
SZKOŁA DOSKONALENIA PRAKTYKÓW PRAWA. 
DETENCJA MIGRACYJNA.

W konsekwencji polityki rządu wobec kryzysu humanitarnego na granicy polsko-
białoruskiej w 2021 r. w ośrodkach detencyjnych w Polsce umieszczono ponad    

ZAPROSZENIE DLA PRAWNIKÓW I PRAWNICZEK

W ramach Szkoły Doskonalenia Praktyków Prawa zapewnione zostaną     
 szkolenia nt.: ustawodawstwa krajowego i orzecznictwa w zakresie detencji
imigracyjnej, orzecznictwa TSUE i ETPCz w sprawie detencji imigracyjnej,
psychologii detencji, wymogów formalnych wniosku do ETPCz, warunków w polskich
ośrodkach detencyjnych oraz standardów międzynarodowych dotyczących
warunków w areszcie imigracyjnym, postępowania w sprawie odszkodowań za
bezprawne zatrzymanie.
W oparciu o potrzeby uczestników zostaną również omówione inne tematy.

Szkoła Doskonalenia Praktyków Prawa będzie trwała 9 miesięcy. 
Odbędzie się 12 wykładów w formule online, każdy trwać będzie 2 godziny. 

28 marca 2023 odbędzie się spotkanie wszystkich uczestników i uczestniczek     
w Warszawie oraz wykład dr. hab. Adama Bodnara.     
                        

W ramach Szkoły zorganizowane zostaną również wizyty w ośrodku detencyjnym.
Ponadto zapewnione będą grupowe i indywidualne konsultacje     
z wyspecjalizowanymi prawnikami i prawniczkami oraz praktyczne narzędzia, które
pomogą profesjonalnie prowadzić sprawy z zakresu detencji ze względów
migracyjnych.

4000 osób, w tym 486 dzieci pod opieką i 81 dzieci bez opieki.

W Polsce osoby migranckie i ubiegające się o azyl można umieścić w detencji na
okres do 2 lat wyłącznie na podstawie ich statusu migracyjnego. Nie wszyscy
zatrzymani mają dostęp do profesjonalnej pomocy prawnej. Warunki życia       
w ośrodkach detencyjnych  Polsce zawsze były złe, ale znacznie pogorszyły się       
w 2021 r. W niektórych ośrodkach detencyjnych mogą one naruszać zakaz
nieludzkiego lub poniżającego traktowania.

Szkoła doskonalenia praktyków prawa skierowana jest do prawniczek       
i prawników, odwiedzających lub gotowych odwiedzać ośrodki detencyjne.
Zapraszamy osoby chętne rozwijać swoją wiedzę i kompetencje w zakresie
litygacji strategicznej oraz praw osób migrujących umieszczonych w strzeżonych
ośrodkach dla cudzoziemców.
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Zapraszamy aplikantów/aplikantki, radców i radczynie prawne,
adwokatów/adwokatki, a także osoby pracujące w organizacji
pozarządowej udzielającej lub planującej udzielać porad prawnych      
w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. 

Za udział w Szkole doskonalenia praktyków prawa adwokaci oraz
aplikanci adwokaccy mogą otrzymać 48 punktów szkoleniowych      
(4 punkty szkoleniowe za udział w każdym z wykładów). 

Udział w Szkole jest bezpłatny, pokrywamy koszty związane      
ze spotkaniem uczestników i uczestniczek w Warszawie oraz koszty
wyjazdów do ośrodka detencyjnego.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 1.01.2023 
za pomocą linku: https://forms.gle/4azsqEu1uKvSHffJ8

Uczestnictwo w Szkole to nie tylko wyjątkowa możliwość uczenia się
od wybitnych specjalistów i nabywania cennych kompetencji, ale też
okazja do nawiązania kontaktów i współtworzenia społeczności,
która się wzajemnie wspiera i inspiruje w walce o prawa osób
przebywających  w ośrodkach detencyjnych.

Szkoła Doskonalenia Praktyków Prawa. Detencja migracyjna
organizowana jest przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej,
finansowana ze środków Danish Refugee Council. Patronat nad Szkołą
objęła Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Liczba miejsc ograniczona. O wynikach naboru
poinformujemy drogą mailową najpóźniej 8.01.2023.

https://forms.gle/4azsqEu1uKvSHffJ8


HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

10.01.2023 g. 18-18.40   adw. Małgorzata Jaźwińska i Paulina Zając 
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 

Platformy/Materiały, z których korzystamy    Terminy oraz miejsca spotkań
Informacja nt. wyjazdu do SOC oraz mentoringu
Informacja o PSEAH    Sposoby/Miejsce komunikacji bieżącej
Punkty szkoleniowe dla adw./r.pr./aplikantów

10.01.2023 g.18.40 - 20.40  ●   adw. Małgorzata Jaźwińska   
Detencja ze względów migracyjnych. Prawo krajowe                                          

Omówienie przepisów krajowych dotyczących umieszczania i przedłużania
okresu detencji cudzoziemców (u.c. i u.u.c.o.)
Omówienie praktyki stosowania przepisów dotyczących umieszczania      
i przedłużania okresu detencji cudzoziemców
Omówienie projektowanych zmian 

24.01.2023 g.18.00  - 20.00  ●   adw. Małgorzata Jaźwińska  
Detencja ze względów migracyjnych. Prawo UE i orzecznictwo TSUE

