
 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie 

z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców 

w trzecim kwartale 2014 

 

 

 

 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 trzecim kwartale 2014 r. w ramach dyżurów prawników i doradcy międzykulturowego 

udzielono porad 353 osobom w 1132 sprawach. 871 spraw dotyczyło osób w procedurze 

o nadanie statusu uchodźcy, 172 – osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą, 66 – status 

uchodźcy, 23 – zgody na osiedlenie. Porad udzielono 127 kobietom i 226 mężczyznom. 

Poradami objętych było 452 dzieci. Najwięcej klientów, którym udzielono porad pochodziło 

z Czeczenii – 108 i z Ukrainy – 72; udzielono także pomocy  21 osobom z Afganistanu, 20 

osobom z Gruzji, 15 z Białorusi, po 13 osobom z Kirgistanu i Rosji, 11 osobom z Syrii, 7 

osobom z Pakistanu, po 6 osobom z Iranu i Kongo, po 5 osobom z Armenii i z Libii, 4 

osobom ze Sri Lanki, po 3 osobom z Egiptu, Indii, Iraku, Nepalu, Palestyny i Rwandy. 

W pozostałych przypadkach pomoc została udzielona osobom pochodzącym z: Algierii, 

Bangladeszu, Erytrei, Etiopii, Gwinei, Inguszetii, Jordanii, Kanady, Kamerunu, Kenii, Libanu, 

Maroko, Republiki Środkowej Afryki, Somalii, Sudanu, Tadżykistanu, Togo, Turcji, Ugandy, 

Uzbekistanu, Wietnamu, Wybrzeża Kości Słoniowej i bezpaństwowcom. W 923 sprawach 

udzielono porad prawnych, a w 209 porad międzykulturowych/integracyjnych.  

W ramach działalności Centrum Wolontariatu odbyło się 313 wizyt lekarskich 

w obecności tłumacza. Poza tym, wolontariusze towarzyszyli cudzoziemcom podczas 

załatwiania spraw w urzędach oraz spraw życia codziennego. Ponadto, wolontariusze biorą 

udział w szeregu spotkań wspierających i podnoszących ich kompetencje w ramach projektu 

Podnoszenie kompetencji wolontariuszy działających na rzecz uchodźców II 

współfinansowanego przez miasto stołeczne Warszawa: 

W lipcu i wrześniu odbyły się superwizje psychologiczne prowadzone przez psycholożki 

Marię Książak oraz Katarzynę Janczewską z Fundacji Międzynarodowa Inicjatywa 
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Humanitarna. Na zajęciach poruszaliśmy problemy z jakimi się stykamy podczas pracy 

tłumaczeniowej w szpitalach i w urzędach. Rozmawialiśmy również wraz z psycholożkami 

o możliwych rozwiązaniach spotykanych problemów.  

7 lipca wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu zorganizowaliśmy spotkanie 

integracyjne z warsztatami kulinarnymi  dla cudzoziemców i wolontariuszy  obu organizacji. 

Zajęcia miały na celu bliższe poznanie kultur z których wywodzili się uczestnicy. 

1 sierpnia odbyła się dla wolontariuszy i cudzoziemców wycieczka mająca na celu 

przybliżenie uczestnikom Powstania Warszawskiego. 

We wrześniu odbyły się zajęcia z języka rosyjskiego medycznego dla wolontariuszy, podczas 

których omawiane były zagadnienia z endokrynologii, z którymi nasi wolontariusze stykają 

się najczęściej podczas swojej pracy tłumaczeniowej w szpitalach.  

 

Pomoc dobrowolnym 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 III kwartale 

2014 roku 1642 osoby skorzystały z pomocy prawników i doradców SIP, w tym 741 osób w 

960 sprawach w siedzibie Stowarzyszenia i 861 osób na stanowisku SIP w MUWie. Ponadto, 

640 osobom udzielono porad telefonicznie. W ramach projektu, pracownicy MUW udzielili 

porad 882 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 – w III kwartale nadal odbywało się poradnictwo prawne dla osób 

o nieregularnym statusie, prowadzone były również działania informacyjne skierowane do 

migrantów – kontakty z Migranckim Centrum Wsparcia, Africa Connect, Związek Ukraińców 

w Polsce, Migrant Info Point. Pracowniczki SIP opowiadały o projekcie podczas obchodów 

Międzynarodowego Dnia Niepodległości Ukrainy. Udzieliliśmy wywiadów m.in. dla „Gazety 

Prawnej”, „Gazety Wyborczej”, „Panoramy”. 

14-15 lutego spotkaliśmy się z partnerami projektowymi w Pradze, aby omówić strategię 

działań na ostatnie półrocze projektu. Rozstaliśmy się też z partnerem słowackim Spolicnosti  

ludi dobrej vole i podpisaliśmy umowę o partnerstwie z Human Right League.  

