
Sprawozdanie
z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców

w trzecim kwartale 2011 roku

W  trzecim  kwartale  2011  r.  w  ramach  dyżurów  prawników i  doradcy 

międzykulturowego udzielono porad 110 osobom, w 158 sprawach. 89 spraw dotyczył osób 

w procedurze o nadanie statusu uchodźcy, 2 sprawy – osób z pobytem tolerowanym, 45 – 

osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą, 20 – status uchodźcy, 2 – zgodę na osiedlenie. 

Porad udzielono 39 kobietom i 71 mężczyznom. Najwięcej klientów, którym udzielono porad 

pochodziło  z  Czeczenii  –  53,  udzielono  także  pomocy  8  osobom z  Białorusi,  9  osobom 

z Gruzji, 6 osobom z Rosji, po 4 osobom z Kirgistanu i Konga, po 3 osobom z Pakistanu 

i Ugandy, po 2 osobom z Iranu, Kamerunu i Libii. W pozostałych sprawach pomoc została 

udzielona  osobom  pochodzącym  z:  Armenii,  Azerbejdżanu,  Chin,  Dagestanu,  Etiopii, 

Gwinei, Inguszetii, Kenii, Liberii, Mołdawii, Nepalu, Nigerii, Senegalu i Ukrainy. 

W ramach Centrum Wolontariatu odbyło się 155 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  III  kwartale  341  osób 

skorzystało  z  pomocy prawników i  doradców w Centrum Informacyjnym  Stowarzyszenia 

Interwencji  Prawnej  (w  biurze  SIP  oraz  na  stanowisku  SIP  w  MUWie),  zaś  303  osoby 

w Punkcie Informacyjnym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (w sumie  644 osoby). 

504 osobom udzielono porad telefonicznie.

W ramach projektu „Europejska lokalna współpraca na rzecz integracji” realizowanego 

przez  Międzynarodową  Organizację  do  spraw  Migracji  oraz  SIP  przeprowadzono  10 

wywiadów  z  reprezentantami  organizacji  migranckich  w  Polsce  oraz  zebrano  od  nich 

kwestionariusze,  które  będą  poddane  analizie  w  następnych  tygodniach.



W  celu  przeprowadzenia  wywiadów  z  organizacjami  z  Krakowa,  25  sierpnia  2011 

pracowniczka SIPu odbyła wyjazd służbowy do tego miasta.

We wrześniu czeczeński asystent kulturowy kontynuował codziennie dyżury w SP nr 58 oraz 

Gimnazjum nr 141 na warszawskim Targówku w ramach projektu „Asystent kulturowy” 

dofinansowanego  ze  środków  m.st.  Warszawy.  W  ramach  projektu  „Wielokulturowe 

Mazowsze”  dofinansowanego  ze  środków  Wojewody  Mazowieckiego,  dwóch  kolejnych 

asystentów kulturowych rozpoczęło od września dyżury w trzech szkołach w okolicy Góry 

Kalwarii, do których uczęszczają uczniowie z ośrodka dla uchodźców w Lininie.

W ramach projektu „Analiza polityki lokowania ośrodków dla uchodźców” realizowanego 

przez SIP i PFM ze środków Fundacji Batorego kontynuowano badania, na podstawie których 

powstają  raporty  o  funkcjonowaniu  polskich  oraz  –  dla  porównania  –  zagranicznych 

ośrodków dla uchodźców, a także o procedurach przetargowych wynikających z realizacji 

Prawa zamówień publicznych. 

W  ramach  projektu  „Różni  ale  równi  –  badania  nad  równym  traktowaniem 

cudzoziemców w Polsce” kontynuowana była współpraca z Urzędem m.st. Warszawy przy 

opracowywaniu  programu  „Warszawa  Różnorodna”.  Zgłoszono  uwagi  do  dokumentu 

będącego przedmiotem konsultacji. 

