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W odpowiedzi na pismo z dnia l-5 kwietnia dotyczqce realizacji tzw. ustawy abolicyjnej, poni2ei przesyianry
uwagi Stowarzyszenia lnterwencji Prawnej w tej sprawie:

1) Bariery napotkane przez cudzoziemcow

Wirod gt6wnych ograniczerl cudzoziemcy wymieniali przede wszystkim utrudnienia jq;:ykowe, zwiqzane z

porozumiewaniem siq z przedstawicielami Urzqdu w jqzyku innym ni2 polski, nawet w celu otrzymania
bardziej szczeg6lowych informacji na temat mo2liwolici iwarunkow uzyskania zezwolenia w trybie abolicji.
Wnioskodawcy spotkali siq z opiniami, ze winni oni postugiwai siq jqzykiem polskim ze wzglgdu na dlugi
okres pobytu w Polsce, co w naszym odczuciu jest trTlko czq5ciowo uzasadnione, a co znajdowalo takze
odzwierciedlenie w tresci wydawanych decyzji.

Kolejnym problemem byiy ogromne kolejkiw Urzqdzie iznaczna dtugo6i rozpatrywania spraw. Choc zdajemy
sobie sprawq,2e nie byta to wina pracownik6w Urzqdu, a raczej biqd rozwiqzania systenlowego, to jednak
problem ten wielokrotnie byl podnoszony przez cudzoziemcdw. Zgtoszono nam tak2e: kilka przypadk6w
nieporzqdku w aktach spraw (np. braku dotqczonych dokument6w).

Wnioskodawcy napotykali tak2e klopoty w przypadku nieposiadania waznego dokumentu podr6zy - zarowno
ze strony Urzqdu, jak iprzedstawicielstw kraju swojego pochodzenia (niekt6re z nich odmawialy wydania
paszportow).

2) Spos6b uzyskiwania informacji przez wnioskodawc6w

Jak siq wydaje, najbardziej popularnq drogq dowiadywania siq o akcji abolicyjnej byta tzw. ,,poczra
pantoflowa". Przy czym cudzoziemcy rnieli nieraz mgliste pojqcie o calej akcji, slyszqc niekiedy jedynie o

,,europejskiej abolicji" w Polsce. Z calE pewno:iciq do rozpowszechnienia szczegdtowych informacji
przyczynily sig organizacje pozarzqdowe (zwtaszcza poprzez bezpo:irednie akcje informar:yjne w skupiskach
migrantow), a tak2e in_formacje w samyrn Urzgdzie. Trudno ocenii, w jakim dokiadnie stopniu skuteczna byla
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kampania medialna. Jui post foctum dowiadywalismy siq od cudzoziemcow, 2e do niekt6rych osob 2yjqcych
poza wiqkszymi miastami informacja o abolicji w ogole nie dotarla.

3) Przygotowa n ie do poin iejszej proced u ry lega lizacyj nej

jedynie sporadycznie cudzoziemcy, starajqcy siq o zalegalizowanie pobytu na pod:;tawie tzw. ustawy
abolicyjnej, pytali nas o szczeg6ly uzyskiwania kolejnych tytul6w pobytowych. stad nalezy wstrzymai siq z
ocenE w tym zakresie az do czasu skladania przez te osoby nowych wnioskow. Spotkalismy siq rownie2 z
kilkoma przypadkami chqci jak najszybszego ztozenia wniosku o zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony w trybie ,,zwyklym", ze wz5;lqdu na perspektywq szybszego uzyskania w przyszlo5ci zezwolenia na
pobyt rezydenta dlugoterminowego UE. Niemniej mozna domniemywa6, ie fakt wypef nienia
skomplikowanego wniosku oraz kontaktu z Urzqdem przyczynit siq generalnie do,,przetarcia szlakow,,na
przyszlot{ choi na przeszkodzie w przyszlo:ici stai zapewne bqdq restrykcyjne lvymogi uzyskiwania
,,zwyktego" zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczonv.

