
 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie 

z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców 

w drugim kwartale 2016 

 

 

Pomoc uchodźcom świadczona była w ramach projektów Prawnicy uchodźcom II 

współfinansowanego przez europejski Fundusz Azylu, Migracji i Integracji i budżet państwa 

i Warszawa Wielokulturowa III współfinansowanego przez miasto stołeczne Warszawa. 

W drugim kwartale 2016 r. w ramach dyżurów prawników i doradcy międzykulturowego 

udzielono porad 262 osobom w 522 sprawach. 358 spraw dotyczyło osób w procedurze 

o nadanie statusu uchodźcy, 52 sprawy – osób w procedurze powrotowej, 43 – osób, które 

uzyskały ochronę uzupełniającą, 38 – status uchodźcy, 13 – zgody na osiedlenie, 18 – zgody 

na pobyt ze względów humanitarnych. Porad udzielono 154 kobietom i 108 mężczyznom. 

Najwięcej klientów, którym udzielono porad pochodziło z Czeczenii – 91 i z Ukrainy – 87 

osób; udzielono także pomocy 15 osobom z Rosji, 11 osobom z Kirgistanu, 8 osobom 

z Gruzji, po 6 osobom z Kongo i Tadżykistanu, po 4osobom z Afganistanu i Syrii, po 3 

osobom z Armenii, Białorusi i Wietnamu. W pozostałych przypadkach pomoc została 

udzielona osobom pochodzącym z: Bangladeszu, Dagestanu, Erytrei, Inguszetii, Iraku, Iranu, 

Jordanii, Nigerii, Nepalu, Pakistanu, Rwandy, Republiki Środkowej Afryki, Senegalu, Turcji 

i bezpaństwowcowi.  

 

W ramach Centrum Wolontariatu odbyło się 42 wizyty lekarskie w obecności tłumacza. 

Poza tym, wolontariusze towarzyszyli cudzoziemcom podczas załatwiania spraw w urzędach 

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

(16). 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 II kwartale 

odbyło się 11 spotkań dla wolontariuszy (w tym 8 szkoleń). Wolontariusze uczestniczyli m.in. w 3 

spotkaniach z Szymonem Góralczykiem, w trakcie których poznali warsztat opowiadacza baśni, w szkoleniu 

z podstawowych informacji prawnych, które poprowadził prawnik SIP Adam Chmura oraz szkoleniu 

dotyczącym psychologicznych konsekwencji migracji prowadzonym przez Antoniego Strzemiecznego. 
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W drugim kwartale 2016 kontynuowaliśmy działania w ramach projektu  projektu Seniorzy 

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

w ramach którego seniorzy spotykali się  z  cudzoziemcami podczas zajęć kulinarnych, 

artystycznych oraz brali udział w warsztatach poświęconych innym kulturom w tym 

w wycieczkach do Cerkwi, Meczetu i Synagogi .  Odbyło się łącznie12 spotkań 

cudzoziemców i wolontariuszy SIP z seniorami skupionymi wokół Klubu Seniora z ul. Paca 

40, Sygietyńskiego 7 i Walecznych 59. 

 

W drugim kwartale 2016 w pełni rozkwitł projekt Dzieci w wielokulturowej Warszawie 

finansowany ze środków Urzędu Miasta st. Warszawy. W tym czasie w każdym tygodniu wraz 

z wolontariuszami oraz Mikołajem Tabako i Bartoszem Marcem z Teatru Soho prowadziliśmy warsztaty 

teatralne dla dzieci z ośrodka na warszawskim Targówku (odbyło się 14 zajęć). Efektem naszych spotkań był 

spektakl „Drużyna superbohaterów i zła czarownica", który wystawiliśmy aż 4 razy! W przygotowaniach 

spektaklu wzięli udział także seniorzy zrzeszeni wokół Centrum Aktywności Lokalnej na Paca 40.  

W ramach projektu przeprowadziliśmy także trzygodzinne warsztaty antydyskryminacyjne 

dla uczniów z Gimnazjum przy ul. Angorskiej.  

 

Pomoc dobrowolnym migrantom świadczona była nadal – choć w znacznie ograniczonym 

wymiarze – mimo zakończenia projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców II i braku 

dalszego finansowania. W II kwartale 2016 roku udzielono pomocy 146 osobom w 182 

sprawach. W 71 sprawach porady udzielili doradcy, a w 11 – prawnicy. Najliczniejszą grupę 

dobrowolnych migrantów odwiedzających SIP stanowili Ukraińcy – 91 osób w 114 sprawach. 

 

30 kwietnia 2016 zakończył się projekt Równi i Bezpieczni, realizowany przez 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Stowarzyszenie Lambda Warszawa w ramach 

programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego. 

