Sprawozdanie
z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców
w czwartym kwartale 2011 roku

W czwartym kwartale 2011 r. w ramach dyżurów prawników i doradcy
międzykulturowego udzielono porad 93 osobom w 149 sprawach. 95 spraw dotyczyło osób
w procedurze o nadanie statusu uchodźcy, 3 sprawy – osób z pobytem tolerowanym, 39 –
osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą, 11 – status uchodźcy, 1 – zgodę na osiedlenie.
Porad udzielono 46 kobietom i 47 mężczyznom. Najwięcej klientów, którym udzielono porad
pochodziło z Czeczenii – 46, udzielono także pomocy 6 osobom z Konga, 5 osobom z Gruzji,
4 osobom z Somalii, po 3 osobom z Kamerunu, Pakistanu, Rosji i Ukrainy. W pozostałych
sprawach pomoc została udzielona osobom pochodzącym z: Afganistanu, Algierii, Białorusi,
Dagestanu, Etiopii, Inguszetii, Kenii, Kirgistanu Liberii, Nigerii, Osetii, Senegalu Sierra
Leone, Sri Lanki, Sudanu i Ugandy.
W ramach Centrum Wolontariatu odbyły się 134 wizyty lekarskie w obecności tłumacza.
Poza tym, wolontariusze towarzyszyli cudzoziemcom podczas załatwiania spraw w urzędach
oraz spraw życia codziennego. Koordynatorka Centrum Wolontariatu wraz z asystentką
międzykulturową rozpoczęły realizację projektu „Poznaj świat. Międzykulturowe przygody
naukowe”, finansowanego przez Fundację BZ WBK, obejmujący wycieczki edukacyjne dla
grupy dzieci czeczeńskich i polskich z Brwinowa i pobliskiego ośrodka w Mosznach. Odbyły
się wycieczki do Ogrodu Botanicznego, Łazienek i na Stare Miasto, a także świąteczna
zbiórka ubrań i warsztaty z robienia czeczeńskiej chałwy w ośrodku dla uchodźców.
Wszystkie działania możliwe są dzięki zaangażowaniu wolontariuszy.
Swoje działanie kontynuowało Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców zarówno
w siedzibie Stowarzyszenia, jak i w Wydziale Spraw Cudzoziemców MUW. Punkt
w siedzibie Wydziału obejmuje zarówno stanowisko pracowników Stowarzyszenia, jak
i Punkt Informacyjny, w którym pracują urzędnicy Wydziału. W IV kwartale 283 osoby
skorzystały z pomocy prawników i doradców w Centrum Informacyjnym Stowarzyszenia

Interwencji Prawnej (w biurze SIP oraz na stanowisku SIP w MUWie), zaś 187 osób
w Punkcie Informacyjnym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (w sumie 470 osób). 469
osobom udzielono porad telefonicznie.
W ramach projektu „Europejska lokalna współpraca na rzecz integracji” realizowanego
przez Międzynarodową Organizację do spraw Migracji oraz SIP w październiku sporządzony
został raport krajowy dotyczący współpracy organizacji migranckich z władzami lokalnymi.
Raport oparty jest na wywiadach przeprowadzonych z przedstawicielami 10 organizacji
migranckich działających w Polsce.
W IV kwartale czeczeński asystent kulturowy kontynuował codziennie dyżury w SP nr 58
oraz Gimnazjum nr 141 na warszawskim Targówku w ramach projektu „Asystent
kulturowy” dofinansowanego ze środków m.st. Warszawy. W ramach projektu
„Wielokulturowe Mazowsze” dofinansowanego ze środków Wojewody Mazowieckiego,
dwóch kolejnych asystentów kulturowych kontynuowało rozpoczęte we wrześniu dyżury
w trzech szkołach w okolicy Góry Kalwarii, do których uczęszczają uczniowie z ośrodka dla
uchodźców w Lininie.
W ramach projektu „Analiza polityki lokowania ośrodków dla uchodźców” realizowanego
przez SIP i PFM ze środków Fundacji Batorego ukończono prace nad raportami
z poszczególnych badań oraz przygotowano rekomendacje w zakresie polityki kwaterowania
cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. 18 listopada odbyło się
spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych tworzących nieformalną koalicję w celu
przedyskutowania rekomendacji i opracowania wspólnej ostatecznej wersji. Następnie
rekomendacje przekazano kierownictwu UdsC. Publikacja ukaże się w całości na stronach
SIP i PFM na początku 2012 roku.
W ramach projektu „Różni ale równi – badania nad równym traktowaniem
cudzoziemców w Polsce”

