Sprawozdanie
z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców
w drugim kwartale 2011 roku

W drugim kwartale 2011 r. w ramach dyżurów prawników i doradcy
międzykulturowego udzielono porad 106 osobom, w 148 sprawach. 73 sprawy dotyczyły
osób w procedurze o nadanie statusu uchodźcy, 5 spraw – osób z pobytem tolerowanym, 74 –
osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą, 19 – status uchodźcy. Porad udzielono 41
kobietom i 65 mężczyznom. Najwięcej klientów, którym udzielono porad pochodziło
z Czeczenii – 57, udzielono także pomocy 7 osobom z Białorusi, 6 osobom z Gruzji, po 4
osobom z Inguszetii, Pakistanu, Rosji i Ukrainy, po 3 osobom z Nepalu, i Sri Lanki, po 2
osobom z Iraku i Kamerunu. W pozostałych sprawach pomoc została udzielona osobom
pochodzącym z: Buthanu, Chin, Dagestanu, Ghany, Kenii, Kirgistanu, Nigerii, Senegalu,
Sierra Leone, i Turcji.
W ramach Centrum Wolontariatu odbyło się 120 wizyt lekarskich w obecności tłumacza.
Poza tym, wolontariusze towarzyszyli cudzoziemcom podczas załatwiania spraw w urzędach
oraz spraw życia codziennego.
Swoje działanie kontynuowało Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców zarówno
w siedzibie Stowarzyszenia, jak i w Wydziale Spraw Cudzoziemców MUW. Punkt
w siedzibie Wydziału obejmuje zarówno stanowisko pracowników Stowarzyszenia, jak
i Punkt Informacyjny, w którym pracują urzędnicy Wydziału. W II kwartale 264 osoby
skorzystały z pomocy prawników i doradców w Centrum Informacyjnym Stowarzyszenia
Interwencji Prawnej (w biurze SIP oraz na stanowisku SIP w MUWie), zaś 250 osób
w Punkcie Informacyjnym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (w sumie 514 osób).
W ramach projektu „Europejska lokalna współpraca na rzecz integracji” realizowanego
przez Międzynarodową Organizację do spraw Migracji przedstawicielka SIP tłumaczyła

