Sprawozdanie
z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców
w lipcu 2009

W lipcu 2009 r. w ramach dyżurów prawników i doradcy międzykulturowego
udzielono porad 63 osobom, w 75 sprawach. 1 sprawa dotyczyła osoby przebywającej
w Polsce nielegalnie, 45 spraw – osób w procedurze, 20 – osób, które uzyskały ochronę
uzupełniającą, 6 – status uchodźcy, 2 – zgodę na osiedlenie się, 1 – osobie przebywającej na
podstawie wizy. Porad udzielono 26 kobietom i 37 mężczyznom. Najwięcej klientów, którym
udzielono porad pochodziło z Rosji (narodowość czeczeńska) – 35, kolejne 10 osób to
Ingusze. W pozostałych sprawach pomoc została udzielona osobom pochodzącym z:
Dagestanu, Etiopii, Gruzji, Iranu, Iraku, Kenii, Kirgistanu, Kuby, Libii, Nigerii, Pakistanu,
Rosji, Somalii, Togo, oraz Ukrainy.
53 spraw zostało zakończonych, 5 spraw jest w toku przed Radą ds. Uchodźców, 1 – przed
WSA, 2 – przed innymi organami administracji lub władzy publicznej, 14 spraw jest w toku.
W 11 sprawach udzielono informacji, w 14 sporządzono pismo, 14 spraw jest w toku, 36
spraw zakończono.
W ramach Centrum Wolontariatu odbyło się 101 wizyt lekarskich w obecności tłumacza.
Poza tym, wolontariusze towarzyszyli cudzoziemcom w pojedynczych sprawach w urzędach,
na policji oraz w Sądach.
W ramach dyżurów prawników i doradców Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców
udzielono porad w sumie 671 osobom (64 w siedzibie SIP, 252 w Punkcie Informacyjnym
SIPu w MUWie oraz 355 w MUWie w pokoju 19).
Spośród tych osób 446 przebywało w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony, 123 na podstawie pobytu stałego, a 102 na podstawie wiz.
W ramach projektu „Sąsiedzi czy intruzi - badania dyskryminacji cudzoziemców
w Polsce” kontynuowane były działania prawne w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

cudzoziemców – m.in. sprawę reklamy „Czarna Mamba”. Stowarzyszenie otrzymało
odpowiedź od firmy, posiadającej prawa do reklamy. Wystosowano prośbę do MSWiA oraz
Pełnomocniczki ds. Równego Traktowania o pomoc i interwencję w tej sprawie.
Ponadto, wystosowano pismo do MPiPS z prośbą o zmianę przepisu prawnego
dyskryminującego cudzoziemców – absolwentów PAN-u w przedmiocie starania się
o zezwolenie na pracę.
W ramach prowadzenia działań lobbingowych i rzeczniczych: Stowarzyszenie zostało
poproszone o przedstawienie uwag do pytań Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji
Rasowej. Stowarzyszenie zgłosiło swoje uwagi i zaprezentowało je na spotkaniu
przedstawicieli administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Nawiązano także
kontakt z Biurem Informacji Rady Europy w Warszawie w związku z pracami prowadzonymi
przez ECRI nad przygotowaniem kolejnego raportu dotyczącego Polski. Analizie zostały
poddane raporty krajowe z ubiegłych lat.
Spotkania/ Szkolenia
W lipcu prawnik SIP kontynuował prowadzenie szkoleń prawnych dla uchodźców w ramach
organizowanego z ramienia WCPR projektu "Integracja dla samodzielności".
1 lipca przedstawiciele SIP wraz z przedstawicielkami PAH wzięli udział w spotkaniu
z koordynatorką projektu Lekarzy Świata (MdM) „Averroes” („Huma”) mającego na celu
zbadanie i polepszenie dostępu do opieki medycznej osób ubiegających się o nadanie statusu
uchodźcy oraz przebywających nielegalnie na terenie umowy. W wyniku spotkania SIP
podpisał z MdM umowę o współpracy.
2 lipca przedstawicielka SIP wzięła udział w spotkaniu w kuratorium oświaty z dyrektorką
szkoły w Emolinku (koło ośrodka w Smoszewie) na temat możliwych rozwiązań trudnej
sytuacji pedagogicznej w tej placówce związanej z obecnością bardzo dużej liczby dzieci
uchodźczych
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Zaproponowano kilka możliwych tymczasowych rozwiązań i dyskutowano o konieczności
wprowadzenia zmian systemowych.
7-8 lipca odbyły się warsztaty psychologiczne, w których wzięli udział wszyscy prawnicy
i doradcy z Sekcji ds. Cudzoziemców.
14 lipca prawniczka SIP wzięła udział wzięła udział w spotkaniu administracji pozarządowej
z organizacjami pozarządowymi, które odbyło się w związku z „obroną” sprawozdania RP
z realizacji postanowień Międzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form
dyskryminacji rasowej, zaplanowanej na sierpień br. Podczas spotkania miała okazję
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przedstawić problem dyskryminacji, z jakim borykają się cudzoziemcy w Polsce, m.in.
przedstawicielom Zespołu ds. Monitorowania Dyskryminacji i Ksenofobii MSWiA, Urzędu
ds. Cudzoziemców oraz Pełnomocniczki ds. Równego Traktowania. Nawiązano bliższy
kontakt z pracowniczką Biura Pełnomocniczki i ponowiono wolę spotkania i współpracy.
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