Sprawozdanie
z działalności Sekcji ds.Cudzoziemców
w kwietniu 2009

W kwietniu w ramach dyżurów prawników i doradcy międzykulturowego
udzielono porad 84 osobom, w 101 sprawach. 60 spraw dotyczyło osób w procedurze, 26 –
osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą, 8 – status uchodźcy, 3 – przebywających na
podstawie zgody na zamieszkanie na czas oznaczony, 4 – na podstawie zgody na osiedlenie
się. Porad udzielono 20 kobietom i 64 mężczyznom. Najwięcej klientów, którym udzielono
porad pochodziło z Rosji (narodowość czeczeńska) – 44. W pozostałych sprawach pomoc
została udzielona osobom pochodzącym z: Algierii, Bangladeszu, Białorusi, Dagestanu,
Etiopii, Gruzji, Gwinei, Rosji–Inguszetii, Iraku, Iranu, Kirgistanu, Libii, Mołdawii, Pakistanu,
Rosji, Sierra Leone, Somalii, Sri Lanki, Tadżykistanu, Togo, Ugandy, Ukrainy oraz
Uzbekistanu. 52 sprawy zostały zakończone, 15 spraw jest w toku przed Radą ds.
Uchodźców, 9 w toku przed innymi organami administracji i władzy publicznej oraz 22
sprawy są w toku. W 18 sprawach udzielono informacji, w 23 sprawach sporządzono pismo,
32 sprawy są w toku, a 31 spraw zakończono.
W ramach Centrum Wolontariatu w kwietniu odbyło się 45 wizyt lekarskich z tłumaczem.
Wolontariusze towarzyszyli także uchodźcom w różnych urzędach i instytucjach. Jedna
z wolontariuszek intensywnie poszukiwała mieszkań dla dwóch licznych rodzin czeczeńskich,
które muszą opuścić ośrodek – na razie bez rezultatu.
Od kwietnia asystentka czeczeńska wznowiła swoje dyżury w SP nr 273 na warszawskich
Bielanach w ramach projektu „Szkoła wielokulturowa II” współfinansowanego przez Biuro
Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.
Spotkania/Wykłady/Konferencje:
8 kwietnia prawnik SIP wystąpił z wykładem o uchodźcach w Polsce w ramach cyklu
wykładów na 20-lecie 4 czerwca 1989 pt. „Stąd do demokrecji” organizowanych przez
Centrum „Łowicka”.

16 kwietnia odbyła się demonstracja uchodźców w spawach socjalno-bytowych, którą
pracownicy SIP pomogli zorganizować pod kątem formalnym. Wraz z innymi organizacjami
wystosowaliśmy do Premiera poparcie petycji uchodźców. Podczas demonstracji doszło do
spotkania z przedstawicielem Kancelarii Premiera, Dyrektorem Biura Organizacji Ośrodków
oraz MPiPS.
20 kwietnia przedstawicielki SIP wraz z grupą uchodźców wzięły udział w nagraniach
w Łodzi do projektu „Goście” Krzysztofa Wodiczki na tegoroczne Biennale w Wenecji.
21-23 kwietnia

przedstawicielka SIP wzięła udział w konferencji w Edynburgu

podsumowującej dwuletni projekt Agencji Europejskiej „Immigrant Pupils with Special
Educational Needs”, w którym SIP od początku uczestniczył.
Szkolenia:
20 kwietnia w ramach projektu „Sąsiedzi czy intruzi” przeprowadzone zostało szkolenie
dla funkcjonariuszy Policji z Komendy Stołecznej Policji pt. „Cudzoziemcy w pracy organów
ścigania przestępstw”. Podczas szkolenia poruszone zostały m.in. zagadnienia dotyczące
dyskryminacji cudzoziemców w Polsce, przestępstw na tle nienawiści etnicznej lub rasowej,
jak również zasad postępowania z cudzoziemcami - ofiarami przestępstw.
Ponadto, na zaproszenie Prokuratury Krajowej opracowane zostały propozycje postępowania
w przypadku ofiar przestępstw – cudzoziemców. Uwzględnione w nich zostały między
innymi takie kwestie, jak zasada niedyskryminacji, czy właściwej kwalifikacji przestępstw na
tle nienawiści etnicznej lub rasowej.

Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców
Od kwietnia w siedzibie Stowarzyszenia rozpoczęły się dyżury doradców i prawników
Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców. Z pomocy Centrum skorzystało 31
cudzoziemców w 57 sprawach. Doradcy obsłużyli 17 klientów (z czego 14 posiadało
zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, 1 – zezwolenie na osiedlenie, 2 – rezydenta)
w 29 sprawach. Prawnicy obsłużyli 14 klientów (z czego 13 posiadało zezwolenie na
zamieszkanie na czas oznaczony, 1 – zezwolenie na osiedlenie) w 28 sprawach.
Dodatkowo doradcy (rotacyjnie) prowadzą Punkt Informacyjny SIP w Wydziale do spraw
Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Długiej, otwarty
w godzinach pracy Urzędu.
W kwietniu odbyły się 4 spotkania merytoryczne pracowników Centrum, na którym
omawiano bieżące sprawy z którymi zgłaszali się cudzoziemcy, a także kontynuowano
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szkolenia merytoryczne (np. dot. ustawy o Karcie Polaka). W spotkaniach, w charakterze
eksperta konsultanta bierze udział Agata Foryś, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka.
Odbyło się także trzecie spotkanie Zespołu Doradczego przy MUWie, na którym omawiano
bieżące zagadnienia, pojawiające się zarówno w Punkcie Informacyjnym działającym
w Urzędzie, jak i w Centrum funkcjonującym w Stowarzyszeniu.
Swoje działania kontynuowała Infolinia Migracyjna.
Media
a) Przedstawiciele SIP wypowiedzieli się do austriackiej gazety "der Standard" nt.
sytuacji cudzoziemców narodowości czeczeńskiej w Polsce, w kontekście procedury
dublińskiej, ich dostępu do służby zdrowia w ośrodkach zamkniętych i kwestii
bezpieczeństwa.
b) Podczas demonstracji uchodźców, przedstawicielka SIP udzieliła wypowiedzi różnym
mediom (m.in. GW, Tok Fm) na temat warunków bytowych w ośrodkach oraz
problemach osób w momencie przejściowym między zakończeniem postępowania
o nadanie statusu uchodźcy a rozpoczęciem IPI, oraz tych po zakończeniu IPI.
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