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Cudzoziemców w styczniu i lutym 2009

W styczniu i lutym w ramach dyżurów prawników i doradcy międzykulturowego 

udzielono porad 138 osobom, w 195 sprawach. 91 spraw dotyczyło osób w procedurze, 83 – 

osób,  które  uzyskały  ochronę  uzupełniającą  lub  zgodę  na  pobyt  tolerowany,  2  –  status 

uchodźcy, 4 – przebywających na podstawie zgody na zamieszkanie na czas oznaczony, 7 – 

na podstawie zgody na osiedlenie się, 2- na podstawie wizy. Porad udzielono 50 kobietom 

i 88  mężczyznom.  Najwięcej  klientów,  którym  udzielono  porad  pochodziło  z  Rosji 

(narodowość czeczeńska) – 72. W pozostałych sprawach pomoc została udzielona osobom 

pochodzącym  z:  Algierii,  Bangladeszu,  Białorusi,  Burundi,  Dagestanu,  Egiptu,  Etiopii, 

Ghany,  Gwinei,  Rosji  –  Inguszetii,  Iraku,  Jamajki,  Kenii,  Kirgistanu,  Libii,  Mołdawii, 

Pakistanu,  Palestyny,  Rosji,  Sierra  Leone,  Tunezji,  Togo,  Ukrainy oraz  Uzbekistanu.  132 

sprawy zostały zakończone, 9 spraw jest w toku przed Radą ds. Uchodźców, 9 przed Urzędem 

ds. Cudzoziemców oraz 14 w toku przed innymi organami administracji i władzy publicznej. 

W 33 sprawach udzielono  informacji,  w 30  sprawach sporządzono pismo,  50  spraw jest 

w toku, a 82 sprawy zakończono.

W  ramach  Centrum  Wolontariatu w  styczniu  i  lutym  odbyły  się  83 wizyty  lekarskie 

z tłumaczem.  Wolontariusze  towarzyszyli  także  uchodźcom  w  urzędach,  między  innymi 

w Urzędach Stanu Cywilnego.

Spotkania
22-23  stycznia przedstawicielka  SIP  wzięła  udział  w  zorganizowanej  w  Brukseli  przez 

Platform for  International  Cooperation  for  Undocumented  Migrants  (PICUM) konferencji 

dotyczącej prawno-socjalnej sytuacji małoletnich przebywających nielegalnie w krajach UE.

27  stycznia  przedstawicielka  SIP  wzięła  udział  w  spotkaniu  zorganizowanym  przez 

Międzynarodową  Organizację  ds.  Migracji  w  związku  z  realizowanym  przez  IOM 

międzynarodowym projektem „Wzmacnianie ochrony zdrowia publicznego na zewnętrznych 

granicach UE”.



29 stycznia w siedzibie Urzędu ds. Cudzoziemców odbyło się kolejne spotkanie władz UDSC 

z  przedstawicielami  organizacji  pozarządowych  dotyczące  zagadnień  preintegracji 

mieszkańców ośrodków dla uchodźców, w którym wzięła udział przedstawicielka SIP.

Szkolenia
8 stycznia pracownicy SIP wraz ze współpracującą z SIP Czeczenką przeprowadzili szkolenie 

dla rady pedagogicznej Zespołu Szkół w Coniewie na temat pracy z uczniami czeczeńskimi.

Nowy projekt

W lutym rozpoczęła się realizacja projektu „Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców”, 

współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  na  rzecz  Integracji  Obywateli 

Państw  Trzecich.  Projekt  realizowany  jest  przez  trzech  partnerów:  Stowarzyszenie 

Interwencji  Prawnej,  Fundację  Polskie  Forum  Migracyjne  oraz  Mazowiecki  Urząd 

Wojewódzki (opis projektu w zakładce „Projekty”). 

Przeprowadzono  nabór  pracowników  do  Centrum,  które  w  ramach  projektu  powstanie 

w Stowarzyszeniu  Interwencji  Prawnej  i  w jego wyniku  zatrudniono siedem osób – troje 

prawników i czworo doradców . 

Fundacja Polskie Forum Migracyjne kontynuuje prowadzenie Infolinii Migracyjnej. 

W  Wydziale  Spraw  Cudzoziemców  Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  ramach 

projektu działa Punkt Informacyjny. 

Odbyło  się także pierwsze spotkanie  specjalnego Zespołu Doradczego przy Mazowieckim 

Urzędzie Wojewódzkim, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkim partnerów oraz 

ekspert – konsultant. 
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