
Sprawozdanie
z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców

w pierwszym kwartale 2012 roku

W  pierwszym  kwartale  2012  r.  w  ramach  dyżurów  prawników i  doradcy 

międzykulturowego udzielono porad 123 osobom, w 204 sprawach.  136 spraw dotyczyło 

osób  w  procedurze  o  nadanie  statusu  uchodźcy,  44  –  osób,  które  uzyskały  ochronę 

uzupełniającą, 16 – status uchodźcy, 1 – zgody na osiedlenie. Porad udzielono 51 kobietom 

i 72 mężczyznom. Najwięcej klientów, którym udzielono porad pochodziło z Czeczenii – 52, 

udzielono także pomocy 10 osobom z Gruzji, 8 osobom z Kongo, po 6 osobom z Białorusi  

i z Rosji, po 4 osobom z Inguszetii i Somalii, po 3 osobom z Dagestanu, Kenii, Kamerunu 

i Nepalu,  po  2  osobom  z  Gwinei,  Iraku,  Pakistanu,  Rwandy  i  Ugandy.  W  pozostałych 

sprawach pomoc została udzielona osobom pochodzącym z: Afganistanu, Armenii,  Etiopii, 

Indii,  Kirgistanu,  Palestyny,  Sierra  Leone,  Sri  Lanki,  Tadżykistanu  i  Ukrainy  oraz 

bezpaństwowcowi.

W ramach  Centrum Wolontariatu odbyło  się  158 wizyt  lekarskich w obecności 

tłumacza. Poza tym, wolontariusze towarzyszyli  cudzoziemcom podczas załatwiania spraw 

w urzędach  oraz  spraw  życia  codziennego.  W  ramach  projektu  „Poznaj  świat. 

Międzykulturowe przygody naukowe” odbyły się kolejne wycieczki dla dzieci uchodźców 

z ośrodka w Mosznach i dzieci polskich z okolic Brwinowa. Odbyły się wycieczki do ZOO, 

do Planetarium oraz na pokaz slajdów z Gruzji w warszawskim kinie Wisła. 

W  marcu  rozpoczął  się  projekt  „Podnoszenie  kompetencji  wolontariuszy, 

działających na rzecz uchodźców”, finansowany przez miasto stołeczne Warszawa. Do tej 

pory odbyło się szkolenie z podstaw prawnych pobytu uchodźców w Polsce, zajęcia językowe 

(z  języka  rosyjskiego),  wizyta  w  ośrodku  dla  uchodźców  na  Targówku  oraz  spotkanie 

z koordynatorką Centrum Wolontariatu.



W I kwartale  2012 w ramach  Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców,  187 

osób  skorzystało  z  pomocy  prawników  i  doradców w siedzibie  Stowarzyszenia.  W tym, 

w sprawach  związanych  z  abolicją  udzielono  porad/pomocy  76  osobom (doradcy  –  63, 

prawnicy – 13).

W I kwartale 2012 odbyły się następujące działania w ramach projektu „Europejska 

lokalna  współpraca  na  rzecz  integracji” (ELCI) realizowanego  przez  SIP  wspólnie 

z Międzynarodową Organizację do spraw Migracji:

25-27  stycznia  w  Marsylii  odbyło  się  drugie  spotkanie  organizatorów  oraz  uczestników 

projektu  ELCI.  Podczas  spotkania  omówione  zostały  dotychczasowe  osiągnięcia,  raporty 

krajowe oraz ustalane były szczegóły kolejnych etapów projektu, czyli szkoleń dla organizacji 

migranckich, wizyt studyjnych oraz konferencji.

5  marca,  podczas  trzynastego spotkania Forum Cudzoziemców,  nakręcony został  materiał 

filmowy,  który  wykorzystany  będzie  do  20  minutowego  filmu  przedstawiającego  dobre 

praktyki  współpracy  pomiędzy  organizacjami  migranckimi  a  władzami  lokalnymi.

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

cudzoziemców  w  Polsce” I  kwartale  2012  roku  prowadzone  były  następujące  działania 

rzecznicze: 

Kontynuowana była  sprawa odmowy wynajmu lokalu komunalnego w Pruszkowie. 

Nawiązana została współpraca z kancelarią prawną, która zgodziła się ją poprowadzić pro 

bono.  Odbyły  się  dwa  spotkania  z  prawnikami  kancelarii,  w  których  uczestniczyła 

przedstawicielka  SIP.  Po ustaleniu  stanu faktycznego  i  prawnego podjęta  została  decyzja 

o przygotowaniu powództwa i wystąpieniu na drogę sądową.