dokumenty, nawiązywała relacji z organizacjami migranckimi, przeprowadziła 2 wywiady
z ich przedstawicielami oraz wypełniła 5 ankiet dotyczących ich działalności.
W kwietniu rozpoczęliśmy realizację projektu „Asystent kulturowy” (będącego kontynuacją
projektów „Szkoła wielokulturowa”) dofinansowanego ze środków m.st. Warszawy,
w ramach którego asystent czeczeński pełni codziennie dyżury w SP nr 58 oraz Gimnazjum
nr 141 na warszawskim Targówku. Projekt będzie kontynuowany od początku roku szkolnego
2011/2012.
Od kwietnia do końca maja w ramach projektu "Dzieci dla integracji – warsztaty
międzykulturowe" w Brwinowie miały miejsce cotygodniowe zajęcia integracyjne dla dzieci
uchodźców z ośrodka w Mosznach i dla dzieci polskich. Zajęcia koordynowały
2 przedstawicielki SIP – Zuzanna Mączyńska i Olga Hilik. Oprócz tego 2 razy w budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się wspólne czeczeńsko – polskie gotowanie otwarte dla
mieszkańców Brwinowa i okolic. W jego trakcie Czeczenki z ośrodka w Mosznach
pokazywały, jak przygotowywać swoje narodowe potrawy. 22 maja odbyło się zwieńczenie
działań projektowych – Dzień Międzykulturowy. Odbyły się występy muzyczne i aktorskie,
wystawa zdjęć i rysunków z zajęć oraz pokaz filmu, który stworzyły dzieci z sekcji filmowej.
Poza tym wolontariusze SIP zorganizowali animacje artystyczne i sportowe dla dzieci. Dzień
Międzykulturowy miał formę ogólnodostępnego pikniku i przyciągnął wielu mieszkańców
Brwinowa i okolic.
W kwietniu rozpoczęliśmy w partnerstwie z Polskim Forum Migracyjnym realizację projektu
„Analiza polityki lokowania ośrodków dla uchodźców” ze środków Fundacji Batorego. Do
tej pory powstała analiza prawa o zamówieniach publicznych; zostały przeprowadzone
wywiady eksperckie, na podstawie których powstanie raport oraz przygotowano dyspozycje
do badań aktowych. Powołano także nieformalną koalicję organizacji pozarządowych, która
na tym etapie konsultowała narzędzia badawcze, a następnie zostanie włączona do pracy nad
rekomendacjami.
W ramach projektu „Różni ale równi – badania nad równym traktowaniem
cudzoziemców w Polsce” zainicjowane zostały i kontynuowane były następujące sprawy:
Kontynuowanie były działania w związku z przeprowadzonymi w marcu testami
dyskryminacyjnymi. Przedstawicielka SIP wzięła udział w Okrągłym Stole zorganizowanym
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w Urzędzie m.st. Warszawy, podczas którego dyskutowano o tzw. selekcji na bramkach oraz
zakazie dyskryminacji cudzoziemców w dostępie do usług - klubów nocnych.
Odbyły się także kolejne spotkania organizacji pozarządowych – Komisji Dialogu
Społecznego z Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania,
poświęcone dyskryminacji cudzoziemców oraz dyskryminacji ze względu na płeć, w których
uczestniczyła przedstawicielka Stowarzyszenia. Przygotowane zostały postulaty podjęcia
przez Miasto działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji cudzoziemców, a także:
w sprawie usprawnienia infrastruktury żłobkowo-przedszkolnej, aby umożliwić matkom
sprawny powrót na rynek pracy, w sprawie czytelnego przekazywania przez Miasto
informacji dot. programów pomocy ofiarom przemocy; w sprawie wyasygnowania przez
Miasto funduszy na działania związane ze wspieraniem osób trans płciowych;
Kontynuowana była współpraca w ramach Koalicji na Rzecz Równych Szans. Odbyło się
kolejne spotkanie Koalicji, w którym uczestniczył specjalnie na tę okazję zaproszony RPO.
Prezes SIP wystąpił z prezentacją pt. „Dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania
dyskryminacji”.
Kontynuowana była sprawa wyroku NSA w sprawie odmowy świadczeń rodzinnych.
Wystosowane zostało do MPiPS pismo z propozycją zmiany przepisów rozporządzenia
wykonawczego do ustawy o świadczeniach rodzinnych, które określa, jakie dokumenty ma
przedstawić osoba starająca się o tego rodzaju pomoc.
Kontynuowana była sprawa cudzoziemca bezprawnie zatrzymanego przez Policję. Złożony
został wniosek o odszkodowanie.
Podjęto interwencję w sprawie obraźliwych komentarzy do filmu o sportowcu wspinającym
się po pionowych ścianach, zamieszczonych na jednym z portali internetowych.
Stowarzyszenie przystąpiło do Koalicji „Edukacja na rzecz Równości i Różnorodności”,
której

celem

jest

wypracowanie

rekomendacji

dotyczących

włączania

edukacji

antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej oraz budowanie merytorycznego
dialogu z decydentami odpowiadającymi za edukację formalną w Polsce.
SIP przystąpiło także do sieci „Równość Różnorodność-praktycznie”, która ma na celu
wypracowanie