W ramach projektu Employees Beyond Borders  (Pracownicy bez granic) finansowanego ze 
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środków Funduszu Wyszehradzkiego  opublikowaliśmy na stronie projektu  raporty krajowe 

wszystkich biorących udział w projekcie partnerów.  W Czechach i na Węgrzech odbyły się 

wydarzenia promujące krajowe raporty.  W lipcu wydany został polski raport „Pracownicy 

bez granic”. 

 

W styczniu 2014 rozpoczęliśmy nowy projekt w partnerstwie z Instytutem Spraw 

Publicznych Pod jednym dachem – przeciwdziałanie wykluczeniu cudzoziemców  

współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich 

i budżet państwa. W ramach projektu w III kwartale prowadzone było poradnictwo 

w kwestiach dotyczących dyskryminacji i praw pracowniczych cudzoziemców. Ponadto 

prowadzone były działania rzecznicze (udział w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy 24 

sierpnia, udział w spotkaniu Koalicji przeciwko przestępstwom motywowanym 

uprzedzeniami 10-11 lipca, udział w III Forum Polityk Migracyjnych). 

 

W ramach realizacji rozpoczętego w marcu 2014 projektu Stowarzyszenia Interwencji 

Prawnej oraz Stowarzyszenia Lambda Warszawa Równi i Bezpieczni, realizowanego przez 

program Obywatele dla Demokracji, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wdrażany przez Fundację im. Stefana Batorego, w III 

kwartale odbyły się dwa spotkania zaangażowanych w projekt pracowników Stowarzyszenia 

Lambda Warszawa oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej( 22.07i 16.09). 

10-11 lipca odbyło się pierwsze spotkanie Koalicji Przeciwko Przestępstwom Motywowanym 

Uprzedzeniami, podczas którego przedstawiono założenia projektu Równi i Bezpieczni oraz 

cele i działania podejmowanerzez Koalicję na Rzecz Równych Szans. Podczas drugiego dnia 

uczestnicy zostali przeszkoleni w zakresie uprawnień organizacji pozarządowych 

w postępowaniu prokuratorskim, policyjnym oraz sądowym. 

 

W czerwcu 2014 rozpoczęła sie realizacja projektu Równościowy Samorząd II.  

W III kwartale odbyły się 3 dwudniowe szkolenia antydysklryminacyjne. Kolejne 4 szkolenia 

oraz 5 semninariów, na które zrekrutowano urzędzniczki oraz urzędników miasta st. 

Warszawy odbywac się będą w październiku i listopadzie. 

 

Spotkania/ Konferencje/Wydarzenia  

3 lipca Magdalena Sadowska wzięła udział w spotkaniu dot. sytuacji małoletnich 

cudzoziemców bez opieki zorganizowanym przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. 
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W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki holenderskiej organizacji NIDOS oraz 

szwedzkiej organizacji SALAR; 

9 lipca Magdalena Sadowska i Anna Trylińska wzięły udział w wykładzie zorganizowanym 

przez Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego oraz The German 

Marshall Fund of the United States pt. "The American way of border control and immigration 

reform politics", który wygłosił Profesor Rey Koslowski (Department of Political Science, 

University at Albany - SUNY); 

14 lipca Agnieszka Kwaśniewska wzięła udział w spotkaniu informacyjnym dot. Programu 

Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, które odbyło się w  MSW. Dotyczyło 

finansowania pomocy dla cudzoziemców ze środków unijnych od 2015 roku. Program FAMI 

został skonsultowany przez organizacje pozarządowe i instytucje państwowe , którym 

następnie przedstawiono naniesione zmiany. Rozmawiano także o formie konkursów 

i późniejszym rozliczaniu projektów. Niestety, nie padła ostateczna odpowiedź, kiedy będzie 

ogłoszony konkurs grantowy w ramach FAMI; 

17 lipca Michał Górski wziął udział w organizowanym przez Urząd do Spraw Cudzoziemców 

spotkaniu konsultacyjnym z organizacjami społecznymi na temat nowej ustawy 

o cudzoziemcach; 

30 lipca Aleksandra Marczak, Karolina Mazurczak i Ewelina Wegner wzięły udział 

w spotkaniu eksperckim w MSW w ramach projektu „Ocena bieżącej sytuacji w zakresie 

bezpieczeństwa zatrudnienia i wykonywania pracy przez obywateli państw trzecich w Polsce. 