Kontynuowana  była  także  sprawa  niewłaściwego  potraktowania  cudzoziemskiego 

dziecka w kwestii religii i dostępu do świetlicy. Strony zgodziły się rozwiązać spór na drodze 

mediacji.

Kontynuowane były sprawy dyskryminacji w zatrudnieniu. W jednej z nich odbyło się 

spotkanie z cudzoziemcem oraz jego pełnomocniczką z urzędu oraz miała miejsce rozprawa, 

podczas  której  przesłuchiwani  byli  kolejni  świadkowie.  Druga  sprawa  zakończyła  się 

wyrokiem Sądu Apelacyjnego, który nie stwierdził naruszenia zasady równego traktowania 

w zatrudnieniu. 

Ponadto,  udzielono  dwóch  konsultacji  telefonicznych  osobom,  które  mają  do 

czynienia z dyskryminacją w miejscu pracy oraz w dostępie do zatrudnienia. 
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Kontynuowanie były także działania w związku z przeprowadzonymi w marcu 2011 r. 

testami dyskryminacyjnymi.  Przedstawicielka SIP przedstawiła uwagi do wypracowywanej 

klauzuli  antydyskryminacyjnej  w umowach  najmu lokali  gastronomicznych.  Wzięła  także 

udział w kolejnym spotkaniu grupy roboczej, podczas którego uzgodniono brzmienie klauzuli 

oraz planowane działania w związku z jej przyjęciem.

Kontynuowana  była  współpraca  z  Pełnomocniczką  Prezydenta  Warszawy  ds. 

Równego Traktowania w ramach Komisji Dialogu Społecznego. Przedstawicielka SIP wzięła 

udział w posiedzeniu KDS ds. Równego Traktowania. 

Kontynuowana była współpraca w ramach Koalicji na Rzecz Równych Szans. Odbyło 

się spotkanie przedstawicieli  organizacji wchodzących w skład Koalicji z Pełnomocnikiem 

Rządu ds. Równego Traktowania, w którym uczestniczyła przedstawicielka SIP. Odbyło się 

także spotkanie grupy roboczej wyłonionej do opracowania projektu nowelizacji, w którym 

uczestniczyli prezes i prawniczka Stowarzyszenia.

Przedstawicielka SIP wzięła również aktywny udział w seminarium zorganizowanym 

przez  HFPC „Bez paragrafów – pozaprawne instrumenty i  metody wprowadzania  polityk 

równościowych”.

Odbyła  się konferencja zorganizowana przez Fundację Wiedza Lokalna dot.  mowy 

nienawiści w internecie, w której uczestniczyła przedstawicielka SIP.

Przedstawicielka SIP zgłosiła uwagi do projektu polskiej Karty Różnorodności, która 

została  oficjalnie  zaprezentowana  podczas  konferencji.  SIP  zgłosił  chęć  podpisania 

i wdrożenia jej postanowień.

W  związku  z  obchodami  Europejskiego  Tygodnia  Walki  z  Rasizmem  oraz 

Międzynarodowego Dnia  Walki  z  Rasizmem,  zamówione  zostały materiały  informacyjne, 

które  zostały  następnie  umieszczone  w  siedzibie  Stowarzyszenia  oraz  dystrybuowane  do 

ośrodków dla uchodźców oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Odbyło  się  seminarium  zorganizowane  przez  ISP  „Dyskryminacja  cudzoziemców 

w Polsce.  Monitoring  i  diagnoza  zjawiska”,  w  którym  uczestniczyli  przedstawiciele  SIP. 

Podczas konferencji zaprezentowany został m.in. Atlas Dyskryminacji, tj. strona internetowa, 

zawierająca  aktualne  informacje  na  temat  dyskryminacji  migrantów,  incydentów 

o charakterze  rasistowskim  i  ksenofobicznym  oraz  polityki  antydyskryminacyjnej 

w kilkunastu krajach UE. Przedstawicielka SIP jest jedną z ekspertek opracowujących dane 

dot. Polski.
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Poza tym, SIP wystąpił z inicjatywą o przyłączenie Stowarzyszenia do sieci EGAM 

(the European Grassroots Antiracist Movement) skupiającej organizacje walczące z rasizmem 

i dyskryminacją rasową w Europie.

