
Sprawozdanie
z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców 

w trzecim kwartale 2010 roku

W  trzecim  kwartale  2010  r.  w  ramach  dyżurów  prawników  i  doradcy 

międzykulturowego udzielono porad 162 osobom, w 227 sprawach.  125 spraw dotyczyło 

osób  w  procedurze  o  nadanie  statusu  uchodźcy,  80  -  osób,  które  uzyskały  ochronę 

uzupełniającą,  22  -  status  uchodźcy.  Porad  udzielono  54  kobietom  i  108  mężczyznom. 

Najwięcej klientów, którym udzielono porad pochodziło z Rosji (narodowość czeczeńska) - 

100,  udzielono  także  pomocy  6  osobom z  Gruzji,  5  osobom z  Inguszetii,  po  4  osobom 

z Afganistanu,  Białorusi  i  Nepalu,  po  3  osobom z  Indii,  Iraku,  Pakistanu  i  Uzbekistanu. 

W pozostałych sprawach pomoc została udzielona cudzoziemcom pochodzącym z Armenii, 

Bhutanu, Burundi, Dagestanu, Etiopii, Gambii, Iranu, Kenii, Kirgistanu, Kamerunu, Kongo, 

Libii, Nigerii, Rosji, Somalii, Sri Lanki, Sierra Leone,  Togo oraz Ukrainy.

W ramach Centrum Wolontariatu odbyło się 137 wizyt lekarskich w obecności tłumacza. 

Poza  tym,  wolontariusze  towarzyszyli  cudzoziemcom  podczas  załatwiania  codziennych 

spraw.

W III kwartale 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  III  kwartale  697  osób 

skorzystało  z  pomocy prawników i  doradców w Centrum Informacyjnym  Stowarzyszenia 

Interwencji  Prawnej,  zaś  856  w  Punkcie  Informacyjnym  Mazowieckiego  Urzędu 

Wojewódzkiego.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 13 spotkań merytorycznych pracowników Centrum, 

na którym omawiano bieżące sprawy z którymi zgłaszali się cudzoziemcy. W spotkaniach, 

w charakterze eksperta konsultanta brała udział Agata Foryś,  prawnik Helsińskiej Fundacji 

Praw Człowieka. 



Odbyły  się  także  dwa  spotkania  Zespołu  Doradczego  przy  MUWie.  Spotkania  dotyczyły 

bieżących spraw merytorycznych, a także związanych z formalnościami projektu.

Swoje działania kontynuował Punkt Informacyjny w MUWie oraz Infolinia Migracyjna.

W III  kwartale  zostało  zorganizowane  kolejne  szkolenie  dla  pracowników MUWu –  dla 

pracowników Punktu Informacyjnego oraz osób przyjmujących wnioski. 

W  ramach  projektu  „Sąsiedzi  czy  intruzi  –  badania  dyskryminacji  cudzoziemców 

w Polsce” zainicjowane  zostały  i  kontynuowane  były  sprawy  dotyczące  problemów 

nierównego  traktowania  w  przedmiocie  uzyskania  przez  cudzoziemkę  mieszkania 

komunalnego,  dyskryminacji  cudzoziemców w miejscu pracy,  dyskryminacji  cudzoziemca 

przez jeden z marketów w Warszawie, dyskryminującej praktyki urzędów stanu cywilnego 

oraz niewłaściwego potraktowania przez policję trzech cudzoziemców oraz bezpodstawnego 

zatrzymania jednego z nich.

Ponadto Przedstawicielka Stowarzyszenia spotkała się z przedstawicielem strony francuskiej 

w  ramach  współpracy  w  zakresie  badań  naukowych  dot.  instytucjonalnych  ścieżek 

rozpatrywania skarg osób dyskryminowanych we Francji i w Polsce. Przedstawicielka SIP-u 

podzieliła  się  doświadczeniem  organizacji  w  monitorowaniu  spraw  o  dyskryminację  ze 

względu na rasę lub pochodzenie etniczne.

Przedstawicielka SIP-u wzięła także udział w posiedzeniu Komisji Mniejszości Narodowych 

i Etnicznych,  jakie miało miejsce w Sejmie i podczas którego została przedstawiona m.in. 

informacja na temat działań Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania na rzecz 

równego  traktowania  i  ochrony  przed  dyskryminacją  ze  względu  na  pochodzenie  rasowe 

i etniczne.

Kontynuowana była współpraca w ramach Kolacji na Rzecz Równych Szans w sprawie uwag 

do rządowego projektu ustawy o równym traktowaniu. Niestety, większość uwag zgłoszonych 

przez Koalicję nie została uwzględniona, projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych. 

Zorganizowana  została  konferencja  prasowa,  na  której  Koalicja  przedstawiła  swoje 

rozczarowanie  nieuwzględnieniem  prawie  żadnej  uwagi  zgłoszonej  w  trakcie  konsultacji 

społecznych.

W  ramach  projektu  „Hate  crime  victims’  assistance”  przeprowadzony  został  wywiad 

z cudzoziemcem, który doświadczył przemocy na tle rasowym. 