Rozwiązania i postulowane zmiany”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Projekt realizowany jest przez 

agencję EWL w partnerstwie z Fundacją Instytut Innowacji; 

31 lipca Katarzyna Słubik wzięła udział w „spotkaniu przy kawie” z europarlamentarzystą 

Michałem Bonim – rozmowa dotyczyła tolerancji, nienawiści i polityki europejskiej; 

24 sierpnia Emilia Piechowska, Joanna Subko i Ewelina Wegner reprezentowały SIP podczas 

obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy, zorganizowanych przez Związek Ukraińców 

w Polsce i Stowarzyszenie „Nasz Wybór"; 

1 września Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w konferencji w Poczdamie poświęconej 

zagadnieniom regulacji Dublin III i współpracy Polski i Niemiec w zakresie przekazywania 

uchodźców dotkniętych tą regulacją. W ramach panelu dyskusyjnego „System azylowy 

w Polsce” przedstawiła sytuację i problemy uchodźców odsyłanych z Niemiec do Polskich. 

Konferencja pod hasłem „Bundesamt un Diakonie im Dialog. Gemeinsame Fachtagung zu 

asylrelevanten Themen” została zorganizowana wspólnie przez niemieckie władze azylowe 
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(BAMF) i pozarządową organizację kościelną Diakonie działającą m.in. na rzecz migrantów 

w Niemczech; 

5 września Katarzyna Słubik wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami Departamentu 

ds. Azylu i Migracji Z DG Home Komisji Europejskiej, podczas którego omówiono bieżące 

problemy z zakresu migracji w Polsce; 

10-13 września Witold Klaus wziął udział w Międzynarodowej Konferencji “Criminology of 

Europe: Inspiration by Diversity. 14
th

 Annual Conference of European Society of 

Criminology” organizowanej przez European Society of Criminology, Czech Society of 

Criminology and Charles University w Pradze, podczas której miał wystąpienie pt. “State as 

a perpetrator of violence – crimmigration approach in Poland”; 

11-12 września Anna Trylińska, Katarzyna Słubik, Adam Chmura i Michał Górski wzięli 

udział w warsztatach organizowanych przez Biuro UNHCR w Warszawie we współpracy 

z  Radą Europy na temat ochrony uchodźców, osób ubiegających się o przyznanie ochrony 

oraz bezpaństwowców w prawie krajowym, europejskich regulacjach dotyczących praw 

człowieka oraz prawie międzynarodowym (w tym orzecznictwa  Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka w sprawach migracyjnych); 

12-13 września Ewelina Wegner wzięła udział w warsztatach „Jak opracować projekt 

i napisać wniosek?”, organizowanych przez IOM w ramach działań Krajowej Platformy 

Współpracy na rzecz Integracji; 

15 września Witold Klaus wziął udział w seminarium „Lektury prof. Hołdy – 

Przeciwdziałanie antysemityzmowi”, organizowane przez Stowarzyszenie im. Prof. 

Zbigniewa Hołdy oraz Instytut Reportażu; 

15 września – wystąpienie Witolda Klausa pt. “Przemoc ze strony osób bliskich skierowana 

przeciwko migrantkom przymusowym” na posiedzeniu Komisji Ekspertów ds. Migrantów 

przy Rzeczniku Praw Obywatelskich; 

18-21 września Karolina Mazurczak i Patrycja Mickiewicz wzięły udział w III Forum Polityk 

migracyjnych; 

19 września Aleksandra Marczak i Adam Gryszkiewicz wzięli udział w seminarium 

„Prognozy przepływów migracyjnych pomiędzy UE, Grupą Wyszehradzką i Europą 

Wschodnią: wpływ zniesienia wiz” organizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

(MSW) oraz Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW). Podczas seminarium podsumowane były 

wyniki międzynarodowego projektu badawczego zrealizowanego przez OSW we współpracy 

z MSW RP oraz siedmioma instytucjami badawczymi z Europy Centralnej i Wschodniej oraz 

finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Projekt miał na celu 
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oszacowanie obecnej i możliwej przyszłej skali przepływów migracyjnych z Europy 

Wschodniej do UE (w szczególności w przypadku zniesienia obowiązku wizowego). Podczas 

seminarium zastanawialno się także, czy Unia Europejska, a w szczególności Polska, 

potrzebuje cudzoziemców z Europy Wschodniej na ile jest na to gotowa administracyjnie, 

gospodarczo oraz politycznie, a na ile jest na to gotowe polskie społeczeństwo.  Rozważano 

też czy konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy może zmienić dotychczasową dynamikę 

migracyjną w regionie; 

26 września Aleksandra Chrzanowska, Katarzyna Słubik i Ewelina Wegner wzięły udział w 

konferencji o Konwencji o statusie bezpaństwowców zorganizowanej przez UNHCR, CPPP 

im. Haliny Nieć oraz HFPC; 

26-28 września Karolina Mazurczak wzięła udział w szkoleniu dla organizacji strażniczych 

o angażowaniu zwolenników będący jednym z elementów cyklu edukacyjnego 

organizowanego przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska. 