Ponadto  przygotowany  został  artykuł  o  dyskryminacji  cudzoziemców  w  sektorze 

mieszkalnictwa, który ukazał się w serii Analizy Raporty Ekspertyzy SIP. 

Przedstawicielka SIP przygotowała również analizę dot. barier prawnych w integracji 

obywateli państw trzecich, która ukaże się w publikacji Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 

w ramach projektu „Bieg przez płotki. Bariery na drodze do integracji”. 

Przedstawicielka  SIP  udzieliła  wywiadu  dla  radia  PIN  odnośnie  „Atlasu 

dyskryminacji”, który prezentowany był  podczas seminarium ISP.

W ramach  badania poświęconego migranckim instytucjom ekonomicznym został 

przygotowany  przez  Natalię  Klorek  szkic  opracowania  na  temat  stanu  badań  na  temat 

migranckich  instytucji  ekonomicznych  w  szerszym  kontekście  imigracji  zarobkowej  do 

Polski.  Dokument  ten  stanowi  obecnie  robocze  opracowanie,  do  użytku  wewnętrznego, 

sukcesywnie udoskonalane i poszerzane o wątki, na które można natrafić  w najnowszych 

bądź  trudnodostępnych  opracowaniach,  raportach  z  badań  czy  publikacjach  naukowych. 

W kolejnym  kwartale  dokument  będzie  sukcesywnie  rozbudowywany,  wraz  z  nowymi 

ustaleniami pojawiającymi się w toku zwiadu badawczego.

Spotkania/ Konferencje/Wydarzenia 
5-8  stycznia –  udział  asystentki  międzykulturowej  w  treningu  antydyskryminacyjnym 

w ramach  Podstawowej  Szkoły  Facylitacji  Społecznej  na  rzecz  Przeciwdziałania 

Dyskryminacji

8  stycznia  –  wyjazd  pracowniczek  SC  do  ośrodka  dla  uchodźców  na  Targówku  na 

afrykańskie gotowanie z uchodźczyniami i wolontariuszami

13  stycznia przedstawicielki  SIP  wzięły  udział  w  dwunastym  spotkaniu  Forum 

Cudzoziemców, działającym przy Wojewodzie Mazowieckim, poświęconemu zagadnieniom 

związanym  z  rozpoczynającą  się  z  dniem  1  stycznia  2012  r.  tzw.  „abolicją  dla 

cudzoziemców”. 

19-20 stycznia – udział asystentki międzykulturowej SIP w sesji plenarnej w ramach sieci 

„Równość  i  różnorodność  –  praktycznie”,  prowadzonej  przez  Towarzystwo  Edukacji 

Antydyskryminacyjnej i Fundację Fundusz Współpracy. Sesja była poświęcona zagadnieniom 

prawa antydyskryminacyjnego.

1  lutego  koordynatorka  Sekcji  ds.  Cudzoziemców  spotkała  się  ze  stypendystką  Instytutu 

Spraw Publicznych z Kirgistanu, która przyleciała do Polski w ramach projektu „Opening the 
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Doors of Policy-making: Central Asia and South Caucasus” prowadzonego przez europejską 

sieć  think  tanków  PASOS.  Opowiedziała  jej  o  działalności  SIP  i  o  współpracy  polskich 

organizacji pozarządowych z administracją rządową.

4 lutego koordynatorka Centrum Wolontariatu i asystentka międzykulturowa zorganizowały 

wraz z wolontariuszami wieczór afrykański w Lokalu Użytkowym na warszawskiej Starówce. 

W wydarzeniu wzięły udział uchodźczynie z Afryki, które ugotowały narodowe kongijskie 

potrawy oraz zrobiły pokaz robienia fryzur – warkoczyków. Odbył się również pokaz slajdów 

z Konga.

11 lutego w ramach Etnoligi międzynarodowa drużyna, w której jednym z zawodników jest 

prawnik SIP prezentowała ciekawostki z krajów/regionów pochodzenia swoich zawodników. 

Z  tej  okazji  zaangażowaliśmy  także  nasze  podopieczne  uchodźczynie  z  Konga 

w przygotowanie specjałów afrykańskich.