W ostatnim kwartale działania projektu, w dniach 15-16 kwietnia odbyło się ostatnie 

spotkanie Koalicji Przeciwko Przestępstwom Motywowanym Uprzedzeniami. Pierwszego 

dnia we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich zorganizowane zostało 

seminarium "Przestępstwa motywowane uprzedzeniami – dylematy, wyzwania, 

strategie".  Drugiego dnia odbyło się spotkanie z  Dyrektorem Gabinetu Rzecznika Praw 

Dziecka.  

Podczas dwóch lat trwania projektu Równi i Bezpieczni odbyło się 8 spotkań Koalicji 
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Przeciwko Przestępstwom Motywowanym Uprzedzeniami, z poradnictwa prawnego 

w sprawach przestępstw motywowanych uprzedzeniami skorzystało 70 osób, prawnicy SIP 

i Lambdy brali udział w monitoringu 7 rozpraw, a prawnicy obu organizacji brali udział jako 

eksperci w szeregu wydarzeń dotyczących problematyki przestępstw motywowanych 

uprzedzeniami. 

 

W ramach projektu Move On finansowanego przez Fundusz Erasmus + 17 czerwca 

w Atenach odbyło się drugie spotkanie uczestników projektu, w którym wzięły udział 

Katarzyna Słubik oraz Ewa Grzegrzółka. Projekt Move On ma na celu dostosowanie szkoleń 

zawodowych do potrzeb kobiet migrantek i potrwa do 30 września 2017 roku. W pierwszym 

kwartale trwania projektu powstał raport Cudzoziemki na polskim rynku pracy. Doradztwo 

zawodowe skierowane do migrantek.  

 

27 czerwca partnerstwo projektu Abused no More: Safeguarding Youth and Empowering 

Professionals finansowanego przez Fundusz Erasmus + opublikowało raport “Abused no More: 

The Voices of Young People in Europe”. Częścią publikacji jest także artykuł „Dyskryminacja 

w gimnazjach: doświadczanie zjawiska oraz pomysły na przeciwdziałanie mu.  Perspektywa 

uczniów i pedagogów" przedstawiający wyniki badania przeprowadzonego przez SIP. Raport można 

bezpłatnie pobrać tutaj: http://www.abusednomore.org/2016/06/27/download-the-report/ 

 

Spotkania/ Konferencje/Wydarzenia  

7 kwietnia Vasyl Blozva wziął udział w Forum mediów ukraińskich w Polsce 

zorganizowanym przez Związek Ukraińców w Polsce; 

7-8 kwietnia Vasyl Blozva współprowadził  warsztaty „Jak dobrze mówić 

o wielokulturowości?" realizowane w ramach konferencji „Edukacja o różnorodności – 

wyzwania i inspiracje w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN; 

11-12 kwietnia  Olga Hilik i Emilia Piechowska wzięły udział w Forum organizacji 

pozarządowych „Uchodźcy i migranci”, skierowanym do przedstawicieli i przedstawicielek 

organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych pracujących na rzecz integracji 

uchodźców i migrantów i organizowanym przez Fundacjęim. S. Batorego. 12 kwietnia 

prowadziły sesję: Jak pracować z wolontariuszami? Dlaczego warto tworzyć i dbać o zespół 

wolontariuszy i przyjaciół organizacji? Do jakich działań wolontariusze mogą się przydać 

w organizacji działającej na rzecz uchodźców i migrantów?  Jak ich doszkalać i rozwijać? Jak 

nagradzać za ich pracę?; 

http://www.abusednomore.org/2016/06/27/download-the-report/
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12 kwietnia – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Przestępstwo nielegalnego przekroczenia 

granicy – praktyka stosowania przepisu" na seminarium pt. "Przestępstwa związane 

z przekraczaniem granicy – aspekty prawne i kryminologiczne" organizowanym 

przez Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 

(wspólnie z Dagmarą Woźniakowską-Fajst); 

14 kwietnia Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w spotkaniu Komisji Dialogu 

Społecznego ds. Cudzoziemców, podczas którego omawiano m.in. kwestie związane 

z planami pomocy mieszkaniowej dla uchodźców ze strony m.st. Warszawy; 

15 kwietnia – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Koalicja organizacji pozarządowych 

przeciwko przestępstwom motywowanym uprzedzeniami" na konferencji pt. „Przestępstwa 

motywowane uprzedzeniami – dylematy, wyzwania, strategie" organizowanej 

przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 

Stowarzyszenie Lambda Warszawa; 