Zaktualizowany został internetowy Poradnik Antydyskryminacyjny zamieszczony na stronie 

Stowarzyszenia.
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Opracowane zostały i  przekazane Ministerstwu Sprawiedliwości  uwagi Stowarzyszenia do 

odpowiedzi  rządu  na  pytania  Komitetu  Praw  Człowieka,  m.in.  dotyczące  kwestii 

przeciwdziałania dyskryminacji.

W  ramach  współpracy  z  Pełnomocnikiem  Prezydenta  m.st.  Warszawy  ds.  równego 

traktowania odbyły się kolejne spotkania organizacji pozarządowych, w których uczestniczyła 

przedstawicielka  Stowarzyszenia.  Omówione  zostały  założenia  do  programu  „Warszawa 

Różnorodna”,  Stowarzyszenie  wyraziło  chęć  zaangażowania  się  w prace  nad programem. 

Przekazało  m.in.  informacje  nt.  realizowanych  przez  nas  projektów  z  zakresu 

przeciwdziałania  dyskryminacji.  Przekazano także informacje o działalności  i publikacjach 

Stowarzyszenia na temat przeciwdziałania dyskryminacji celem zamieszczenia ich na stronie 

Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania.

Stowarzyszenie udostępniło Amnesty International oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 

opis  monitorowanych  przez  siebie  przypadków  dyskryminacji  ze  względu  na  rasę, 

narodowość, czy pochodzenie etniczne celem przedstawienia ich w raporcie końcowym oraz 

raporcie Agencji Praw Podstawowych UE.

Poza tym ze Stowarzyszeniem skontaktował się ODIHR z prośbą o informacje nt. udziału 

organizacji  w  konsultacjach  projektu  ustawy  równościowej.  Udzielono  informacji 

i przekazano tekst uwag Koalicji na Rzecz Równych Szans.

We  wrześniu  rozpoczęliśmy  realizację  III  edycji  projektu  „Szkoła  wielokulturowa” 

dofinansowanego ze środków m.st. Warszawy, w ramach którego asystent czeczeński 3 razy 

w tygodniu pełni dyżury w SP 273 na warszawskich Bielanach. Jednocześnie rozpoczęliśmy 

realizację  analogicznych działań  w  Zespole  Szkół  w Coniewie,  gdzie  asystent  czeczeński 

dyżuruje  2  razy  w  tygodniu,  w  ramach  projektu  „Wielokulturowe  Mazowsze” 

dofinansowanego ze środków Wojewody Mazowieckiego.

Spotkania/ Konferencje/Wydarzenia 
1  lipca przedstawicielka  SIP  wzięła  udział  w  roboczym  spotkaniu  dot.  abolicji  między 

przedstawicielami organizacji pozarządowych a przedstawicielami Rządu w MSWiA.

1 lipca przedstawiciel SIP wziął udział w seminarium pt.  “Hate crime and migrant labour: 

a case study of attacks on Polish migrants in the UK” organizowanym przez  Szkołę Nauk 

Społecznych PAN. 
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1 lipca  przedstawiciel  Stowarzyszenia wziął udział  w debacie  pod hasłem "Polska krajem 

rasizmu?" oraz w konferencji pod tytułem "Sytuacja prawna świadków morderstwa Maxwella 

Itoyi. Problemy cudzoziemców przebywających w Polsce".

2 lipca  przedstawicielka  SIP uczestniczyła  w seminarium „Wizy,  wjazd,  warunki  pobytu. 

Wspólne wyzwania. Wspólne rozwiązania.”, organizowanym przez OIM. Seminarium było 

drugim z szeregu spotkań Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji służącej jako 

forum komunikacji i wymiany informacji oraz doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w niej 

instytucjami.

5 lipca  przedstawiciele  SIP wzięli  udział  w seminarium w Ministerstwie Pracy i  Polityki 

Społecznej,  podczas  którego  zaprezentowano  raport  zawierający  koncepcje  trzech  modeli 

polityki migracyjnej, powstały w wyniku wspólnego projektu badawczego MPiPS oraz IPS 

UW oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich mającego na celu opracowanie rekomendacji 

w zakresie modelu polityki migracyjnej Polski.

25 sierpnia przedstawiciel Stowarzyszenia brał  udział w "IV Seminarium Warszawskim nt. 

koncepcji ogólnego krajowego środka odwoławczego oraz uproszczonych procedur zmiany 

Konwencji w procesie post-Interlaken". Seminarium było organizowane przez Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych  oraz  Ministerstwo Sprawiedliwości,  we współpracy z  Sekretariatem 

Rady Europy oraz Krajową Szkołą Administracji Publicznej.

31 sierpnia  przedstawiciele SIP wzięli udział w międzynarodowej konferencji  Laboratoria  

Integracji  Integracja  obywateli  państw  trzecich  w  wybranych  krajach  Unii  Europejskiej  

w kontekście  instytucjonalnym zorganizowanej  przez  Caritas  Polska.  Prezes  SIP  miał 

wystąpienie pt. „Współpraca NGO z instytucjami publicznymi” podczas dyskusji panelowej.