5  marca pracowniczka  Centrum  Informacyjnego  dla  Cudzoziemców  SIP  wzięła  udział 

w trzynastym  spotkaniu  Forum  Cudzoziemców  działającym  przy  Wojewodzie 

Mazowieckim,  poświęconemu  omówieniu  procedur  i  praktyk  związanych  z  legalizacją 

pobytu cudzoziemców długotrwale przebywających w Polsce oraz wydawaniu zezwoleń na 

pracę,  a  także  podsumowaniu  dotychczasowego  etapu  realizacji  ustawy  abolicyjnej 

w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

7-9 marca koordynatorka Sekcji ds. Cudzoziemców wzięła udział w warsztacie naukowym 

„ASEF Public Health Network – Research Exchange Workshop on Regional Integration and 

Infectious  Diseases” dotyczącym  zdrowia  migrantów  z  Azji  organizowanym  przez  Asia 

Europe Foundation.

19  marca asystent  prawnika  wziął  udział  w  debacie  "Przyszłość  migracyjna  Polski 

a migracje", zorganizowanej przez Fundację Ośrodek Badań nad Migracjami

20 marca koordynatorka Sekcji ds. Cudzoziemców wzięła udział w spotkaniu dyskusyjnym 

„Ile  wart  człowiek”?  Imigranci  –  współczesnymi  niewolnikami, zorganizowanym  przez 

Pallotyńską Fundację Misyjną.

26 marca koordynatorka  Sekcji  ds.  Cudzoziemców wzięła  udział  w roboczym  spotkaniu 

przedstawicieli  instytucji  rządowych,  organizacji  międzynarodowych  i  pozarządowych  w 

MPiPS,  którego celem było  wypracowanie  wskazówek dla  dokumentu  wykonawczego do 

„Polskiej  polityki  migracyjnej”  w  dziedzinie  dotyczącej  preintegracji  przymusowych 

migrantów. 

27 marca odbyło się seminarium zorganizowane przez ISP „Dyskryminacja cudzoziemców 

w Polsce.  Monitoring  i  diagnoza  zjawiska”,  w  którym  uczestniczyli  przedstawiciele  SIP. 
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Podczas konferencji zaprezentowany został m.in. Atlas Dyskryminacji, tj. strona internetowa, 

zawierająca  aktualne  informacje  na  temat  dyskryminacji  migrantów,  incydentów 

o charakterze  rasistowskim  i  ksenofobicznym  oraz  polityki  antydyskryminacyjnej 

w kilkunastu krajach UE. Przedstawicielka SIP jest jedną z ekspertek opracowujących dane 

dot. Polski.

29 marca doradczyni międzykulturowa wzięła udział jako tłumaczka w pierwszym spotkaniu 

grupy  wsparcia  dla  francuskojęzycznych  uchodźczyń  z  Afryki  zorganizowanym  przez 

psycholożki z Fundacji Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna.

29  marca prawniczka  Centrum  Informacyjnego  dla  Cudzoziemców  SIP  wzięła  udział 

w spotkaniu  w  Niebieskiej  Linii,  podczas  którego  opowiadała  o  problemie  przemocy 

w rodzinie w środowisku cudzoziemskim.

30  marca prawniczka  SIP  wzięła  udział  w  spotkaniu  Mazowieckiego  Zespołu  ds. 

Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

30 marca – udział  asystentki  międzykulturowej  w seminarium specjalistycznym „Gender. 

Transpłciowość  (czyli  płeć  jako  przesłanka  dyskryminacji”  w  ramach  sieci  „Równość 

i różnorodność  –  praktycznie”  i  Podstawowej  Szkoły  Facylitacji  Społecznej  na  rzecz 

Przeciwdziałania Dyskryminacji.

30  marca  przedstawicielka  SIP  wzięła  udział  w  seminarium  „Standardy  obsługi 

cudzoziemców przez organizacje pozarządowe” zorganizowanym przez Fundację Rozwoju 

„Oprócz Granic”.

W I kwartale  prawniczka SIP brała  udział  w rządowych  konsultacjach  z MSZ (styczeń) 

w sprawie Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka (UPR); w okresie styczeń-

marzec brała udział  w lobbowaniu w ambasadach i w Genewie w sprawie alternatywnego 

raportu do UPR (zachęcanie do wzięcia udziału w przeglądzie Polski i zadania określonych 

pytań  polskiej  delegacji).  Brała  także  udział  w  rządowych  konsultacjach  w  sprawie 

rządowego raportu z wykonania CEDAW (Konwencja w sprawie eliminacji wszelkich form 

dyskryminacji wobec kobiet) oraz w sporządzeniu uwag do raportu.