rozwiązań

i

rekomendacji

ułatwiających

wprowadzenie

równości i różnorodności do działań administracji publicznej.
Poza tym, przedstawicielka SIP uczestniczyła w spotkaniu z Jessiką Silversmith, Dyrektor
Fundacji Punkt Zgłaszania Dyskryminacji dla Regionu Amsterdam. Przeprowadziła także
krótkie szkolenie dla funkcjonariuszy policji dzielnicy Targówek, podczas którego
zasygnalizowany został problem dyskryminacji cudzoziemców w Polsce.
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Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli także w spotkaniu fundacji Wiedza Lokalna,
które miało na celu zapoznanie zainteresowanych organizacji z funkcjonowaniem bazy mowy
nienawiści w Internecie.
Na zlecenie ISP przedstawicielka SIP przygotowała opracowanie nt. dyskryminacji
w dostępie do usług w kontekście tzw. Nocy Testów i przeprowadzonych testów
dyskryminacyjnych.
Analizie poddano: ustawę o działalności gospodarczej, o świadczeniu usług na terytorium RP.
Spotkania/ Konferencje/Wydarzenia
6 kwietnia – udział Prezesa SIP w konferencji uzgodnieniowej w sprawie projektu założeń do
projektu ustawy o cudzoziemcach organizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji;
7 kwietnia – udział prezesa SIP wspotkaniu z Dyrektorem Agencji Praw Podstawowych Unii
Europejskiej zorganizowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka;
11 kwietnia przedstawicielka SIP wzięła udział w spotkaniu roboczym przedstawicieli NGO
z przedstawicielami samorządu warszawskiego i instytucji decydenckich w sprawie dostępu
osób nieubezpieczonych (bezdomnych) do podstawowej opieki zdrowotnej zorganizowanym
przez Rzecznika Praw Obywatelskich;
14 kwietnia – wystąpienie Prezesa SIP pt. „Dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania
dyskryminacji” na III Roboczym spotkaniu Koalicji na Rzecz Równych Szans
organizowanym przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego;
14 kwietnia przedstawicielka SIP wzięła udział w konsultacjach organizacji pozarządowych
dokumentu „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania”
zorganizowanych przez przedstawicieli „Caritas Polska”;
18 kwietnia przedstawicielka CIC wzięła udział w spotkaniu Krajowej Platformy na rzecz
Integracji pt. „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania”. Spotkanie
zorganizowane było przez Międzynarodową Organizację do spraw Migracji.
18 kwietnia przedstawiciele SIP wzięli udział w spotkaniu z kierownictwem Straży
Granicznej,

