
 
 
 
 
 
 

 

 

Sprawozdanie nr 2/2008  

z działalno ści Sekcji ds. 

Cudzoziemców w marcu 2008  
 

 
W marcu 2008 roku w Sekcji ds. Cudzoziemców poradnictwo prawne oraz 

integracyjne świadczone było przez 4 prawników oraz doradcę międzykulturowego.   

W okresie tym kontynuowano sprawy z poprzednich miesięcy oraz udzielono porad 

36 nowym osobom, w 39 sprawach. 5 spraw dotyczyło osób przebywających w Polsce 

nielegalnie, 17 - osób w procedurze, 9 - osób, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany, 6  - 

osób, którym przyznano status uchodźcy, 1 – osoby przebywającej w Polsce na podstawie 

wizy, 1 – na podstawie zgody na zamieszkanie na czas oznaczony. Porad udzielono 12 

kobietom oraz 27 męŜczyznom. Najwięcej klientów, którym udzielono porad pochodziło 

z Rosji (narodowość czeczeńska) – 18. w pozostałych sprawach pomoc została udzielona 

osobom pochodzącym z: Bangladeszu, Białorusi, Dagestanu, Gambii, Gruzji, Nigerii, 

Pakistanu, Rosji, Sierra Leone, Somalii, Sri Lanki i Ukrainy. 20 spraw zostało zakończonych, 

5 spraw jest w toku przed Radą ds. Uchodźców, 3 sprawy są w toku, 1 sprawa przed 

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym,  6 spraw w toku przed innymi organami 

administracji i 4 przed innym organem władzy publicznej. W 14 sprawach udzielono 

informacji, w 14 sporządzono pismo, 6 spraw jest w toku, a 5 spraw zakończono. Jedna 

sprawa została wygrana przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

W ramach Centrum Wolontariatu odbyło się 30 wizyt lekarskich z tłumaczem, 

wolontariusze towarzyszą teŜ cudzoziemcom w wielu innych codziennych sprawach. 

Konferencje/spotkania/spotkania eksperckie:  

W ramach realizacji Działania III projektu Międzykulturowego Centrum Adaptacji 

Zawodowej, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

PIW EQUAL, odbyły się dwa spotkanie eksperckie zorganizowane przez SIP. 10 marca 

odbyło się spotkanie o sytuacji imigrantów w Polsce „Równe szanse, równe prawa?”, a 27 

marca o problemie integracji w społecznościach lokalnych. 

17 marca przedstawicielka SIP oraz przedstawicielka Międzynarodowej Inicjatywy 

Humanitarnej wzięły udział w spotkaniu przedstawicieli gminy Góra Kalwaria i dyrektora 

jednej z lokalnych szkół z rodzicami polskich uczniów zaniepokojonych obecnością zbyt 
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wielu uczniów czeczeńskich w klasach ich dzieci. Celem spotkania było wspólne 

wypracowanie doraźnych rozwiązań, dopóki nie zaczną działać rozwiązania systemowe. 

27 marca, Ola Chrzanowska, doradca integracyjny w SIP, opowiedziała podczas 

spotkania zorganizowanego w Fundacji Helsińskiej w ramach Klubu Czwartkowego, 

o sytuacji uchodźców czeczeńskich w Polsce. 

W ramach projektu „Immigrant Pupils” organizowanego przez European Agency for 

Development in Special Needs Education odbyło się w Amsterdamie kolejne spotkanie 

eksperckie, w którym udział wzięła pracownica Stowarzyszenia oraz nauczyciel z gimnazjum 

„Raszyńska”. 

W dniach 31.03-1.04 w Atenach odbyła się konferencja dotycząca integracji 

imigrantów w Europie „Technical Seminar on Awareness-raising and migrant 

empowerment”, zorganizowana przez Komisję Europejską i Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych Grecji, w którym wzięła udział pracownica SIP.  

Media: 

Pracownicy Stowarzyszenia wielokrotnie wypowiadali się dla prasy i telewizji o róŜnych 

aspektach obecności imigrantów w Polsce i pomagali przy powstawaniu materiałów (5 marca 

„Rzeczpospolita”, 10 marca dziennik „Polska”, 17 marca TVP2 Panorama, 18 marca TVP1 

Wiadomości, 19-20 marca Polsat „Interwencja”, 31 marca artykuł w „Ouest France”). 

 


