regulaminow-pobytu-cudzoziemcow-wosrodkach-strzezonych.pdf

4. List otwarty SIP i HFPC w sprawie projektowanego art. 407 nowej ustawy
o cudzoziemcach zwracający uwagę na niekorzystne zmiany, jakie ustawa ta wprowadzi
w stosunku do cudzoziemców przebywających w ośrodkach strzeżonych:
http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/list-otwarty-sip-hfpc-art.407.pdf

5. Uwagi SIP, HFPC, CPP im. H. Nieć i FIPP do rządowego projektu systemu pomocy prawnej dla niektórych kategorii cudzoziemców:
http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/bezplatna-pomoc-prawna-stanowisko-CPPHN-FIPP-HFPC-SIP.pdf
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a) Media
- wypowiedzi do filmu dokumentalnego I KIDS, uchodźcy na polskim rynku pracy
realizowanego przez Centrum Stosunków Międzynarodowych (Aleksandra Chrzanowska):
http://www.youtube.com/watch?v=JkyaGja-bko

- wypowiedź do artykułu hiszpańskiego dziennikarza o strajku w ośrodkach strzeżonych
w Polsce, który ukazał się w piśmie internetowym „periodismohumano”:
http://periodismohumano.com/sociedad/discriminacion/los-refugiados-le-dicen-a-europa-estamos-aqui.html

- spotkanie z dziennikarką niemieckiego „Die Zeit”, przygotowującą artykuł interwencyjny
o uchodźcach czeczeńskich w kontekście regulacji Dublin II i rozmowa na temat sytuacji
uchodźców czeczeńskich w Polsce (Aleksandra Chrzanowska):
http://www.zeit.de/2013/24/asyl-gesetze-abschiebung

17 maja Aku Bouaouina wziął udział w audycji radiowej w Radio Dla Ciebie, gdzie
komentował sytuację w Syrii.
26 czerwca w związku z międzynarodową konferencją „Transformacje we współczesnym
świecie. Demokracja, prawa człowieka i różnorodność”, która odbyła się w Warszawie
w Muzeum Historii Żydów Polskich, Katarzyna Wencel wystąpiła w godzinnej audycji w
Radio Dla Ciebie opowiadając o sytuacji uchodźców w Polsce.
28 czerwca – wywiad z Witoldem Klausem nt. wykluczenia prawnego w programie „HOT
DOC” w stacji Planet+

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Sprawozdanie Sekcji ds. Cudzoziemców II 2013