5 maja Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w spotkaniu z organizacjami pozarządowymi 

w siedzibie UNHCR, podczas którego omawiano coraz trudniejszą sytuację cudzoziemców, 

którym odmawia się dostępu do procedury uchodźczej w Terespolu oraz zastanawiano się nad 

przyszłością bezpłatnego poradnictwa dla uchodźców; 

6 maja Olga Hilik zorganizowała pierwsze spotkanie dla studentów ASP na temat kultury 

Konga z udziałem cudzoziemki z tego kraju;  

18 maja Olga Hilik zorganizowała drugie spotkanie dla studentów ASP na temat kultury 

Konga z udziałem cudzoziemki z tego kraju; 

18 maja –  wykład Witolda Klausa pt. „Prawo a dyskryminowanie" w ramach cyklu spotkań 

poświęconych tematyce uchodźczej i migracyjnej organizowanych przez Centrum 

Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 

27 maja Anna Trylińska poprowadziła spotkanie ze studentami z Uniwersytetu z Kalifornii na 

temat zjawiska imigracji w Polsce oraz aktualnych wyzwań stojących przed organizacjami 

pozarządowymi; 

3 czerwca – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Families as a collective abuser. A case of 

violence within Chechen families residing in Poland" na konferencji pt. "Troubling 

Times for Europe? Families, Migration and Politics" organizowanej przez 

Uniwersytet Jagielloński, Komitet Badań nad Migracjami PAN, Agder Research 

oraz Oslo and Akershus University College of Applied Sciences; 

11 czerwca Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w charakterze ekspertki w spotkaniu 

z uczestnikami dwumiesięcznego cyklu zajęć „O uchodźcach: media, obrazy, wyobrażenia" 
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organizowanego przez MHŻP Polin. W czasie licznych warsztatów i spotkań uczestnicy 

szukali odpowiedzi na wiele pytań, m.in: kim są uchodźcy, dlaczego przyjeżdżają, jak są 

przedstawiani przez media, czy Polska powinna ich przyjąć. Uczestnikiem całego cyklu 

warsztatów był Vasyl Blozva; 

13 czerwca w Teatrze Kana w Szczecinie odbyło się spotkanie z Aleksandrą Chrzanowską 

o uchodźcach od lat mieszkających w Polsce. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu działań 

edukacyjno-kulturalnych pprowadzonych przez Teatr, pod tytułem WROGOŚCINNOŚĆ, 

poświęconych tematyce "spotykania Innego" – osoby innej narodowości, rasy, kultury, religii, 

pochodzącej z innych środowisk lub warstw społecznych. Jego celem była próba odpowiedzi 

na pytania: Czego i dlaczego się boimy? Czego nie rozumiemy? Jak się komunikować? Jak 

reagować? Jak rozmawiać? ; 

16 czerwca Anna Trylińska uczestniczyła jako panelistka w spotkaniu dot. imigrantów 

organizowanym na rzecz amerykańskich studentów przez Centrum Taubego; 

17 czerwca Katarzyna Słubik i Ewa Grzegrzółka wzięły udział w drugim spotkaniu 

uczestników projektu Move On w Atenach;  

19-22 czerwca Katarzyna Słubik wzięła udział w spotkaniu Regionalnych Doradców 

(Regional Advisors)  międzynarodowej koalicji International Detention Coalition w Brukseli; 

22 czerwca Aleksandra Chrzanowska i Witold Klaus wzięli udział w cyklicznym spotkaniu 

Rady Ekspertów ds. Migracji przy Rzeczniku Praw Obywatelskich; 

25 czerwca Olga Hilik spotkała się z wolontariuszami Fundacji Dialog z Białegostoku w celu 

zapoznania ich z działalnością SIP i Centrum Wolontariatu SIP; 

28 czerwca Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w spotkaniu KDS ds. Cudzoziemców; 

 

Szkolenia/inne projekty 

20 kwietnia Anna Trylińska poprowadziła warsztaty w języku angielskim dla zagranicznych 

studentów „Planowanie kariery w Polsce" we Wrocławiu. Szkolenie zostało zorganizowane 

przez Instytut Spraw Publicznych i odbyło się w ramach wydarzenia pt. „Kryzys uchodźczy. 

