Sprawozdanie
z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców
w drugim kwartale 2010 roku

W drugim kwartale 2010 r. w ramach dyżurów prawników i doradcy
międzykulturowego udzielono porad 191 osobom, w 278 sprawach. 131 spraw dotyczyło
osób w procedurze o nadanie statusu uchodźcy, 106 – osób, które uzyskały ochronę
uzupełniającą, 39 – status uchodźcy, 2 – zgodę na osiedlenie się. Porad udzielono 58
kobietom i 133 mężczyznom. Najwięcej klientów, którym udzielono porad pochodziło z Rosji
(narodowość czeczeńska) – 113, udzielono także pomocy 10 osobom z Inguszetii, 9 osobom
z Pakistanu, po 7 osobom z Białorusi, Iraku i Rosji, 6 osobom z Gruzji, po 4 osobom
z Afganistanu i Armenii, 3 osobom z Dagestanu,. W pozostałych sprawach pomoc została
udzielona osobom pochodzącym z: Algierii, Egiptu, Etiopii, Gwinei, Kenii, Kirgistanu,
Kamerunu, Kongo, Libii, Młdowy, Nigerii, Somalii, Sri Lanki, Sierra Leone,

Sudanu,

Tadżykistanu i Uzbekistanu.
W ramach Centrum Wolontariatu odbyło się 320 wizyt lekarskich w obecności tłumacza.
Poza tym, wolontariusze towarzyszyli cudzoziemcom podczas załatwiania codziennych
spraw.
W ramach dyżurów prawników i doradców Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców
udzielono porad w sumie 1596 osobom w (150 osób w 519 sprawach oraz 206 porad
telefonicznych w siedzibie SIP, 454 osoby w Punkcie Informacyjnym SIPu w MUWie oraz
992 osoby w MUWie w pokoju 19).
W ramach projektu „Sąsiedzi czy intruzi – badania dyskryminacji cudzoziemców
w Polsce” analizowane były i pilotowane sprawy klientów Stowarzyszenia, w których doszło
do dyskryminacji, jak również prowadzone były działania lobbingowe i rzecznicze.
W II kwartale 2010 roku zainicjowane zostały i kontynuowane były następujące sprawy:
- dotyczące problemów cudzoziemki z uzyskaniem mieszkania komunalnego,
- równego dostępu dzieci cudzoziemskich do opieki zdrowotnej,

- przestępstwa popełnionego z powodu nienawiści narodowościowej,
- odmowy przyznania cudzoziemce świadczeń rodzinnych,
- dyskryminacji i molestowania w miejscu pracy.
Analizie zostały poddane następujące akty prawne, publikacje i dokumenty:
- projekt ustawy o Rzeczniku Równego Traktowania,
- ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy,
- projekt ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania.
Ponadto:
W ramach współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. Równego
Traktowania odbyły się kolejne spotkania organizacji pozarządowych zajmujących się
tematyką przeciwdziałania dyskryminacji. Przedstawicielka Stowarzyszenia przygotowała
projekt stanowiska Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania w przedmiocie
zachowań funkcjonariuszy organów ścigania noszących znamiona rasizmu. Opracowane
zostały także postulaty adresowane do służb mundurowych, m.in. mające na celu
uwrażliwienie funkcjonariuszy na kwestie związane z cudzoziemcami i ich możliwą
dyskryminacją. Poza tym, przekazano informację o działalności Stowarzyszeniem celem
zamieszczenia jej na stronie Pełnomocnika. Ponadto, przedstawicielka Stowarzyszenia
zwróciła się do pani Pełnomocnik z prośbą o zwrócenie uwagi na problem dostępu
cudzoziemców do mieszkań komunalnych.
Kontynuowana była współpraca w ramach Kolacji na Rzecz Równych Szans.
Podczas pierwszego spotkania omówiono założenia i cele współpracy w ramach Koalicji.
Następnie miało miejsce spotkanie grupy roboczej powołanej w celu opracowania uwag do
rządowego projektu ustawy o równym traktowaniu. Przedstawiciele Stowarzyszenia wraz
z członkami i członkiniami innych organizacji opracowali krytyczne uwagi, które następnie
przekazane zostały Pełnomocniczce ds. Równego Traktowania i zaprezentowane podczas
konferencji prasowej.
Wystosowane zostało pismo do ODIHR w Warszawie (Office for Democratic
Institutions and Human Rights) z krótkim opisem raportu Stowarzyszenia dot. dyskryminacji
cudzoziemców w Polsce. Raport został przekazany do krajowych instytucji zajmujących się
kwestią równego traktowania. Informacja o raporcie oraz analizach z zakresu tej tematyki
została także rozpowszechniona droga mejlową wśród innych podmiotów.
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Spotkania/ Konferencje/Wydarzenia
W II kwartale w ramach projektu