Podjęta  została  interwencja  w  sprawie  o  dyskryminację  cudzoziemców  w  związku 

z zatrudnieniem. Odbyło się spotkanie zainteresowanych stron, podczas którego wyjaśniono 

sytuację. Ofiary dyskryminacji nie zdecydowały się na podjęcie dalszych kroków prawnych. 

Wystosowano  także  pismo  do  jednego  z  warszawskich  szpitali,  w  którym  odmówiono 

cudzoziemce udzielenia świadczeń medycznych.

Przedstawiciele  SIP  uczestniczyli  w  wideokonferencji  zorganizowanej  przy  współpracy 

Stowarzyszenia  z  Ambasadą  USA.  Zaproszonym  gościem  był  M.Bendick,  ekspert 

w dziedzinie prowadzenia testów dyskryminacyjnych. 

Kontynuowana  była  współpraca  w  ramach  Koalicji  na  Rzecz  Równych  Szans. 

Przedstawicielka  SIP  uczestniczyła  w  konferencji  dotyczącej  problematyki  dowodzenia 

w postępowaniu w sprawach o dyskryminację.

Kontynuowane  były  dwie  sprawy o  dyskryminację  w miejscu  pracy.  Odbyły  się  kolejne 

rozprawy, podczas których przesłuchano świadków. 

Zaktualizowany  został  oraz  rozbudowany  o  nowe  moduły  internetowy  Poradnik 

Antydyskryminacyjny. 
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Przedstawicielka  SIP  udzieliła  informacji  Gazecie  Wyborczej  na  temat  dyskryminacji 

cudzoziemców na polskim rynku pracy. 

Spotkania/ Konferencje/Wydarzenia 

4-7 lipca udział Prezesa SIP w wizycie studyjnej nt. dyskryminacji osób o innej narodowości 

lub rasie organizowanej przez Instytut  Spraw Publicznych;  w ramach wizyty spotkania w: 

Oxofrd  University,  University  of  Kent,  University  of  Portsmouth,  Runnymede  Trust  oraz 

National Center for Social Research.

5  lipca udział  Prezesa  SIP  w  konferencji  pt.  “Responses  to  Forced  Labour  in  the  EU” 

organizowanej przez London Metropolitan University, Londyn.

6 lipca przedstawicielka SIP spotkała  się z dwiema paniami  z Chorwacji,  uczestniczkami 

projektu  Intercultural  Navigators  realizowanego  przez  British  Council  we  współpracy 

z Instytutem Spraw Publicznych w ramach Programu Leonardo da Vinci. W związku z ich 

zainteresowaniem  tematami  związanymi  z  partycypacją  obywatelską,  aktywizacją 

społeczności  lokalnych,  wolontariatem,  rozwojem  społeczeństwa  obywatelskiego, 

wielokulturowością i prawami człowieka, opowiedziała o ww. aspektach działalności SIP.

11  lipca  przedstawicielka  SIP  wzięła  udział  w  spotkaniu  roboczym  przedstawicieli 

organizacji  pozarządowych  z  przedstawicielami  różnych  Biur  urzędu  m.  st.  Warszawy 

w związku  z  zamiarem  powołania  Warszawskiego  Centrum  Wielokulturowego.  Podczas 

spotkania  omawiano  kwestie  związane  z  przestrzenią  niezbędną  dla  Centrum  oraz 

działaniami,  od  których  można  by  zacząć  realizację  projektu  w  latach  2012-2013. 

Pomysłodawcą powstania WCW i realizatorem projektu pilotażowego WCW jest Fundacja 

Inna Przestrzeń.

11-12 lipca Prezes SIP wziął udział w konferencji pt. „Wyzwania dla rozwoju Wspólnego 

Europejskiego Systemu Azylowego, w 60. rocznicę przyjęcia Konwencji dotyczącej statusu 

uchodźców” organizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

16  lipca  koordynatorka  Sekcji  ds.  Cudzoziemców  wzięła  udział  w  dyskusji  dotyczącej 

sytuacji  uchodźców  w  Polsce,  zorganizowanej  po  spektaklu  Stowarzyszenia  Praktyków 

Kultury „Historie Ziny”.
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3  sierpnia  przedstawicielka  SIP  spotkała  się  Białorusinami  z  białoruskich  NGO, 

zainteresowanymi poradnictwem obywatelskim i w ramach projektu WRZOSu wizytującymi 

polskie organizacje i instytucje.

