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Storryarzyszenie Interwencji Prawnej jest organizacjq pozarzqdowq, kt6rej statutowym celem jest

podgjmowanie dziatai na rzecz przestrzegania praw cztowieka i przeciwdzialanie nier6wnemu

traktowaniu. Dq2qc do wprowadzania zmian systemowych w prawie i polityce spofecznej, bierzemy

udziaf w konferencjach, konsultacjach akt6w prawnych, komentujemy przepisy prawa, sporzqdzamy

ekspBrtyzy i opinie, prowadzimy badania i monitoringi. Zajmujemy siQ takze dziatalno6ciq

ed ukacyjnq i i nformacyjnq.

W zwiqzku z trwajqcymi aktualnie pracami legislacyjnymi nad projektem zato2ert do projektu

ustaWv o zmianie ustawy o pomocy spotecznej oraz niekt6rych innych ustaw Stowarzyszenie

lnterwencji Prawnej pragnie przedstawii uwagi do proponowanych przez Pafstwa rozwiqzaf oraz

zwr6pi( uwagQ na przedstawione poni2ej kwestie.

Mamy nadziejq, 2e znajdq one uznanie w Pafistwa oczach i przyczyniq siq do poprawy sytuacji

cudzoziemc6w w Polsce.

JednoczeSnie chcieliby5my wyrazii chqi aktywnego wtqczenia siq - jako czynnik spoteczny -
do dalszego etapu prac legislacyjnych nad nowelizowanym aktem prawnym.

Misjq Stowarzyszenia Interwencji Prawnej jest dzialanie na rzecz os6b dyskryminowanych lub zagro2onych

wykluczeniem spolecznym poprzez udzielanie im pomocy prawnej iwsparcia integracyjnego
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UWAGI STOWARZYSZENIA INTERWENOI PRAWN EJ

DO PROJEKTUZALOzil( OO PNOIEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O POMOCY SPOTECZNEJ

ORAZ NIEKT6RYCH INNYCH USTAW

l. W dniu 1 maja 2OL4 r. weszla w zycie nowa ustawa o cudzoziemcachl, kt6ra wprowadzita do

polskiego porzqdku prawnego nowa formq pobytu - zgodq na pobyt ze wzglqd6w humanitarnych.

To zezwolenie pobytowe jest udzielane cudzoziemcowi, jezeli zobowiqzanie go do powrotu mo2e

nastqpii jedynie do paristwa, w kt6rym zagro2one bytoby jego prawo do zycia, wolnoSci i

bezpieczer{stwa osobistego lub m6gfby on zostai poddany torturom albo nieludzkiemu lub

ponizajqcemu traktowaniu albo karaniu, m6gtby byi zmuszony do pracy lub pozbawiony prawa do

rzetelnego procesu sqdowego, a takze gdy zobowiqzanie cudzoziemca do powrotu naruszaloby jego

prawo do 2ycia rodzinnego lub prywatnego (w rozumieniu przepis6w Konwencji o ochronie praw

cztowieka i podstawowych wolno6ci) lub prawa dziecka (okre5lone w Konwencji o prawach dziecka)

w stopniu istotnie zagra2ajqcym jego rozwojowi psychofizycznemu.

Ustawodawca objqt osoby ze zgodq na pobyt ze wzglqd6w humanitarnych wytqcznie

pomoca w postaci schronienia, niezbqdnego ubrania oraz zasitku celowego. W projekcie zato2eri nie

przewidziano jakichkolwiek zmian w komentowanej materii. Nale2y zauwa2yi, 2e cudzoziemcy z

pobytem humanitarnym, podobnie jak cudzoziemcy ze statusem uchodlcy oraz ochronq

uzupetniajqcq, bgda stanowili grupq migrant6w przymusowych, dlatego te2 162nicowanie

uprawnieri tych dw6ch grup migrant6w wydaje siq nieuzasadnione. W ocenie Stowarzyszenia

osoby, kt6rym przyznano zgodq na pobyt ze wzglqd6w humanitarnych, powinny zostai wlqczone do

grona podmiot6w uprawnionych do korzystania w pefnym zakresie ze Swiadczed z pomocy

spotecznej, zwlaszcza w sytuacji, gdy przemodelowaniu majq ulec cele pomocy spotecznej, tj. ma

ona polegai w pierwszej kolejno6ci na pracy socjalnej, priorytet ma zosta6 nadany dziataniom

p rofila ktycznym i aktywizujqcym.

Ponadto w ocenie Stowarzyszenia cudzoziemcy, kt6rym udzielona zostata zgoda na pobyt ze

wzglqd6w humanitarnych, powinni zosta6 objqci Indywidualnym Programem lntegracji. Integracja

os6b, kt6rych nie mo2na zobowiqza( do powrotu, zatem pozostanq w naszym kraju na dtugo,

'Ustawa zdniat2 grudnia 2073r. o cudzoziemcach,htlp://bip.udsc.gov.pl/?cid=61&bip_id=556.