Szkolenia/Badania/Udział w innych projektach

W I kwartale koordynatorka Sekcji ds. Cudzoziemców recenzowała artykuły będące analizą 

badań dyskryminacji cudzoziemców w dostępie do dóbr i usług w ramach koordynowanego 

przez Fundację Helsińską projektu „Bieg przez płotki”.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej                            Sprawozdanie Sekcji ds. Cudzoziemców  I 2012



2-3  lutego  – udział  asystentki  międzykulturowej  w  szkoleniu  nt.  dostępu  do  informacji 

publicznej w ramach sieci „Równość i różnorodność – praktycznie”.

6 lutego koordynatorka Sekcji ds. Cudzoziemców wzięła udział w interwencyjnym spotkaniu 

podczas zebrania rodzicielskiego w szkole w Dobieszu pod Górą Kalwarią, gdzie uczęszcza 

sporo dzieci z ośrodka dla uchodźców w Lininie. Spotkanie polegało na przybliżeniu polskim 

rodzicom,  zaniepokojonym  obecnością  dzieci  cudzoziemskich,  problematyki  uchodźców 

w Polsce  oraz  przedstawienie  im  korzyści  płynących  z  uczęszczani  ich  dzieci  do  szkoły 

wielokulturowej  i  odbyło  się  w  ramach  realizowanego  przez  Stowarzyszenie  VOX 

HUMANA projektu „Szkoła – początek integracji”.

9-12  lutego –  udział  asystentki  międzykulturowej  w  treningu  genderowym  w  ramach 

Podstawowej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji.

26 lutego – udział asystentki międzykulturowej w grupie roboczej w ramach sieci „Równość 

i różnorodność – praktycznie”  (grupa  4,  opracowująca  program szkoleń  nt.  dyskryminacji 

wielokrotnej dla pracowników administracji publicznej).

9-11  marca –  udział  asystentki  międzykulturowej  w  warsztatach  nt.  dynamiki  procesu 

grupowego w ramach Podstawowej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania 

Dyskryminacji.

14-20 marca – udział  asystentki międzykulturowej  w treningu „Combating discrimination, 

promoting Diversity” organizowanym na Łotwie przez organizację European Minority Youth 

Network.

23 marca  pracownicy SIP wzięli  udział  w szkoleniu dot.  handlu ludźmi zorganizowanym 

przez Fundację La Strada.

28  marca  koordynatorka  Sekcji  ds.  Cudzoziemców  wzięła  udział  w  interwencyjnym 

spotkaniu podczas zebrania rodzicielskiego w szkole w Coniewie pod Górą Kalwarią, gdzie 

uczęszcza  sporo  dzieci  z  ośrodka  dla  uchodźców  w  Lininie.  Spotkanie  polegało  na 

przybliżeniu  polskim  rodzicom,  zaniepokojonym  obecnością  dzieci  cudzoziemskich, 

problematyki uchodźców w Polsce oraz przedstawienie im korzyści płynących z uczęszczani 

ich  dzieci  do  szkoły  wielokulturowej  i  odbyło  się  w  ramach  realizowanego  przez 

Stowarzyszenie VOX HUMANA projektu „Szkoła – początek integracji”.

Publikacje

Udział  w  rządowych  konsultacjach  w  sprawie  rządowego  raportu  z  wykonania  CEDAW 

(Konwencja  w  sprawie  eliminacji  wszelkich  form  dyskryminacji  wobec  kobiet)  oraz 

w sporządzeniu uwag do raportu.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej                            Sprawozdanie Sekcji ds. Cudzoziemców  I 2012



Media
-  wypowiedzi  pracowników  SIP  dla  Radia  TOK  Fm  w  ramach  reportażu  o  abolicji 

przygotowywanego przez Agnieszkę Lichnerowicz

-  wypowiedź  koordynatorki  Sekcji  ds.  Cudzoziemców  dla  TVN  Uwaga  o  sytuacji 

cudzoziemców na rynku pracy

- przedstawicielka SIP udzieliła  wywiadu dla radia PIN odnośnie „Atlasu dyskryminacji”, 

który prezentowany był  podczas seminarium Instytutu Spraw Publicznych „Dyskryminacja 

cudzoziemców w Polsce. Monitoring i diagnoza zjawiska”
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