Sprawozdanie
z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców
we wrześniu 2009

We wrześniu 2009 r. w ramach dyżurów prawników i doradcy międzykulturowego
udzielono porad 73 osobom, w 88 sprawach. 56 spraw dotyczyło osób w procedurze, 19 –
osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą, 10 – status uchodźcy, 3 – zgodę na osiedlenie
się. Porad udzielono 19 kobietom i 54 mężczyznom. Najwięcej klientów, którym udzielono
porad pochodziło z Czeczenii – 31, 9 osób pochodziło z Pakistanu, a kolejne 6 z Białorusi.
W pozostałych sprawach pomoc została udzielona osobom pochodzącym z: Afganistanu,
Burundi, Chorwacji, Dagestanu, Etiopii, Gruzji, Inguszetii, Iraku, Kamerunu, Libii, Rosji,
Sierra Leone, Somalii, Sri Lanki, Sudanu, Togo, oraz Uzbekistanu.
46 spraw zostało zakończonych, 5 spraw jest w toku przed Urzędem ds. Cudzoziemców, 7 –
przed Radą ds. Uchodźców, 3 – przed WSA, 7 – przed innymi organami administracji, 7 –
przed innymi organami władzy publicznej, a 13 spraw jest w toku. W 21 sprawach udzielono
informacji, w 8 sporządzono pismo, w jednej organ wydał stosowną decyzję, 24 sprawy są
w toku, 34 sprawy zakończono.
W ramach Centrum Wolontariatu odbyło się 139 wizyt lekarskich w obecności tłumacza.
Poza tym, wolontariusze towarzyszyli cudzoziemcom w pojedynczych sprawach w urzędach,
m. in. w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz na Policji.
W ramach projektu Szkoła wielokulturowa II trwały we wrześniu poszukiwania nowego
asystenta kulturowego do Szkoły Podstawowej nr 273 na warszawskich Bielanach. Zacznie
on pracę w zwiększonym wymiarze godzin od października.
W ramach projektu Równe szanse w polskiej szkole we wrześniu odbyły się kolejne 3
szkolenia dla Rad Pedagogicznych w szkołach na Mazowszu, gdzie uczą się dzieci
cudzoziemskie.

W ramach dyżurów prawników i doradców Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców
udzielono porad w sumie 606 osobom (75 osób w 157 sprawach w siedzibie SIP, 181
w Punkcie Informacyjnym SIPu w MUWie oraz 350 w MUWie w pokoju 19).
W ramach projektu „Sąsiedzi czy intruzi - badania dyskryminacji cudzoziemców
w Polsce” kontynuowana była sprawa reklamy „Czarna Mamba”. W reakcji na pismo
MSWiA adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji z prośbą o podjęcie stosownych
działań, Stowarzyszenie otrzymało postanowienie Prokuratury o odmowie wszczęcia
dochodzenia. Zostało złożone zażalenie.
Kontynuowane były także sprawy mieszkaniowe. Stowarzyszenie sukcesywnie otrzymywało
odpowiedzi od poszczególnych dzielnic i gmin. Po ich szczegółowej analizie wystosowano
pisma do dzielnic i gmin, których argumentacja budziła nasze wątpliwości.
Stowarzyszenie otrzymało odpowiedź na pismo adresowane do Straży Granicznej w sprawie
legitymowania i kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP przez
funkcjonariuszy Straży Granicznej podczas ceremonii zawierania przez cudzoziemców
związku małżeńskiego. Wysłane zostało kolejne pismo w tej sprawie, w odpowiedzi na które
Stowarzyszenie otrzymało propozycję spotkania celem omówienia spornych kwestii.
Przedstawiciele Stowarzyszenia spotkali się z władzami Komendy Głównej Straży
Granicznej.

Spotkania/ Szkolenia
W ramach projektu „Sąsiedzi czy intruzi - badania dyskryminacji cudzoziemców
w Polsce” przedstawiciel Stowarzyszenia uczestniczył w następujących spotkaniach:
- seminarium podsumowującym projekt realizowany w Komendzie Stołecznej Policji dot.
przeciwdziałania dyskryminacji w działaniach policji;
- spotkaniu z przedstawicielami ECRI w Biurze Informacji Rady Europy w Warszawie
w związku z pracami prowadzonymi przez ECRI nad przygotowaniem kolejnego raportu
dotyczącego Polski;
-

spotkaniu

sieci

ekspertów

ds.

społeczno-ekonomicznych

(SEN)

w

dziedzinie

przeciwdziałania dyskryminacji, w warsztacie dot. m.in. przeciwdziałania dyskryminacji ze
względu na rasę i pochodzenie etniczne, religię i przekonania.
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