Misjq Stowarzyszenia Interwencji Prawnej jest dzialanie na rzecz os6b dyskryminowanych lub zagro2onych
wykluczeniem spolecznym poprzez udzielanie im pomocy prawnej iwsparcia integracyjnego
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wydaje siq niezwykle wa2na zar6wno ze wzglqd6w spotecznych, jak i ekonomicznych. Zapobie2e

onaiprocesowi marginalizacji i gtqbokiego wykluczenia spotecznego, jaki mo2e dotknqd migrant6w,

wobec kt6rych nie sq prowadzone tego typu dziatania. Jest zatem dziataniem profilaktycznym,

celem kt6rego jest niedopuszczenie do pojawienia siq problem6w spofecznych zwiqzanych z

obecno5ciq niezintegrowanych migrant6w, jakie mo2emy obecnie obserwowa6 w paristwach

Zachodniej Europy. Zalecenie odnoSnie do rozszerzenia program6w integracyjnych na osoby z

pobytem humanitarnym znajduje siq tak2e w dokumencie Plan wdra2onio dla dokumentu ,,Polityka

migTacyjna Polski- ston obecny i postulowane dzialanio"2 (rekomendacja 3.3.1O).

i

ll. Odrqbnq kwestiq stanowi zbyt kr6tki czas trwania Indywidualnych Program6w Integracji. Okres

12 fniesiqcy nie jest wystarczajqcy na odnalezienie siq w nowej rzeczywisto5ci i zorganizowanie

sobie 2ycia w spoteczefstwie, kt6re w dalszym ciqgu postrzega cudzoziemc6w jako intruz6w.

Probfem ten podnoszony jest od dawna w r62nych opiniach i badaniach, pokazujqcych, 2e pomoc

integracyjna udzielana jedynie przez okres roku jako zbyt kr6tkotrwafe wsparcie nie przynosi

zaktadanych rezu ltat6w3.

W przyjqtym w 2OL2 roku przez Radq Ministr6w dokumencie strategicznym Polityko

migrocyjna Potski- ston obecny i postulowane dziolanioa, rzqd zadeklarowal rozwa2enie mo2liwo6i

wydtu2enia program6w integracji dla os6b, kt6re wykazujq du2q aktywno6i i chqi integracji. W

dokumencie Plan wdro2onia dlo dokumentu ,,Polityko migracyino Polski - ston obecny i

postulowane dzialonio" kwestia ta zostata doprecyzowana (rekomendacja 3.3.8) - przewidziano

przedtu2enie okresu trwania Indywidualnego Programu Integracji o 12 miesiqcy (zatem razem

trwatby on24 miesiqce), a termin wdro2enia rekomendacji ustalono na2OL4 r. Wydaje siq zatem,

2e aktualnie trwajqce prace legislacyjne sq odpowiednim momentem na wprowadzenie stosownych

rozwiqzart, kt6re doprowadzq do realizacjizalo2eh Polskiej Polityki Migracyjnej w zakresie integracji

cudzoziemc6w.

2 http://bip.msw.gov.pl/bip/polityka-migracyina-po/t9529,Polityka-migracyjna-Polski.html.
t por. np. J. Frelak, W. Klaus, J. Wi6niewski (red.), Przystonek Potska. Analiza progrom6w integracyinych dla uchodic6w,

Warszawa 2007
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wykluczeniem spotecznym poprzez udzielanie im pomocy prawnej iwsparcia integracyjnego
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lll. Rozszerzenie katalogu Swiadcze{, w przypadku kt6rych nie wydaje siq decyzji administracyjnej

oraz kt6rych przyznanie nie jest poprzedzone rodzinnym wywiadem Srodowiskowyffi, nale2y przyiqi

z du2q aprobatq. Nale2y jednak zauwa2yc, ze odmowa przyznania takich Swiadczeri powinna

nastqpowai w formie decyzji spetniajqcej wymogi okreSlone w kodeksie postqpowania

administracyjnego. Pozwoli to zainteresowanym na poznanie przyczyn odmowy oraz na ewentualne

poddanie orzeczenia kontroli instancyjnej, a przez to na realizacjq jednej z naczelnych zasad

postqpowa n ia ad m in istracyjnego - zasady dwuinstancyjno6ci.

lV. Zgodnie z ideq zalo2eri do ustawy celem projektowanych zmian jest podniesienie efektywno6ci

systemu pomocy spofecznej przez zwiqkszenie podmiotowoSci odbiorc6w pomocy. Pomoc

spofeczna ma miei charakter indywidualny, dostosowany do potrzeb beneficjenta pomocy i

odpowiadajqcy jego szczeg6lnym predyspozycjom. W konsekwencji wydaje siq, 2e zwlaszcza na

etapie ustug profilaktycznych, w ramach kt6rych przewidziano dziatania edukacyjne i poradnicze,

szczeg6lnie wa2ne jest uwzglqdnienie szczeg6lnych potrzeb cudzoziemc6w.