przedstawicielka SIP wzięła udział w corocznej konferencji

przeglądowej OBWE na temat praw człowieka, która odbywa się w Warszawie, w części
dotyczącej

zagadnień

związanych

z

przeciwdziałaniem

dyskryminacji,

ksenofobii

i nietolerancji.
Zakończone zostały prace nad programem „Warszawa Różnorodna”, w ostatnim
spotkaniu podsumowującym wypracowany dokument udział wzięła przedstawicielka SIP.
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Stowarzyszenie otrzymało oficjalne podziękowanie od Prezydent miasta Warszawy za swoje
zaangażowanie w prace nad programem.
Kontynuowana była sprawa odmowy wynajmu lokalu komunalnego w Pruszkowie –
złożony został ponowny wniosek, który i tym razem spotkał się z odmową. Kontynuowana
była także sprawa dyskryminacji w dostępie do zatrudnienia w jednym z hipermarketów.
Poprzez połączenie Skype odbyła się videokonferencja - konsultacja z dwiema ekspertkami
w sprawie ew. przeprowadzenia testów dyskryminacyjnych.
Kontynuowane były także działania w związku z przeprowadzonymi w marcu
2011 r. testami dyskryminacyjnymi. Odbyło się spotkanie w UM Warszawy, w którym
uczestniczyła przedstawicielka SIP, w temacie wypracowania klauzul antydyskryminacyjnych
w umowach najmu lokali gastronomicznych.
Kontynuowana była także aktualizacja Poradnika Antydyskryminacyjnego.
Prowadzone były przygotowania do wizyty studyjnej w Belgii. Przedstawicielka SIP
nawiązała kontakt z kilkoma ekspertami, z którymi planowane były spotkania. Następnie
ustalone zostały szczegóły wizyty, która odbyła się w dniach 27.11-1.12.11 r.
Wypełniono ankiety dla Komisji Europejskiej i Rady Europy w przedmiocie reformy
RE, zagadnień poświęconych dyskryminacji, proponowanych rozwiązań i ewaluacji
istniejącego systemu prawnego i instytucjonalnego.
Odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu wykorzystania
instrumentów prawnych w walce z dyskryminacją. Przedstawicielka SIP w ramach swojego
wystąpienia omówiła możliwości wykorzystania testów dyskryminacyjnych jako metody
udowodnienia dyskryminacji.
Kontynuowana była współpraca w ramach Koalicji na Rzecz Równych Szans.
Odbyło się kolejne spotkanie Koalicji, w którym uczestniczyła przedstawicielka SIP.
Następnie, Prezes wraz z prawniczką SIP wzięli udział w spotkaniu grupy roboczej, mającej
na celu opracowanie nowelizacji ustawy równościowej.
Przygotowano uwagi SIP do shadow report w związku ze sprawozdaniem Polski
z przestrzegania praw człowieka przed Komitetem Praw człowieka ONZ (UPR). Dotyczyły
one m.in. kwestii przeciwdziałania rasizmowi, dyskryminacji, nowej ustawy oraz RPO jako
equality body.
Kontynuowana była współpraca z Pełnomocniczką Prezydenta Warszawy ds.
Równego Traktowania w ramach Komisji Dialogu Społecznego. Przedstawicielka SIP wzięła
udział w kolejnym spotkaniu KDS ds. Równego Traktowania.
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W ramach międzynarodowego projektu z ramienia Polski koordynowanego przez
Instytut Spraw Publicznych opracowana została zawartość części bazy informacji dot. zjawisk
rasizmu i dyskryminacji w Polsce, tzw. RED.
Odbyła

się

konferencja

dla

sędziów

poświęcona

tematyce

dowodzenia

dyskryminacji, oraz wideokonferencja z ekspertami z USA. Przedstawicielka SIP w ramach
swojego wystąpienia zaprezentowała orzecznictwo oraz rozwiązania międzynarodowe
w kwestii stosowania testów dyskryminacyjnych.
Przedstawicielka SIP poprowadziła także część szkolenia w ramach kursu
trenerskiego organizowanego przez HFPC, w trakcie którego przedstawiła zagadnienia
poświęcone dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne lub narodowość.