podczas

którego
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zaproponowanych przez SIP w raporcie z monitoringu przeprowadzonego jesienią 2010
w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców;
28 kwietnia – udział przedstawicieli SIP w dyskusji eksperckiej dotyczącej dokumentu
„Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania” organizowana przez
Biuro Krajowe UNHCR, Instytut Spraw Publicznych i Caritas Polska;
9 maja w siedzibie SIP odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych w celu ustalenia
wspólnego programu działań związanych z obchodami międzynarodowego Dnia Uchodźcy;
10 maja przedstawicielka SIP wzięła udział w posiedzeniu KDS z Pełnomocnikiem
Prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania, podczas którego przedstawiała
problemy i dyskryminujące praktyki, z jakimi borykają się cudzoziemcy w Warszawie;
12 maja przedstawicielka SIP wzięła udział w trzecim ostatnim spotkaniu Rady
Konsultacyjnej pracującej w ramach projektu edukacyjnego „Weź kurs na wielokulturowość”
realizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka;
11 maja koordynatorka Centrum Wolontariatu wzięła udział w konferencji organizowanej
przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej pt " Edukacja do równości - równość
w edukacji"
17 maja przedstawicielka SIP wzięła udział w seminarium zorganizowanym przez ISP,
podczas którego zaprezentowano wyniki najnowszego raportu MIPEX.
27 maja koordynatorka Centrum Wolontariatu wzięła udział w seminarium organizowanym
przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" dotyczącą wolontariatu
(co wiemy a czego nie wiemy o wolontariacie, co znaczy być organizacją przyjazną
wolontariuszom, technologie pomocne w aktywizacji wolontariuszy, plany rozwoju
wolontariatu)
31 maja przedstawicielka SIP wraz z przedstawicielkami Fundacji Rozwoju „Oprócz Granic”
spotkały się w sejmie z Panem Henrykiem Wujcem, doradcą Prezydenta RP, i wręczyły mu
apel do Pary Prezydenckiej o poparcie niezbędnych zmian w ustawie o cudzoziemcach
mających na celu przestrzeganie praw dzieci-migrantów, m.in. zakazujących detencji
małoletnich;
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2-3 czerwca przedstawicielka SIP wzięła udział w konferencji „Edukacja międzykulturowa
w kontekście imigracji docelowej” w Willi Decjusza w Krakowie, podczas której
opowiedziała o pracy czeczeńskiego asystenta kulturowego w szkołach, gdzie uczą się dzieci
uchodźcy;
2 czerwca – udział Prezesa SIP w seminarium pt. „Baza danych - praktyczny efekt projektu
raport mniejszości.pl” organizowane przez Fundację Wiedza Lokalna i Collegium Civitas;
3 czerwca – udział Prezesa SIP w konferencji pt. „10 lat Urzędu do Spraw Cudzoziemców”
organizowanej przez Urząd ds. Cudzoziemców;
4 czerwca – udział Prezesa SIP w seminarium „Rocznica Wyborów 4 czerwca 1989 roku”
organizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP;
8 czerwca – udział Prezesa SIP w konferencji pt. „Prawa ponad granicami – granice praw”
organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
10 czerwca przedstawiciele SIP spotkali się z przedstawicielami Social Platform
odbywającymi w Polsce wizytę w związku z nadchodzącą Prezydencją Polski w UE
i opowiedzieli o działaniach Stowarzyszenia;
14 czerwca przedstawicielka SIP wzięła udział w posiedzeniu KDS z Pełnomocnikiem
Prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania dotyczącym dyskryminacji ze względu
na płeć;
14-15 czerwca prawnik SIP wziął udział w konferencji nt. monitorowania i przeciwdziałania
rasizmowi w futbolu, organizowanej przez sieć FARE i Stowarzyszenie 'NIGDY WIĘCEJ'
w ramach programu odpowiedzialności społecznej 'Respect Diversity. Football Unites' UEFA
EURO 2012;
17 czerwca przedstawicielki CIC wzięły udział w konferencji "Nic o nas bez nas - aktywna
rola imigrantów w społeczeństwie obywatelskim” zorganizowanej przez IOM w ramach
Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji.
17-22 czerwca odbywały się w Warszawie wydarzenia związane z obchodami
międzynarodowego Dnia Uchodźcy (20 czerwca). Przeglądowi filmów zorganizowanemu
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przez PAH towarzyszyła wystawa „Droga” przygotowana przez SIP; zorganizowaliśmy także
pokaz tańców czeczeńskich na otwarcie przeglądu filmowego;
16-18 czerwca przedstawiciel SIP wziął udział w delegacji EAPN Polska na walne zebranie
EAPN w Lizbonie;
21 czerwca koordynatorka Centrum Wolontariatu wzięła udział w spotkaniu dotyczącym
organizacji Pawilonu ERW 2011 z ramienia MSWiA.
6 kwietnia koordynatorka Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców wzięła udział
w Forum Cudzoziemców w MUW, podczas którego dyskutowano o standardach obsługi
"klienta" w MUW.
Szkolenia/Badania
W dniach 8-9 oraz 15 kwietnia przedstawicielka SIP wzięła udział w warsztatach Akademii
Skutecznej Komunikacji organizowanych przez Federację MAZOWIA.
14-15 kwietnia asystentka międzykulturowa SIP wzięła udział w szkoleniu z mediacji
międzykulturowych zorganizowanych przez Instytut Spraw Publicznych;
19 kwietnia prawnik SIP przeprowadził w Toruniu szkolenie w ramach projektu Polskiej
Akcji Humanitarnej "RAZEM. Integracja, poradnictwo i wsparcie dla cudzoziemców...".
Projekt skierowany do uchodźców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
finansowany z EFU. Szkolenie było przewidziane dla kadry zarządzającej projektem,
prawników zatrudnionych w projekcie i pracownika socjalnego pracującego z uchodźcami.
30 czerwca-1 lipca asystentka międzykulturowa SIP wzięła udział w szkoleniu
antydyskryminacyjnym w ramach projektu "Sieć na rzecz promowania równości
i różnorodności w działaniach administracji publicznej";
W czerwcu prawnik SIP brał udział w cotygodniowych wizytach w ośrodku w Lininie, gdzie
na zlecenie PAH prowadzono zajęcia z mieszkańcami nt. prawnych aspektów uchodźstwa w
Polsce. W ramach tego samego projektu asystentka międzykulturowa SIP uczestniczyła
dwukrotnie jako tłumaczka podczas spotkań z położną dla kobiet - uchodźczyń w ośrodku dla
uchodźców w Lininie.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Sprawozdanie Sekcji ds. Cudzoziemców II 2011