                                          Wskazanie i ogólne omówienie norm prawa unijnego dotyczącego detencji ze
względów migracyjnych
Omówienie orzecznictwa TSUE i standardu z niego wynikającego w zakresie
detencji ze względów migracyjnych
Szczegółowe omówienie wyroków TSUE, które nie są w pełni respektowane na
gruncie krajowym

7.02.2023 g.18.00  - 20.00  ●   dr r.pr. prawa Maja Łysienia 
Detencja ze względów migracyjnych. Orzecznictwo ETPCz                                          

Kluczowe sprawy z zakresu detencji migracyjnej w kontekście 

Kluczowe sprawy z zakresu detencji migracyjnej w kontekście grup wrażliwych
Prezentacja HUDOC

     art. 3, art. 5, art. 8 EKPCz. 

28.02.2023 g.18.00  - 20.00  ●   dr r.pr. prawa Maja Łysienia 
Detencja ze względów migracyjnych. Orzecznictwo ETPCz w sprawach polskich
                                        
Omówienie orzecznictwa ETPCz w sprawach polskich związanych z detencją ze
względów migracyjnych
Wyczerpanie krajowej ścieżki odwoławczej w kontekście polskich spraw 



7.03.2023 g.18.00  - 20.00  ●   dr r.pr. prawa Maja Łysienia 
Warunki w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców z perspektywy standardu
ochrony praw człowieka                                        

Standard ETPCz/CAT/CPT w zakresie warunków panujących w detencji
Warunki panujące w SOC - omówienie raportu KMPT
Kluczowe nieprawidłowości w zakresie warunków panujących w SOC w
kontekście standardu międzynarodowego 
Gdzie można znaleźć informację o standardzie międzynarodowym oraz
warunkach panujących w SOC

21.03.2023 g.18.00  - 20.00  ●  Kamil Kamiński
Psychologia detencji 
                                       

Wpływ detencji na stan psychofizyczny dziecka oraz osoby dorosłej, 

Identyfikacja osoby, która doświadczyła przemocy - badanie przesiewowe
      w tym szczególnie wrażliwej

28.03.2023 g.18- 20  ●  IN PERSON MEETING – STAR LECTURE ● dr. hab. Adam Bodnar
Strategiczne postępowania sądowe w sprawach dotyczących praw człowieka                 

Teoretyczne i praktyczne aspekty litygacji strategicznej. Doświadczenia polskich   
i zagranicznych organizacji pozarządowych oraz indywidualnych prawników. 
Litygacja strategiczna w sprawach dotyczących migrantów i uchodźców - przegląd
najważniejszych spraw i strategii z ostatnich 15 lat. 
Litygacja strategiczna przed sądami krajowymi (z uwzględnieniem pytań
prejudycjalnych do TSUE) oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii
Europejskiej
Bariery i wyzwania dotyczące prowadzenia strategicznych postępowań sądowych
w sytuacji kryzysu rządów prawa.

11.04.2023 g.18.00  - 20.00  ●   r.pr. Agata Bzdyń
Warunki formalne skargi oraz postępowanie przed ETPCz
                                         

Kryteria dopuszczalności skargi w kontekście spraw detencyjnych
Kwestie formalne (pełnomocnictwo, kontakt z klientem, bezpłatna pomoc
prawna, podmiot uprawniony do wniesienia skargi)
Omówienie formularza skargi (oraz gdzie można go znaleźć)
Procedura przed ETPCz
Opinie przyjaciela sądu (amicus) przed ETPCz
Najczęstsze problemy 
Interim measures w sprawach detencyjnych 



25.04.2023 g.18.00  - 20.00  ●   adw. Małgorzata Jaźwińska 
Zadośćuczynienie za niesłuszną detencję                                      

Warunki formalne wniosku o zadośćuczynienie (pełnomocnictwo, opłaty, termin,
właściwość, strony, petitum)
Postępowanie w sprawie zadośćuczynienia
Kwestie dowodowe (biegli, prywatne opinie psychologiczne, raporty)
Proponowane rodzaje spraw do postępowania za niesłuszną detencję

30.05.2023 g.18.00  - 20.00  ● STAR LECTURE 
●  LL. M Gruša Matevžič i dr. adw. Barbara Pohárnok - Hungarian Helsinki Committee
Pytania prejudycjalne w sprawie detencji ze względów migracyjnych                                    

9.05.2023 g.18.00  - 20.00  ●   adw. Małgorzata Jaźwińska 
Strategia procesowa. Skarga do ETPCz czy wniosek o zadośćuczynienie?                    

Wady i zalety postępowania przed ETPCz
Wady i zalety postępowania ws. zadośćuczynienia za niesłuszną detencję
Prowadzenie sprawy w kierunki ETPCz/wniosku o zadośćuczynienie
Jak wybrać ścieżkę litygacyjną?

23.05.2023 g.18.00  - 20.00  ●   Kamil Kamiński 
Psychologia detencji cz. 2 
                                    

Rozmowa z osobą w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców

Szkoła Doskonalenia Praktyków Prawa. Detencja migracyjna organizowana jest
przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, finansowana ze środków Danish
Refugee Council. Patronat nad Szkołą objęła Komisja Praw Człowieka przy
Naczelnej Radzie Adwokackiej.

https://helsinki.hu/en/munkatars/dr-grusa-matevzic/