Spotkania/ Konferencje/Wydarzenia
5 października wystąpienie Prezesa SIP pt. „Migrant children and detention” podczas
konferencji the Human Dimension Implementation Meeting organizowanej przez OSCE
Office for Democratic Institutions and Human Rights;
7-15 października asystentka międzykulturowa SIP wzięła udział w Polsko-Rosyjskiej
Szkole Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego zorganizowanej przez Stowarzyszenie Szkoła
Liderów, projekt współfinansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej
Polskiej w ramach cyklicznego programu „Promocja wiedzy o Polsce”;
10-12 października Prezes SIP wziął udział w wizycie studyjnej nt. dyskryminacji osób
o innej narodowości lub rasie organizowanej przez Instytut Spraw Publicznych; w ramach
wizyty spotkania w: Stockholm Univeristy, the Swedish Equality Ombudsman, Center
Against Rasizm, The Centre for Equal Rights, Sztokholm, Szwecja;
24 października Prezes SIP wziął udział w wykładzie prof. Jerzego Sarneckiego nt.
szwedzkiego systemu wykonywania kar i funkcjonowania więziennictwa zorganizowany
przez Centralny Zarząd Służby Więziennej;
24 października asystentka międzykulturowa uczestniczyła w seminarium Age Gender
Diversity Mainstreaming UNHCR;
24-25 października – prawniczka SIP wzięła udział w Konferencji Fundacji Dzieci
Niczyje „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”;
25 października Prezes SIP wziął udział w konferencji European Migration Network
Conference 2011 pt. “Combating irregular migration: practical responses” zorganizowanej
przez European Migration Network;
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5 listopada koordynatorka Sekcji ds. Cudzoziemców wzięła udział w dyskusji dotyczącej
sytuacji uchodźców w Polsce, zorganizowanej po spektaklu Stowarzyszenia Praktyków
Kultury „Historie Ziny”;
7-10 listopada – prawniczka Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców CIC odbyła wizytę
studyjną w Krakowie zorganizowaną przez Straż Graniczną;
7 listopada przedstawicielka SIP wzięła udział w seminarium pt. „Integracja migrantów,
spójność społeczna i bezpieczeństwo publiczne - dyskusja o dylematach wielokulturowości”
zorganizowanym przez Instytut Spraw Publicznych;
8 listopada wystąpienie Prezesa SIP nt. „Przyszłość działań na rzecz integracji obywateli
Państw Trzecich” na konferencji pt. „Migranci w Polsce – informacja i pomoc prawna”
organizowanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka;
14-15 listopada doradczyni Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców wzięła udział
w konferencji „Assisted Voluntary Return and Reintegration as a humane and sustainable way
to return Home” organizowanej przez IOM;
15 listopada Prezes SIP wziął udział w seminarium pt. „Doradztwo prawne pro bono
a podatki – biurokratyczne przeszkody w udzielaniu bezpłatnych porad prawnych osobom
potrzebującym” organizowane przez Instytut Spraw Publicznych;
21-22 listopada przedstawiciele SIP wzięli udział w konferencji “Dignity and rights of
irregular migrants” organizowanej przez European Union Agency for Fundamental Rights
(FRA, Agencja Praw Podstawowych);
23-25 listopada Prezes oraz prawniczka SIP wzięli udział w konferencji „Stop Hate Crime!
NGO Approaches to Victim Assistance and Monitoring in Europe”organizowanej przez
Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft", Berlin, Niemcy;
24 listopada asystent prawnika SIP uczestniczył w debacie "Polityka Zachodu wobec
obrońców praw człowieka – uspokajanie własnych sumień czy realna pomoc?",
zorganizowanej przez Biuro Informacyjne PE w Polsce w związku z wręczeniem nagród im.
A. Sacharowa;
28 listopada prowadzenie przez Prezesa SIP panelu pt. „Sytuacja prawna uchodźców LGBT
w Europie Centralnej i Wschodniej” na seminarium pt. „Uciekając przed homofobią –
sytuacja uchodźców LGBT w Centralnej i Wschodniej Europie” organizowanym przez
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Kampanię Przeciw Homofobii oraz
Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców
(UNHCR) oraz udział prawniczki SIP w tym seminarium;
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30 listopada prawniczka SIP wzięła udział w warsztatach poświęconych ustawie abolicyjnej
organizowanych przez RPO;
1-4 grudnia uczestnictwo asystentki międzykulturowej w Spotkaniu Liderów Projektów
Młodzieżowych, organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach
Programu Młodzież w działaniu;
7 grudnia – uczestnictwo przedstawicieli SIP w wideo seminarium nt. wykorzystywania
wyników testów dyskryminacyjnych w postępowaniach sądowych w USA, organizowanym
przez SIP, INPRIS oraz Ambasadę USA w Warszawie w ramach projektu „Różni, ale równi –
badania nad równym traktowaniem cudzoziemców w Polsce” i jest współfinansowane ze
środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz
z Budżetu Państwa;
9 grudnia udział przedstawicieli SIP w konferencji pt. „Building Strategies to Protect
Children in an Irregular Migration Situation in Poland” organizowanej przez Platform for
International Cooparation on Undocumented Migrants, Polskie Forum Migracyjne i Fundację
Rozwoju Oprócz Granic; w tym wystąpienie „Jaki wpływ mają praktyki kontroli
imigracyjnych

