Sprawozdanie
z działalności Sekcji ds.Cudzoziemców
w sierpniu 2009

W sierpniu 2009 r. w ramach dyżurów prawników i doradcy międzykulturowego
udzielono porad 51 osobom, w 61 sprawach. 33 sprawy dotyczyły osób procedurze, 9 – osób,
które uzyskały ochronę uzupełniającą, 14 – status uchodźcy, 2 – pobyt tolerowany, 2 – zgodę
na osiedlenie się. Porad udzielono 20 kobietom i 31 mężczyznom. Najwięcej klientów,
którym udzielono porad pochodziło z Rosji (narodowość czeczeńska) – 23. W pozostałych
sprawach pomoc została udzielona osobom pochodzącym z: Afganistanu, Algierii, Białorusi,
Burundi, Dagestanu, Etiopii, Gruzji, Rosji – Inguszetii, Iranu, Kenii, Libii, Mongolii,
Pakistanu, Rosji, Sri Lanki, Somalii oraz Ukrainy. 31 spraw zostało zakończonych, 3 sprawy
są w toku przed Urzędem ds. Cudzoziemców, 9 spraw jest w toku przed Radą ds.
Uchodźców, 19 – przed innymi organami administracji lub władzy publicznej. W 9 sprawach
udzielono informacji, w 8 sporządzono pismo, 24 sprawy są w toku, 18 spraw zakończono.
W ramach Centrum Wolontariatu odbyło się 86 wizyt lekarskich w obecności tłumacza.
Poza tym, wolontariusze towarzyszyli cudzoziemcom w urzędach oraz innych codziennych
sprawach.
W ramach dyżurów prawników i doradców Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców
udzielono porad w sumie 679 osobom (81 w siedzibie SIP, 191 w Punkcie Informacyjnym
SIPu w MUWie oraz 407 w MUWie w pokoju 19). Spośród tych osób 457 przebywało
w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, 74 – pobytu stałego,
148 – wizy.
W ramach projektu „Sąsiedzi czy intruzi - badania dyskryminacji cudzoziemców
w Polsce” kontynuowane były działania prawne w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji
cudzoziemców. Kontynuowano sprawy z poprzednich miesięcy dotyczących m.in. kwestii
mieszkaniowych. Ponadto podjęto działania w sprawie legitymowania i kontroli legalności
pobytu cudzoziemców na terytorium RP przez funkcjonariuszy Straży Granicznej podczas
ceremonii zawierania przez cudzoziemców związku małżeńskiego.

Przy okazji analizy ustawy o cudzoziemcach pod kątem nowelizacji zgłoszono propozycje
zmiany przepisów prawnych dyskryminujących cudzoziemców z pobytem tolerowanym
w przedmiocie ubiegania się o polski dokument podróży.
W sierpniu prawnik Stowarzyszenia przeprowadził szkolenie dla Rady Pedagogicznej
w Szkole Podstawowej nr 7 im. Orła Białego w Nowym Dworze Mazowieckim, nt. prawa
cudzoziemców do edukacji oraz praw uchodźców w Polsce.
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