Kryzys wartości?”; 

8 maja Aleksandra Chrzanowska poprowadziła zajęcia dla studentów studiów migracyjnych 

w Ośrodku Badań nad Migracjami z zakresu codziennego funkcjonowania uchodźców 

w Polsce, przysługujących im praw i problemów, z jakimi się stykają; 

9-19 maja Anna Trylińska uczestniczyła w wymianie International Vistor Leadership 

Program "Refugee, Migration and Integration" sponsorowanym przez Departament Stanu 

USA; 
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Wystąpienia SIP/Listy otwarte 

Uwagi SIP do planowanych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy wdrażających dyrektywę  o pracownikach sezonowych: http://interwencjaprawna.pl/uwagi-

sip-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-promocji-zatrudnienia-instytucjach-rynku-pracy/  

Media 

5 kwietnia – wypowiedź Witolda Klausa na ngo.pl nt. skutków wyboru Adama Bodnara na 

Rzecznika Praw Obywatelskich; 

15 kwietnia – wypowiedź Witolda Klausa dla TVP INFO nt. przestępstw motywowanych 

uprzedzeniami w Polsce i niezbędnych zmian legislacyjnych; 

15 kwietnia – wypowiedź  Witolda Klausa dla Polsat News nt. przestępstw motywowanych 

uprzedzeniami w Polsce i niezbędnych zmian legislacyjnych; 

15 kwietnia – wypowiedź Witolda Klausa dla Polskiego Radia Program 3 nt. przestępstw 

motywowanych uprzedzeniami w Polsce i niezbędnych zmian legislacyjnych; 

15 kwietnia w „Rzeczpospolitej" wypowiedź Witolda Klausa nt. rekomendacji OBWE 

odnośnie do zmian w polskim prawie karnym w zakresie przestępstw motywowanych 

uprzedzeniami; 

25 kwietnia Aleksandra Chrzanowska i Dominika Podkańska (ISP) wzięły udział w dyskusji 

w radiowej Trójce o sytuacji uchodźczyń w Polsce i w Europie: 

http://www.polskieradio.pl/9/540/Artykul/1612421,Trudna-sytuacja-uchodzczyn-Nie-chodzi-o-wojne-gender  

3 maja w Newsweeku wywiad z Joanną Subko i Michałem Borkiewiczem (Chlebem i solą) 

o uchodźcach w Polsce: http://polska.newsweek.pl/uchodzcy-w-polsce,artykuly,384941,1.html  

5 maja Witold Klaus w radiu TOK fm o zmianach w przepisach dot. zatrudnienia 

cudzoziemców: http://audycje.tokfm.pl/odcinek/Rzad-szykuje-zmiany-w-zatrudnianiu-obcokrajowcow-KE-

chce-wprowadzic-kare-za-nieprzyjecie-uchodzcow-Komentuje-Witold-Klaus/37007  

5 maja – w TOK FM wywiad z Witoldem Klausem nt. nowych przepisów dotyczących 

zatrudnienia migrantów; 

23 maja w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł Ludmiły Anannikovej pt. „Polska nie chce 

uchodźców. Tortury to za mało" zawierający wypowiedzi Magdaleny Sadowskiej na temat 

przyczyn odmowy udzielania ochrony międzynarodowej przez polskie organy wnioskodawcą 

pochodzącym z Ukrainy: http://wyborcza.pl/1,87648,20120149,przesladowani-torturowani-niechciani-jak-

polska-pomaga.html  

24 maja Anna Trylińska  mówiła o sytuacji Ukraińców ubiegających się w Polsce 

o udzielenie ochrony międzynarodowej w radiu TOK FM; 

http://interwencjaprawna.pl/uwagi-sip-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-promocji-zatrudnienia-instytucjach-rynku-pracy/
http://interwencjaprawna.pl/uwagi-sip-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-promocji-zatrudnienia-instytucjach-rynku-pracy/
http://ngo.pl/
http://www.polskieradio.pl/9/540/Artykul/1612421,Trudna-sytuacja-uchodzczyn-Nie-chodzi-o-wojne-gender
http://polska.newsweek.pl/uchodzcy-w-polsce,artykuly,384941,1.html
http://audycje.tokfm.pl/odcinek/Rzad-szykuje-zmiany-w-zatrudnianiu-obcokrajowcow-KE-chce-wprowadzic-kare-za-nieprzyjecie-uchodzcow-Komentuje-Witold-Klaus/37007
http://audycje.tokfm.pl/odcinek/Rzad-szykuje-zmiany-w-zatrudnianiu-obcokrajowcow-KE-chce-wprowadzic-kare-za-nieprzyjecie-uchodzcow-Komentuje-Witold-Klaus/37007
http://wyborcza.pl/1,87648,20120149,przesladowani-torturowani-niechciani-jak-polska-pomaga.html
http://wyborcza.pl/1,87648,20120149,przesladowani-torturowani-niechciani-jak-polska-pomaga.html
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24 maja – w TOK FM wywiad z Witoldem Klausem nt. niechęci polityków do imigracji 

i imigrantów; 

23 czerwca – w TOK FM wywiad z Witoldem Klausem nt. niechęci Polaków do 

obcokrajowców i pobić imigrantów. 

 

 