W czerwcu rozpoczął się projekt badawczy „Bieg przez płotki” realizowany przez Fundację
Helsińską Praw człowieka, badający dyskryminację cudzoziemców m.in. w dostępie do dóbr i
usług oraz służby zdrowia. Przedstawicielka SIP została zaproszona do udziału w projekcie.
Publikacje
Karol Kościński, Warunki dotyczące lokowania i prowadzenia ośrodków dla uchodźców
a prawo zamówień publicznych. Opinia prawna, seria ARE 3/2011, SIP, Warszawa 2011
Media
5 kwietnia przedstawicielka SIP odbyła rozmowę z reporterką Radia TOK Fm
o(nie)przyznawaniu ochrony międzynarodowej uchodźcom z Kaukazu Północnego;
20 kwietnia przedstawicielka wzięła udział wspólnie z rzeczniczką Urzędu ds.
Cudzoziemców w rozmowie na temat sytuacji uchodźców w Polsce w Radiu TOK Fm;
27 kwietnia – wywiad dla portalu www.prawaczlowieka.edu.pl nt. dyskryminacji
cudzoziemców
1 czerwca w biurze Fundacji Rozwoju Oprócz Granic podczas konferencji prasowej na temat
przestrzegania praw dzieci cudzoziemców mieszkających w Polsce odczytano List Otwarty
przygotowany z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Podkreślono w nim konieczność
wprowadzenia rozwiązań prawnych gwarantujących ochronę praw dzieci cudzoziemców
w ramach nowej ustawy o cudzoziemcach. Przedstawiciele szeregu Organizacji, w tym
Stowarzyszenia Interwencji Prawnej oświadczyli "Uważamy, iż wszystkie dzieci, bez
względu na kraj pochodzenia i status prawny, maja prawo do szczęśliwego dzieciństwa
w Polsce". Proponowane w liście zmiany w ustawodawstwie obejmują zagwarantowanie
dostępu do służby zdrowia dzieci cudzoziemców oraz kobiet w ciąży, wprowadzenie zakazu
umieszczania małoletnich bez opieki oraz małoletnich wraz z rodzinami w strzeżonych
ośrodkach dla cudzoziemców oraz uwzględnienie mechanizmu prawnego pozwalającego na
legalizację pobytu osób niepełnoletnich, bez względu na to czy urodziły się one na terytorium
Polski.
15 czerwca w portalu iwiesz24.pl ukazał się wywiad z koordynatorką Sekcji ds.
Cudzoziemców wokół obecności uchodźców w Polsce w kontekście dokumentu „Polityka
migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania”;
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29 czerwca przedstawicielka SIP oraz czeczeński asystent kulturowy wzięli udział w debacie
redakcyjnej „Dialogu” wokół sztuki Pawła Kamzy „Łzy Ronaldo” o uchodźcach
czeczeńskich, która ukaże się we wrześniowym numerze miesięcznika;
30 czerwca przedstawiciel SIP opowiedział w z jakimi problemami zgłaszają się
cudzoziemcy do Stowarzyszenia.
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