na

dzieci

o

nieuregulowanym

statusie

prawnym

w

Polsce?”

i prowadzenie panelu dotyczącego dostępu nieudokumentowanych dzieci do ochrony
zdrowia;
10 grudnia wystąpienie Prezesa SIP nt. „Migrants v. citizens – different levels of protection”
w ramach międzynarodowej konferencji „Human rights – current state of debate”
organizowanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka;
12 grudnia wystąpienie Prezesa SIP pt. „Zmiany w systemie pomocy prawnej dla migrantów
przymusowych” na konferencji „Prawnicy na rzecz uchodźców” organizowanej przez Instytut
Spraw Publicznych; udział w konferencji innych przedstawicieli SIP;
19 grudnia wystąpienie Prezesa SIP pt. „Prawa pracowników migracyjnych w Polsce –
raport z badań” na konferencji pt. „Ziemia obiecana? Warunki pracy cudzoziemców
w Polsce” organizowanej przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w ramach projektu
„Różni, ale równi – badania nad równym traktowaniem cudzoziemców w Polsce”. Udział
w seminarium innych przedstawicieli SIP;
21 grudnia – udział asystentki międzykulturowej w spotkaniu organizacji pozarządowych
w UNHCR.
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Szkolenia/Badania
W październiku asystentka międzykulturowa przeprowadziła ankiety wśród osób
ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy na temat możliwości powrotu do kraju
pochodzenia w ramach projektu „Dobrowolne powroty w Polsce” realizowanego przez
Instytut Spraw Publicznych.
14-15 października przedstawicielka SIP wzięła udział w warsztatach II stopnia Akademii
Skutecznej Komunikacji organizowanych przez Federację MAZOWIA.
25 października wzięła udział jako tłumaczka w szkoleniu BHP w ośrodku dla uchodźców
w Lininie w ramach projektu realizowanego przez PAH „Refugee.4 – integracja
cudzoziemców w Polsce”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz
uchodźców i budżetu państwa.
25 i 27 października przedstawicielka SIP wzięła udział jako tłumaczka w szkoleniach
Fundacji MaMa dla uchodźczyń z ośrodka na Targówku nt. rozwoju dziecka i komunikacji
bez przemocy organizowanych przez Instytut Spraw Publicznych w ramach projektu
"Psychoedukacja i wiedza obywatelska drogą do integracji".
3-4 listopada odbyło się w siedzibie SIP szkolenie pt. "Instrumenty prawne dla organizacji
pozarządowych w działaniu na rzecz równości" z zakresu prawa antydyskryminacyjnego
i narzędzi walki z dyskryminacją organizowane przez SIP i PTPA w ramach projektu „Różni
ale równi – badania nad równym traktowaniem cudzoziemców w Polsce”. W szkoleniu wzięli
udział przedstawiciele różnych NGO działających na rzecz osób zagrożonych dyskryminacją,
w tym dwie przedstawicielki SIP.
4-5 listopada prawnik SIP poprowadził szkolenia dla cudzoziemców ubiegających się
o nadanie SU w ośrodku w Lublinie, w ramach projektu "Psychoedukacja i wiedza
obywatelska drogą do integracji" realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych;
7-11 listopada asystentka międzykulturowa wzięła udział w pierwszych zajęciach
Podstawowej Szkoły Facylitacji Społecznej na Rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji
w ramach partnerskiego projektu Fundacji Fundusz Współpracy i Towarzystwa Edukacji
Antydyskryminacyjnej „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach
administracji publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
8 i 10 listopada przedstawicielka SIP wzięła udział jako tłumaczka w szkoleniach Fundacji
MaMa dla uchodźczyń z ośrodka w Mosznach k/Brwinowa nt. rozwoju dziecka i komunikacji
bez przemocy organizowanych przez Instytut Spraw Publicznych w ramach projektu
"Psychoedukacja i wiedza obywatelska drogą do integracji".
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24-25 listopada przedstawicielka SIP wzięła udział w szkoleniu antydyskryminacyjnym
zorganizowanym w ramach projektu Funduszu Współpracy i Towarzystwa Edukacji
Antydyskryminacyjnej „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach
administracji publicznej”.
28 listopada odbyło się III spotkanie zespołu badawczego w ramach projektu „Bieg przez
płotki”,