W ramach  projektu  „Polskie  doświadczenia  w  kontroli  nielegalnej  migracji  –  lekcja  dla 

Ukrainy  w  kontekście  realizacji  umowy  o  readmisji”,  współfinansowanego  z  programu 

polskiej  pomocy  zagranicznej  Ministerstwa  Spraw  Zagranicznych  RP  w  2010  r. 

przedstawiciel  SIP  wystąpił  z  wykładem  dla  ukraińskich  urzędników  dot.  problematyki 

uchodźczej w Polsce. 

Przedstawiciele Stowarzyszenia biorą aktywny udział w inicjatywie Fundacji dla Wolności 

„Etnolidze”  -  lidze  halowej  piłki  nożnej,  w  której  grają  Polacy  wraz  z  cudzoziemcami 

mieszkającymi w Warszawie (wrzesień-grudzień). 
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Szkolenia/Badania/Monitoringi
W dniach 16-18 lipca koordynatorka Sekcji ds. Cudzoziemców wzięła udział jako tłumaczka 

w szkoleniach organizowanych przez Fundację MaMa w ramach projektu WCPR „Integracja 

dla  samodzielności”  dla  czeczeńskich  mam z zakresu uczuć  i  emocji  dziecka,  budowania 

relacji z dzieckiem i różnych stylów wychowywania dzieci, rozwoju dziecka 0-15 roku życia 

oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach z dzieckiem.

W sierpniu w ramach projektu HUMA network wspólnie z koordynatorem HUMA network 

przygotowaliśmy kwestionariusz do badań ankietowych,  które będziemy prowadzić  wśród 

cudzoziemców  ubiegających  się  o  nadanie  statusu  uchodźcy  oraz  wśród 

nieudokumentowanych migrantów w zakresie dostępu do opieki medycznej w praktyce. 

31 sierpnia  została  przeszkolona grupa ankieterów i  na początku września rozpoczęliśmy 

badania terenowe w ramach HUMA network, które potrwają do końca października.

14 września odbyło  się  w  Warszawie  spotkanie  koordynatorów  projektu  z  ramienia  SIP 

z koordynatorką badań terenowych HUMA network, mające na celu wesprzeć pracę badaczy.

W sierpniu i we wrześniu  przedstawiciel Stowarzyszenia prowadził monitoring ośrodków 

strzeżonych  dla  cudzoziemców  wraz  z  przedstawicielką  Międzynarodowej  Inicjatywy 

Humanitarnej  w  ramach  projektu  realizowanego  przez  Stowarzyszenie,  który  obejmował 

wizyty  studyjne  w  ośrodkach  w  Lesznowoli,  Krośnie  Odrzańskim,  Białymstoku,  Białej 

Podlaskiej, Przemyślu oraz Kętrzynie.

16-17  września  koordynatorka  Sekcji  ds.  Cudzoziemców  oraz  koordynatorka  Centrum 

Wolontariatu wzięły udział  jako tłumaczki  w szkoleniach organizowanych przez Fundację 

MaMa w ramach projektu WCPR „Integracja  dla  samodzielności”  dla  czeczeńskich  mam 

z zakresu zdrowia kobiet, żywienia dzieci oraz edukacji.

10  września  przedstawicielka  SIP  udzieliła  wywiadu  dot.  problemu  bezdomności  wśród 

uchodźców  badaczkom  z  Instytutu  Spraw  Publicznych.  Przedstawiciel  Stowarzyszenia  w 

ramach  ww.  projektu  badawczego  przeprowadził  na  zlecenie  ISP  dwa  wywiady 

z bezdomnymi uchodźcami.

We  wrześniu  i  październiku  w  ramach  projektu  realizowanego  przez  Instytut  Spraw 

Społecznych  zorganizowane  zostały  i  prowadzone  przez  przedstawiciela  Stowarzyszenia 

jednodniowe szkolenia w ośrodkach dla uchodźców dla osób będących w procedurze.

Media

7  lipca  przedstawicielka  SIP  wypowiedziała  się  dla  Radia  TOK  Fm  o  trudnej  sytuacji 

uchodźców  z  Czeczenii,  którzy  coraz  rzadziej  mogą  liczyć  na  przyznanie  ochrony 

międzynarodowej.
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10  sierpnia przedstawiciele  SIP  spotkali  się  z  francuskim  fotografem  i  kanadyjską 

dziennikarką zainteresowanymi życiem uchodźców w Polsce. W wyniku spotkania powstał 

artykuł  o  działalności  SIP i  problemach  cudzoziemców w Polsce,  który ukazał  się  w the 

Warsaw Business  Journal  oraz  pojawił  się  pomysł  na współpracę  przy długoterminowym 

projekcie  dokumentalnym.  Pod  koniec sierpnia,  a następnie  we wrześniu podczas święte 

kończącego  Ramadan  koordynatorka  Centrum Wolontariatu  towarzyszeyła  dziennikarzom 

podczas wizyty w warszawskim ośrodku dla uchodźców.

19  sierpnia  przedstawicielka  SIP  udzieliła  wywiadu  „Rzeczpospolitej”  nt.  problemów 

uchodźców z integracją w Polsce.
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