9  września  przedstawiciel  SIP  wziął  udział  w  spotkaniu  informacyjnym  dot.  abolicji 

zorganizowanym przez Urząd ds. Cudzoziemców.

6  września  2011 koordynatorka  Centrum  Wolontariatu  oraz  wolontariusze  SIP-u 

prezentowali  osiągnięcia  i  działalność  Stowarzyszenia  w  "Pawilonie  Europejskiego  Roku 

Wolontariatu 2011".

15  września pracowniczka  SIPu  wzięła  udział  w  seminarium  "Socio-educational 

accompaniment – key to integration", realizowanym ze strony Polskiej przez Stowarzyszenie 

Emigrant z Częstochowy. 

16  września w  ramach  tego  samego  projektu  uczestnicy  seminarium  złożyli 

w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej wizytę studyjną.

24  września  przedstawicielka  SIP  wzięła  udział  w  sesji  plenarnej  sieci  "Równość 

i różnorodność – praktycznie" w ramach projektu o tej  samej  nazwie realizowanego przez 

Fundację Fundusz Współpracy i Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. 

27 września przedstawiciele  SIP wzięli  udział  w seminarium „Living with  Difference  in 

Europe: making communities out of strangers in anera of super mobility and super diversity” 

organizowane przez University of Leeds.

Szkolenia/Badania

W  lipcu odbyły się badania pilotażowe (wywiady pogłębione z cudzoziemcami) w ramach 

rozpoczętego  w  czerwcu  projektu  badawczego  „Bieg  przez  płotki”,  realizowanego  przez 

Helsińską  Fundację  Praw  Człowieka  i  badającego  dyskryminację  cudzoziemców  m.in. 

w dostępie do dóbr i usług oraz służby zdrowia, w którym udział bierze koordynatorka Sekcji 

ds.  Cudzoziemców SIP.  9 sierpnia  odbyło  się II  spotkanie zespołu badawczego,  podczas 

którego analizowano wyniki pilotażu i dopracowywano szczegóły badań właściwych, które 

rozpoczęły się we wrześniu.
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14-15 oraz 26-27 lipca prawnik SIP poprowadził szkolenia dla cudzoziemców ubiegających 

się o nadanie SU w ośrodkach w Grupie i w Leonowie w ramach projektu "Psychoedukacja 

i wiedza obywatelska drogą do integracji" realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych.

Publikacje

Artykuł autorstwa Aleksandry Winiarskiej  i Witolda Klausa pt.  Dyskryminacja i nierówne  

traktowanie jako zjawisko społeczno-kulturowe opublikowany w nr 2 (26) 2011 „Studiów 

BAS" Biura Analiz Sejmowych:

http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/B5DB8C31E43CD10EC12578B200480D2B/

$file/BAS_26.pdf

Raport SIP i ISP autorstwa Justyny Frelak, Witolda Klausa, Katarzyny Makaruch, Katarzyny 

Wencel  pt.  Odmowa  przyznania  pomocy  integracyjnej  –  prawo  i  praktyka:  

http://www.interwencjaprawna.pl/docs/odmowy-ipi.pdf 

Media

17  sierpnia pracownicy  SIP  wypowiedzieli  się  dla  Polskiego  Radia  w  sprawie  abolicji 

i sytuacji uchodźców w Polsce.

26 sierpnia przedstawicielka SIP wypowiedziała się dla radia TOK Fm o abolicji.

19 września ukazał się artykuł prasowy o problemach, z którymi borykają się cudzoziemcy 

przebywający  w  Polsce  nielegalnie,  do  którego  wypowiedział  się  m.in.  Prezes  SIP  

http://wiadomosci.onet.pl/kiosk/kraj/niewidzialni,1,4853980,wiadomosc.html
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