„Tworzenie międzynarodowej sieci poradnictwa

i pomocy dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w ramach tzw.
procedury dublińskiej” realizowanego wspólnie z Fundacją Helsińską przedstawiciel SIP
był w trzech ośrodkach strzeżonych w celu przeprowadzenia ankiet nt. procedury dublińskiej.
Koordynatorem projektu jest francuska organizacja Forum Refugiés, współrealizatorzy zaś
reprezentują 10 państw członkowskich Unii Europejskiej (Francja, Hiszpania, Węgry, Polska,
Rumunia, Włochy, Austria, Irlandia, Belgia, Dania) oraz Szwajcarię. Zakończenie projektu
przewidziano na maj 2011 r.
W kwietniu Przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w pierwszym spotkaniu Kolacji na
Rzecz

Równych

Szans,

Antydyskryminacyjnego.

której

koordynatorem

jest

Polskie

Towarzystwo

Prawa

Omówiono założenia i cele współpracy w ramach Koalicji.

Przedstawiciele Stowarzyszenia zgłosili swój udział w pracach nad uwagami do projektu
ustawy o równym traktowaniu.
Przedstawiciel Stowarzyszenia uczestniczył również w badaniach fokusowych
organizowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, zleconych przez Komisję
Europejską, które to mają posłużyć do opracowania raportu nt. organów do spraw równości
we wszystkich państwach Unii Europejskiej.
7 kwietnia Prezes SIP miał wystąpienie pt. „Sytuacja prawna małoletnich ofiar handlu
ludźmi” na seminarium organizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.
19 kwietnia Prezes SIP miał wystąpienie pt. „Przykłady dobrych praktyk w lobbingu na rzecz
zmian ustawowych” na Roboczej Konferencji Koalicji na Rzecz Równych Szans
organizowanej przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.
22 kwietnia przedstawicielka SIP wzięła udział w spotkaniu ze studentkami SWPS,
odbywającymi staż w Fundacji Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna w celu konsultacji
powstającego kwestionariusza dla lekarzy mającego posłużyć do badań nad barierami
w udzielaniu pomocy medycznej cudzoziemcom z punktu widzenia lekarzy.
29 kwietnia odbyło się w siedzibie SIP kolejne spotkanie w gronie przedstawicieli
organizacji pozarządowych i UDSC mające na celu wypracowanie sposobu reagowania
w przypadkach wydawania małoletnich dziewczynek za mąż w taki sposób, żeby
zabezpieczyć ofiarę i dodatkowo jej nie skrzywdzić.
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11 maja przedstawiciel Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców wziął udział w Midterm conference of the Baltic Sea Labour Network w Wilnie (udział w sesji roboczej Working
session 3 Labour force mobility).
13 maja przedstawicielka SIP wraz z vice-dyrektorką SP 273 wzięły udział w spotkaniu
z przedstawicielkami Biura Edukacji dotyczącym możliwości zatrudniania przez szkoły
asystentów kulturowych.
18 maja Prezes SIP miał wystąpienie pt. „Regulacje prawne z zakresu edukacji i integracji
dzieci migrantów w szkołach” na seminarium pt. „Edukacja wobec wyzwań migracyjnych”
organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
20 maja koordynatorka Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców wzięła udział
w konferencji na UW „TransAmina – Animacja Międzykulturowa – Studencka Konferencja
naukowa”, podczas której wygłosiła wystąpienie na temat „Cudzoziemcy jako adresaci
działań organizacji pozarządowych. Wybrane aspekty.”.
19-21 maja przedstawicielka SIP wzięła udział w kolejnym seminarium partnerów HUMA
network (projekt mający na celu polepszenie dostępu do opieki medycznej cudzoziemców)
ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy oraz nielegalnie przebywających na terenie UE)
w Atenach.
24–25 maja Prezes SIP wziął udział w międzynarodowej konferencja pt. „Skrajne ubóstwo
a prawa człowieka – wyzwanie dla Polski, wyzwanie dla Europy” organizowanej przez Ruch
ATD Czwarty Świat, Laboratorium Więzi oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;
podczas konferencji miał wystąpienie pt. „Wykorzystanie narzędzi prawnych w walce
z ubóstwem”.
26 maja przedstawicielka SIP wzięła udział w spotkaniu z kandydatką na stanowisko RPO,
prof. Ireną Lipowicz.
27 maja SIP obchodziło 5-lecie istnienia. Z tej okazji zorganizowaliśmy w Polskiej Akademii
Nauk konferencję pt. "Organizacje pozarządowe wobec rozwiązywania problemów
społecznych".
27 maja przedstawicielki Stowarzyszenia wzięły udział w obradach sesji Rady Miejskiej
Pruszkowa, która miała rozważyć wniosek cudzoziemki z Czeczenii o zmianę uchwały
dotyczącej przyznawania mieszkań komunalnych. Niestety, radni nie przychylili się do
wniosku, uznając, że zarówno zapis uchwały, jak i praktyka urzędu (nie przyjmowanie
wniosku ze względu na brak meldunku) nie nosi znamion dyskryminacji.
28 maja Prezes SIP miał wystąpienie pt. „Ocena dotychczasowej polityki w zakresie wjazdu
i pobytu cudzoziemców oraz propozycje rozwiązań, które mogłyby być zastosowane
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w Polsce” na konferencji pt. „Warunki wjazdu i legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce”
organizowanej przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji (IOM) oraz
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
8 czerwca Prezes SIP miał wystąpienie pt. „Metodologia zbierania danych o zjawiskach
dyskryminacyjnych, ksenofobicznych i rasistowskich – prezentacja zaproponowanych
rozwiązań i słowniczka”, na seminarium pt. „Metodologia zbierania danych o zjawiskach
dyskryminacyjnych, ksenofobicznych i rasistowskich organizowanej” przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
10-12 czerwca w Limassol na Cyprze miało miejsce Walne Zebranie EAPN Europa
poświęcone problematyce migracji i globalizacji. Udział w Zebraniu wzięło 8 delegatów
z Polski, w tym przedstawiciel SIP.
16 czerwca Prezes SIP wziął udział w panelu dyskusyjnym pt. „Potrzeby imigrantów
z perspektywy

