
Sprawozdanie
z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców 

w czerwcu 2009

W czerwcu 2009 r. w ramach  dyżurów prawników i doradcy międzykulturowego 

udzielono  porad  86  osobom,  w 112 sprawach.  3  sprawy dotyczyły  osób przebywających 

w Polsce  nielegalnie,  57  -  osób  w  procedurze,  37  –  osób,  które  uzyskały  ochronę 

uzupełniającą, 13 – status uchodźcy, 1 – zgodę na osiedlenie się, 1 – zgodę na zamieszkanie 

na czas  oznaczony.  Porad udzielono  38 kobietom i  74 mężczyznom.  Najwięcej  klientów, 

którym udzielono porad pochodziło z Rosji (narodowość czeczeńska) – 49. W pozostałych 

sprawach pomoc została udzielona osobom pochodzącym z: Armenii, Bangladeszu, Białorusi, 

Burundi, Dagestanu, Gruzji, Gwinei, Rosji – Inguszetii, Iranu, Kenii, Kongo, Libii, Nigerii, 

Pakistanu,  Rosji,  Sri  Lanki,  Togo,  Ukrainy  oraz  Uzbekistanu.  70  spraw  zostało 

zakończonych, 3 sprawy są w toku przed Urzędem ds. Cudzoziemców, 7 spraw jest w toku 

przed Radą ds. Uchodźców, 2 – przed WSA, 9 – przed innymi organami administracji lub 

władzy  publicznej,  21  spraw  jest  w  toku.   W  27  sprawach  udzielono  informacji,  w  23 

sporządzono pismo, 27 spraw jest w toku, 35 spraw zakończono.

W ramach  Centrum Wolontariatu odbyło się  81 wizyt  lekarskich w obecności tłumacza. 

Poza tym, wolontariusze towarzyszyli  cudzoziemcom w urzędach oraz innych codziennych 

sprawach.

W ramach dyżurów prawników i doradców Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców 

udzielono porad w sumie 475 osobom (81 w siedzibie SIP, 169 w Punkcie Informacyjnym 

SIPu w MUWie  oraz  225 w MUWie w pokoju  19).  Spośród tych  osób 354 przebywały 

w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, 75 – pobytu stałego, 

42 – wizy oraz 3 osoby na podstawie zgody na pobyt tolerowany.

Asystentka  czeczeńska kontynuowała  dyżury  w  SP  nr  273  na  warszawskich  Bielanach 

w ramach projektu „Szkoła wielokulturowa II”.



W  ramach  projektu  „Sąsiedzi  czy  intruzi  -  badania  dyskryminacji  cudzoziemców 

w Polsce” kontynuowane były działania prawne w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji 

cudzoziemców.  Kontynuowano  sprawy  z  poprzednich  miesięcy.  Ponadto  wznowiono 

działania  w  sprawie  przewlekłości  wydawania  kart  pobytu.  Po  ubiegłorocznych 

kilkumiesięcznych  interwencjach  pisemnych  i  obietnicach  złożonych  przez  urzędników, 

sytuacja niestety nie zmieniła się na lepsze. Wystosowano pismo do Ministra SWiA w tej 

sprawie.

Analizie  zostały  poddane:  nowa  antydyskryminacyjna  dyrektywa  UE,  najnowszy  projekt 

polskiej ustawy równościowej, orzecznictwo sądów polskich i zagranicznych (ETS, ETPC) 

w sprawach o dyskryminację.

W ramach prowadzenia działań lobbingowych i rzeczniczych: w wyniku podjętych działań, 

na  portalu  www.BezUprzedzen.org zamieszczone  zostały  informacje  dotyczące  działań 

Stowarzyszenia  w zakresie  przeciwdziałania  dyskryminacji,  jak  również  liczne  publikacje 

autorstwa pracowników Stowarzyszenia na ten temat.

Spotkania/ Szkolenia 

Przecz cały czerwiec prawnik SIP prowadził  szkolenia prawne w ramach organizowanego 

z ramienia WCPR projektu "Integracja dla samodzielności". Miejscem jego realizacji było 

biuro fundacji "Via". W ramach projektu przewidziano 30 godzin zajęć warsztatowych dla 

cudzoziemców  objętych  ochroną  międzynarodową  w  Polsce  z  zakresu  podstaw  prawa 

polskiego  oraz  30  godzin  zajęć  z  doradztwa  prawnego,  aby  zachować  ciągłość  po 

szkoleniach.

1 czerwca odbyło się spotkanie przedstawicieli SIP z przedstawicielkami Fundacji Ocalenie 

oraz z Szefem Urzędu ds. Cudzoziemców  w sprawie wspólnego projektu mającego na celu 

zagwarantowanie jak największej liczbie uchodźców możliwości odbycia wizyty lekarskiej 

z Powstał pomysł napisania wspólnego wniosku do EFU.

2 czerwca przedstawicielka SIP wzięła udział w zajęciach z antropologii wielokulturowości 

w Collegium Civitas,  opowiadając studentom,  na czym w praktyce  polega  praca  doradcy 

międzykulturowego.

9 czerwca odbyło się trzecie szkolenie dla rad pedagogicznych w ramach projektu „Równe 

szanse w polskiej szkole”, tym razem w zespole szkół w Podkowie Leśnej.
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13  czerwca  prawnik  SIP  wziął  udział  w  seminarium  Krzysztofa  Wodiczki  na  SWPSie, 

opowiadając o prawnej sytuacji uchodźców i innych migrantów w Polsce.

25 czerwca  odbyło  się spotkanie  robocze SIP-PAH-IOM-przedstawicielka Mazowieckiego 

Kuratorium Oświaty,  mające na celu wymianę  informacji  na temat  organizowanych przez 

wszystkie organizacje szkoleń dla nauczycieli oraz zaplanowanie współpracy.

Media

17  czerwca  przedstawicielka  SIP  udzieliła  wywiadu  Pierwszemu  Programowi  Polskiego 

Radia na temat problemów, głównie integracyjnych, z którymi spotykają się na co dzień.
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