Spoleczer{stwo polskie staje siq coraz bardziej r62norodne, nie mo2na zatem pomijai

obecno6ci cudzoziemc6w wraz z ich szczeg6lnymi potrzebami i problemami, jakie napotykajq oni w

polskiej rzeczywisto6ci. ldentyfikacji sytuacji i szczeg6lnych potrzeb odbiorc6w pomocy ma sfuiyi

wywiad Srodowiskowy przeprowadzony przez wykwalifikowanego pracownika socjalnego. W ocenie

Stowarzyszenia nale2atoby w formularzu rodzinnego wywiadu Srodowiskowego zawrzei informacjq

o tym, czy beneficjent pomocy jest cudzoziemcem, czy posluguje siq jqzykiem polskim, a je5li nie -
to jakim jqzykiem wtada. Brak takiej informacji w formularzu mo2e powodowai, ze podmiot

Swiadczqcy pomoc socjalnq uzyska niepetnq informacjq o sytuacji beneficjenta pomocy. Ju2 sam

fakt, 2e dana osoba nie postuguje siq jqzykiem polskim, w catkowicie innym Swietle stawia skale jej

potrzeb. Brak petnej informacji o cudzoziemskim pochodzeniu osoby potrzebujqcej wsparcia oraz

brak dziatari odpowiadajqcych na jej specyficzne potrzeby moze prowadzii do sytuacji, w kt6rej

cudzoziemcy bgda identyfikowani jako osoby niewykazujqce gotowo6ci do wsp6tpracy z

pracownikiem socjalnym, gdy tymczasem bqdzie to wynikato np. z trudno6ci w porozumieniu siq z

nim. Je6li ustawa zaktada aktywizacjq beneficjent6w pomocy w kierunku ich usamodzielnienia siq,

to mo2e siq okazat,2e w przypadku cudzoziemc6w, wystarczytoby wsparcie przy zatatwianiu

Misjq Stowarzyszenia lnterwencji Prawnej jest dzialanie na rzecz os6b dyskryminowanych lub zagro2onych

wykluczeniem spolecznym poprzez udzielanie im pomocy prawnej i wsparcia integracyjnego
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niel(t6rych spraw, znalezieniu bezptatnych lekcjijqzyka polskiego i innych niewielkich dziatari, kt6re

po rrn ogfyby pom6c w przezwyci q2e n i u trud n o6ci 2yciowych.

Dlatego te2 uwa2amy, 2e umieszczenie w formularzu rodzinnego wywiadu 6rodowiskowego

informacji na temat pochodzenia beneficjenta pomocv oraz stopnia znajomoSci jqzyka polskiego

moie okazai siq kluczowe dla identyfikacji potrzeb tej specyficznej grupy.

V.4alo2enie rozdzielenia funkcji ,,pracy socjalnej i uslug socjalnych" od prowadzenia postqpowar{

administracyjnych przyjq( nalezy bardzo pozytywnie. Nale2y jednak zauwa2yQ 2e jezeli pomoc

socjplna - ukierunkowana na dziatania o charakterze profilaktycznym i aktywizujEcym - ma by6

realizowana w spos6b efektywny, nakierowany na intensywnq pracQ z beneficjentem pomocy,

koniecznym wydaje sie zapewnienie realnego wsparcia ze strony pracownika socjalnego.

Zastanowii siq zatem nale2y, czy osiqgniqcie wskalnika pracownik6w socjalnych na poziomie 1-

pracownika na 50 rodzin/erodowisk pozwoli na realizacjq przeformutowanych cel6w pomocy

spotecznej. W ocenie Stowarzyszenia - nie. Zbyt du2e obto2enie pracq pracownik6w socjalnych

moie doprowadzii do sytuacji, w kt6rych udzielana pomoc bqdzie miafa charakter powierzchowny,

nieodpowiadajqcy na realne potrzeby beneficjent6w, a w konsekwencji iluzorvcznv. Uwa2amy, 2e

na 1 pracownika powinno przypada6 maksymalnie 20 Srodowisk, 2eby praca socjalna byfa

rzeczywi6cie pogtqbiona i efektywna, a nie ograniczata siq do ustalania wysoko5ci wyptacanych

zasifk6w.

Vl. Fragniemy r6wnie2 zauwa2yi,2e w projekcie zalo|ei nie okreSlono zasad odpowiedzialno5ci ani

kryteri6w oceny podmiot6w niepublicznych, kt6rym bqdzie powierzane Swiadczenie ustug

socjafnych - tzw. Agencji Ustug Socjalnych. Wskazano jedynie, 2e nadz6r nad tymi instytucjami

bqdzie sprawowal wojewoda. Brak jasno okre6lonych kryteri6w oceny efektywnoSci dziala{

podejmowanych przez agencje mo2e budzi6 powa2ne wqtpliwoSci z punktu widzenia przejrzysto6ci

zasad Swiadczenia pomocy socjalnej o charakterze profilaktycznym, aktywizujqcym a zwlaszcza -
interwencyjnym. Dlatego tez zasadnym wydaje siq szczeg6lowe uregulowanie komentowanej

materii, co pozwoli na wypracowanie, a nastqpnie egzekwowanie wysokich standard6w ustug

socjalnych.

Misj4 Stowarzyszenia lnterwencji Prawnej jest dziafanie na rzecz os6b dyskryminowanych lub zagro2onych

wykluczeniem spolecznym poprzez udzielanie im pomocy prawnej iwsparcia integracyjnego