organizacji

pozarządowych”

na

II

Międzynarodowej

Konferencji

„Wielojęzyczna, wielokulturowa szkoła. Szanse i zagrożenia” organizowanej przez Biuro
Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych
i Szkoleń oraz Ambasadę Amerykańską w Warszawie.
17 czerwca Prezes SIP wziął udział w panelu dyskusyjnym pt. „Polityka integracyjna czy
polityka zintegrowana?” na konferencji pt. „iMAP – Mapa inicjatyw integracyjnych
w Polsce” organizowanej przez Centrum Stosunków Międzynarodowych.
24-30 czerwca przedstawicielka Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców uczestniczyła
jako jeden z opiekunów/prowadzących w Europejskiej Szkole Liderów Polonijnych.
28 czerwca przedstawiciele SIP wzięli udział w konferencji pt. „Handel ludźmi a migracja.
Pomoc i reintegracja ofiar” organizowanej przez Instytut Spraw Publicznych oraz Ambasadę
Wielkiej Brytanii. Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie
pomocy ofiarom handlu ludźmi oraz wzmocnienie współpracy między organizacjami
pozarządowymi i państwowymi w tej dziedzinie. Ponadto, ważnym zagadnieniem
poruszanym podczas konferencji, były dobre praktyki w zakresie zapobiegania zjawisku.
29 czerwca Prezes SIP wziął udział w seminarium pt. “UNHCR Integration Evaluation Tool”
organizowane przez Biuro UNHCR w Warszawie.
Szkolenia/Badania
W kwietniu przedstawicielka SIP wzięła udział jako tłumaczka w 4 badaniach fokusowych
prowadzonych przez Fundację Helsińską na zlecenie Europejskiej Agencji Praw
Podstawowych, sprawdzających dostęp osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy do
informacji i pomocy prawnej.
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W kwietniu przedstawicielki Stowarzyszenia wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielką
HFPC, mającym na celu omówienie kwestionariusza do wywiadów przeprowadzanych wśród
ofiar przemocy na tle rasowym, w ramach projektu „Hate crime victims’ assistance”. W maju
w ramach ww. projektu przeprowadzone zostały cztery wywiady z cudzoziemcami, którzy
doświadczyli przemocy na tle rasowym.
W maju przedstawicielki Stowarzyszenia wzięły udział w badaniach empirycznych w ramach
projektu badawczego „Fundamental rights situation of irregular immigrants in the EU”
finansowanego przez Agencję Praw Podstawowych UE, opowiadając o dyskryminacji
cudzoziemców w Polsce, w tym o ich problemach z dostępem do opieki medycznej. Działania
projektowe w Polsce koordynowane są przez Ośrodek Badań nad Migracjami UW.
W czerwcu przedstawicielka SIP, uczestnicząca w pracach KDS ds. Równego Traktowania,
wzięła udział w 3-dniowym szkoleniu ‘Akademia Skutecznej Komunikacji’ organizowanym
przez Federację Mazowia, adresowanym do przedstawicieli organizacji pozarządowych
działających w Komisjach Dialogu Społecznego.
14-15 czerwca odbyło się szkolenie „Legalność zatrudnienia i pobyt obywateli państw
trzecich

w

Polsce”

organizowane

przez

Ogólnopolskie

Porozumienie

Związków

Zawodowych w którym udział wzięli wszyscy przedstawicieli Sekcji ds. Cudzoziemców,
a także przedstawiciele innych organizacji i instytucji.
Media
27 maja Przedstawicielki SIP udzieliły wywiadu lokalnym dziennikarzom radiowym
z Pruszkowa nt. sprawy dyskryminacji cudzoziemki, której odmówiono przyjęcia wniosku
o przydział mieszkania z zasobów komunalnych gminy ze względu na brak zameldowania.
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