 

Szkolenia/Badania/Udział w innych projektach/Inne 

W ramach cyklu cotygodniowych szkoleń wewnętrznych podnoszących kompetencje 

pracowników SIP w III kwartale 2014 odbyły się następujące szkolenia (szkolenia nie 

odbywały się podczas wakacji letnich w lipcu i sierpniu): 

- integracja gospodarcza i społeczna imigrantów wyznania muzułmańskiego w Polsce 

- system obiegu dokumentów w organizacji, opisywanie dokumentów księgowych 

 

W lipcu Warszawę odwiedziła grupa aktywistów i aktywistek z Białorusi biorąc udział 

w realizowanym przez British Council w partnerstwie z Goethe Institute w Mińsku oraz 

Alliance Française de Moldavie programie Roots and Treetops. Jednym z punktów programu 

podczas miesięcznego pobytu w Polsce było kilkugodzinne spotkanie w naszym 

Stowarzyszeniu, które prowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia - Adam Chmura 

i Aleksandra Marczak. 

 

 

Publikacje 

1. Angielska wersja raportu SIP & HFPC z monitoringu Strzeżonych Ośrodków dla Cu-

dzoziemców „Wciąż za kratami…”:  

http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/still-behind-bars.pdf 

http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/still-behind-bars.pdf
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2. „Biura porad obywatelskich czy obywatelskie biura poradnictwa” – udział Witolda 

Klausa w dyskusji redakcyjnej; „Trzeci Sektor” 2014, numer specjalny pt. „Kropla 

w morzu. Poradnictwo prawne i obywatelskie – rola organizacji pozarządowych” 

(s. 68-81)  

3. Izabela Czerniejewska Pracownicy bez granic. Raport krajowy. Polska (podsumowa-

nie badań SIP na temat zatrudnienia cudzoziemców w Polsce z punktu widzenia pra-

codawców): 

 http://interwencjaprawna.pl/docs/ARE-314-pracownicy-bez-granic.pdf  

 

Stanowiska SIP/listy otwarte/ wystąpienia 

Pismo interwencyjne (wraz z innymi NGO) do MSW w sprawie opóźnień w imple-

mentacji Funduszu Azylu, Migracji i Integracji: 

http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/pismo-Fundusz-Azylu-opoznienia.pdf  

 

Media 

1.07 – udział Magdaleny Sadowskiej w audycji Radia Tok FM dot. prawnych możliwości 

legalizacji pobytu dzieci cudzoziemskich w Polsce i/lub nadawania im polskiego 

obywatelstwa 

14.07 – „Gazeta Wyborcza Białystok” – wypowiedź Witolda Klausa nt. opłat nakładanych na 

cudzoziemców za czas spędzony w ośrodkach detencyjnych  

14.07 – TOK FM – wywiad z Witoldem Klausem nt. detencji cudzoziemców 

17.07 – „Panorama” TVP 2 – wypowiedź Witolda Klausa nt. wykorzystywania 

cudzoziemców przez polskich pracodawców 

29.07 – artykuł w Gazecie Prawnej.pl o raporcie SIP „Pracownicy bez granic” oceniającym 

wdrożenie przez Polskę dyrektywy sankcyjnej nr 2009/52/WE w zakresie minimalnych kar 

dla pracodawców zatrudniających imigrantów o nieuregulowanym statusie pobytu: 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/812611,kary-nie-zniechecaja-do-

zatrudniania-nielegalnych-imigrantow.html 

8.08 – artykuł Karoliny Mazurczak "Polityka niespełnionych obietnic" w portalu Eastbook.eu 

: 

http://eastbook.eu/2014/08/country/ukraine/polityka-niespełnionych-obietnic-–-ukraińcy-nic-

się-nie-stało/ 

http://interwencjaprawna.pl/docs/ARE-314-pracownicy-bez-granic.pdf
http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/pismo-Fundusz-Azylu-opoznienia.pdf
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/812611,kary-nie-zniechecaja-do-zatrudniania-nielegalnych-imigrantow.html
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/812611,kary-nie-zniechecaja-do-zatrudniania-nielegalnych-imigrantow.html
http://eastbook.eu/2014/08/country/ukraine/polityka-niespe%C5%82nionych-obietnic-%E2%80%93-ukrai%C5%84cy-nic-si%C4%99-nie-sta%C5%82o/
http://eastbook.eu/2014/08/country/ukraine/polityka-niespe%C5%82nionych-obietnic-%E2%80%93-ukrai%C5%84cy-nic-si%C4%99-nie-sta%C5%82o/