realizowanego

przez

Helsińską

Fundację

Praw

Człowieka

i badającego

dyskryminację cudzoziemców m.in. w dostępie do dóbr i usług, w którym udział bierze
koordynatorka Sekcji ds. Cudzoziemców SIP. Podczas spotkania analizowano wyniki
przeprowadzonych badań i dyskutowano nad planem publikacji.
2 grudnia przedstawicielka SIP wzięła udział w szkoleniu „Moje pierwsze kontakty
z biznesem” zorganizowanym przez Federację Mazowia.
16 grudnia – uczestnictwo asystentki międzykulturowej w I Seminarium Specjalistycznym
w ramach Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania
Dyskryminacji, poświęconym statusowi społeczno – ekonomicznemu jako przesłance
dyskryminacji w ramach sieci na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach
administracji publicznej – „Równość i Różnorodność – praktycznie” projekt Funduszu
Współpracy i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej
19 i 21 grudnia prawnik SIP poprowadził szkolenia dla cudzoziemców ubiegających się
o nadanie SU w ośrodku w Mosznach, w ramach projektu "Psychoedukacja i wiedza
obywatelska drogą do integracji" realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych.
Publikacje
Abolicja nie dla wszystkich – artykuł Katarzyny Słubik w Biuletynie Migracyjnym nr 31

Media
5 października przedstawicielka CIC SIP wypowiedziała się dla Radia TOK Fm
o problemach legalizacyjnych, z jakimi borykają się cudzoziemcy od lat przebywający
w Polsce w ramach reportażu „Niełatwo być Ormianinem w Polsce”.
3 listopada TVP 2 wyemitowała film o działaniach SIP w serii programów o organizacjach
pożytku publicznego pożyteczni.pl
http://www.tvp.pl/publicystyka/magazynyreporterskie/pozytecznipl/wideo/03112011/5463132
Ignorantia iuris nocet – czyli o potrzebie edukacji prawnej w społeczeństwie, „Na
wokandzie” 2011, nr 6(9)
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10 grudnia – wywiady z Prezesem SIP dla Polsat News oraz dla Wiadomości TVP nt.
detencji migrantów
12 grudnia – Polskie Radio, Program 1 – wypowiedź Prezesa SIP nt. prawa do nieodpłatnej
pomocy prawnej dla uchodźców
12 grudnia prawnik SIP opowiadał w Radiu dla Ciebie o abolicji dla cudzoziemców
13 grudnia - „Rzeczpospolita” – wypowiedź Prezesa SIP nt. prawa do nieodpłatnej pomocy
prawnej
13 grudnia - „Gazeta Wyborcza” – wypowiedź Prezesa SIP nt. prawa do nieodpłatnej
pomocy prawnej dla uchodźców
20 grudnia – „Metro” – wypowiedź Prezesa SIP nt. łamania praw pracowniczych migrantów
w Polsce
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