Sprawozdanie nr 9/2008
z działalności Sekcji ds.
Cudzoziemców w październiku 2008

W październiku w ramach dyżurów prawników i doradcy międzykulturowego
udzielono porad 41 osobom, w 50 sprawach. 6 spraw dotyczyło osób przebywających
w Polsce nielegalnie, 26 – w procedurze, 14 – osób, które uzyskały zgodę na pobyt
tolerowany, 2 – status uchodźcy, 2 – przebywających na podstawie zgody na osiedlenie się.
Porad udzielono 14 kobietom i 27 mężczyznom. Najwięcej klientów, którym udzielono porad
pochodziło z Rosji (narodowość czeczeńska) – 21. W pozostałych sprawach pomoc została
udzielona osobom pochodzącym z: Algierii, Białorusi, Burundi, Rosji – Inguszetii, Iranu,
Kenii, Kamerunu, Mołdawii, Nigerii, Pakistanu, Sierra Leone oraz Togo. 25 spraw zostało
zakończonych, 13 spraw jest w toku przed Radą ds. Uchodźców oraz 12 w toku przed innymi
or2ganami administracji i władzy publicznej. W 9 sprawach udzielono informacji, w 18
sprawach sporządzono pismo, w 2 organ wydał stosowne decyzje, 12 spraw jest w toku, a 9
spraw zakończono.
W ramach Centrum Wolontariatu odbyło się 20 wizyt lekarskich z tłumaczem.
Wolontariusze towarzyszyli także uchodźcom w urzędach, między innymi w Urzędach Stanu
Cywilnego oraz na komisariacie policji.
Asystentka czeczeńska kontynuowała dyżury w szkole podstawowej nr 273 na Bielanach
w ramach projektu Szkoła Wielokulturowa.
Spotkania/Szkolenia
13-31 października – w ramach projektu Fundacji Batorego Ukraina w drodze do Unii
Europejskiej, pracownicy SIP wzięli udział jako polscy eksperci w szkoleniach dla
ukraińskich organizacji pozarządowych pracujących na rzecz uchodźców we Lwowie,
Drohobyczu, Kijowie, Czernichowie, Chersoniu, Żytomierzu i Winnicy. Byli także

współautorami wydanej przez FB dla ukraińskiego odbiorcy publikacji o roli organizacji
pozarządowych w systemie udzielania cudzoziemcom ochrony.
8 października odbyło się w siedzibie SIP drugie spotkanie w ramach projektu Poradnictwo
obywatelskie w sprawach dotyczących dyskryminacji z powodu pochodzenia etnicznego lub
narodowości, w którym uczestniczyli przedstawiciele MSWiA, ZBPO, Fundacji Helsińskiej,
FUPP oraz SIP. Wypracowane zostały wytyczne na temat prowadzenia poradnictwa
w sprawach dotyczących dyskryminacji z powodu pochodzenia etnicznego, rasy lub
narodowości. Dokument jest obecnie konsultowany z innymi organizacjami pozarządowymi.
21 października odbyło się w tym zakresie szkolenie dla prawników, a w dniach 25-26
października – dla doradców Biur Porad Obywatelskich.
17 października prawnik SIP wziął udział w VIII Konwencji Ruchu przeciw Bezradności
Społecznej organizowanej przez RPO. W ramach panelu „Uchodźcy i migranci w polskiej
rzeczywistości” wygłosił odczyt na temat: „Prawne bariery integracji uchodźców w Polsce”.
Stypendia
Przedstawiciele Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej
przyznali stypendia naukowe dla dzieci uchodźców na semestr zimowy 2008/2009.
Media/Dokumentacje
Prawnik SIP wypowiadał się dla Panoramy na temat planów zaostrzenia przepisów
dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców – małżonków obywateli polskich.
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