z[] Zjawiska zwiqzane z akcjq abolicyjnq

Z oerspektywy Stowarzyszenia podstawowym problemem byla znaczna liczba nierzetelnych petnomocnik6w,
kiorzy -.iak wynika z zeznan osob, ktorym pomagamy - inkasowali bardzo wysokie stawki w zamian za
poprowadzenie sprawy, a nastgpnie tE sprawE nie interesowali siq zupelnie lub prowa,czili jq nierzetelnie.
/jawisko to zdarzalo siq tak czqsto, ze mozna je wlaSciwie nazwai plagq. przy czym zditrzaty siq przypadki
rrarnawiania cudzoziemcow do skiadania falszywych zeznan bqdl tworzenia nieprawdziwych dokumentow
pi'zez samych pelnomocnikow. w naszej opinii, przy takim rozpowszechnieniu siq tego zjawiska, Urzqd
pcwinien rozwa2yc mozliwo(i interwencji w tej sprawie u innych wla:iciwych instytucji rjprokuratura, urzEo
sP'arbowy). Byi moze wszczqcie odpowiednich Srodkdw prawnych w stosunku do niektor\rch petnomocnikow
spowodowaloby, i2 proceder ten zakoriczytby siq lub przynajmniej ograniczyi w znacznym stopniu.

Z innych kwestii, zanotowalismy takze wzrost liczby obywateli pakistanu iBanglade:;zu wsrod naszvch
klientow. osoby te nie spelniaty przestanek z ustawy abolicyjnej.

Z kolei stosunkowo niewiele osob, objqtych postqpowaniem o nadanie statusu uchod2cy bqdl ktore
otrzymaty negatywne decyzje w procedurze uchodlczej, byto zainteresowanych zalegali,zowaniem swojego
pobytu w trybie abolicji. wynikalo to niewqtpliwie z kompletnie odmiennej sytuacji faktycznej tych osob,
ktore bez dodatkowego wsparcia ze strony parlstwa (brak dostqpu do Swiadcze6 z pomr:cy spoiecznej) iw
trudnej sytuacji na rynku pracy (praktyczna niemozliwosc znalezienia zatrudnienia na unrowQ o pracq), nie
bytby w stanie utrzymai swoich licznvch rodzin.

Co takze znamienne, mimo pozytywnej kampanii spotecznej, niektorzy cudzoziemcy wyra2ali lqk przed
zlo2eniem wniosku, a dokladniej przed ujawnieniem siq polskim wtadzom ipoprzez to rezygnowali ze
skorzystania z akcji.
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5) Ocena wynik6w abolicji przez cudzoziemcow

Trudno tu o iednoznaczne stwierdzenia, gdy2 ocena ta zale2y od wynik6w postqpowania toczqcego siq w
indyrviduainych sprawach' osoby, ktdre otrzymaly negatywne decyzje, sq sitq rzeczv niezadowolone z tego
faktu i 2le oceniajq caty ten proces. T'ymczasem do nas po wsparcie zwracaty siq przecle wszystkim osoby,
ktore otrzymaly decyzjq negatywnE. wiele os6b w toczqcych siq jeszcze sprawach liczy na pozytywne
rozstrzygniqcie przez organ ll instancji, nieraz wbrew okolicznoSciom faktycznym.

Cudzoziemcy wskazujq takze na duZe problemy znalezien ia przeznich pracodawcow sklonnych do podpisania
z nimi umowy o pracq.

co ciekawe' ostatnia abolicja dla cudzoziemcow wzbudzila takze zainteresowanie instytucji z innych krajow
UE' Ze stowarzyszeniem skontaktowalisig badacze z Internationalcentre for Migration F,olicy Development,
ktorzy bylizainteresowaniprzebiegiem irezultatamiakcji, postrzeganejjako stosunkowo liberalnei.
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