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OR-ZU-II.0003.1.129.2017 Lublin, 7 lipca 2017 r.

Pan Zbigniew Ławniczak
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.129.2017

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie
przyjmowania imigrantów przez samorządowców, przedstawiam co następuje.

Samorządowcy  nie  mają,  zgodnie  z  obowiązującym  w  Polsce  prawem,
możliwości  przyjmowania  uchodźców  do  lokalnych  społeczności.  Za  realizację
zobowiązań  Polski  wynikających  z  prawa  międzynarodowego  (Konwencja  genewska
z 1951r.), a do takich zobowiązań należy zapewnianie ochrony osobom uciekającym ze
względu na zagrożenie prześladowaniami z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań
politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej, odpowiada administracja
rządowa oraz działający w jej imieniu Urząd ds. Cudzoziemców. 

Pragnę również zauważyć, że osoby poszukujące ochrony ze względu na obawę
przed  prześladowaniem  przyjmowane  są  przez  polskie  władze  w  trybie  ciągłym
i  w  takim  samym  trybie  rozpatrywane  są  ich  wnioski  o  udzielenie  ochrony.  Zasady
i tryb postępowania w sprawach o udzielenie ochrony międzynarodowej reguluje ustawa
z dnia  13  czerwca  2013  roku  o  udzielaniu  cudzoziemcom  ochrony  na  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Procedura  postępowania  o  udzielenie  ochrony  międzynarodowej  oznacza,
że  cudzoziemcy  i  cudzoziemki  kierowani  są  do  tzw.  Ośrodków  dla  Cudzoziemców,
w  których  przebywają  do  czasu  rozpatrzenia  ich  wniosku  o  udzielenie  ochrony .
O ulokowaniu ośrodków dla cudzoziemców decyduje Urząd ds. Cudzoziemców. Na
terenie Lublina od marca 2015 roku  nie funkcjonuje taki ośrodek dla cudzoziemców, stąd
napływ osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy do Lublina w ostatnich latach
został  znacznie  zmniejszony  w  stosunku  do  lat  poprzednich.  Likwidacja  Ośrodka  dla
Cudzoziemców na terenie Lublina była wynikiem wypowiedzenia umowy najmu budynku,
w którym ośrodek był ulokowany, przez jego właścicieli. 
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Ośrodek dla Cudzoziemców funkcjonował w Lublinie od 1994 roku i przez 20 lat
działalności  „przeszło”  przez  niego  wiele  osób  starających  się  o  nadanie  statusu
uchodźcy,  w tym  wielu  Muzułmanów.  Spośród  korzystających  z  lubelskiego  Ośrodka
przeważającą liczbę stanowili obywatele Federacji Rosyjskiej narodowości czeczeńskiej,
poza tym były to osoby z Gruzji,  Kirgistanu, Ukrainy, Białorusi, w początkowych latach
także osoby z terenów ogarniętej wojną w byłej Jugosławii. Obecnie jednak, w związku
z brakiem  ulokowania  na  terenie  Lublina  ośrodka  dla  cudzoziemców,  społeczność
uchodźcza  na  terenie  Lublina  jest  stosunkowo  niewielka  i są  to  osoby  dobrze
zintegrowane ze społecznością lokalną. 

Przez 20 lat działania Ośrodka wypracowane zostały metody współpracy miasta,
miejskich  instytucji  (Miejski  Ośrodek  Pomocy  Rodzinie,  Miejski  Urząd  Pracy,  szkoły,
poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne), organizacji  pozarządowych i Urzędu ds.
Cudzoziemców służące wspieraniu procesów integracji. Doskonale sprawdza się między
innymi funkcjonująca w Lublinie  od 2012 roku Grupa Wsparcia  Integracji,  zrzeszająca
przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc cudzoziemcom. 

W  złożonej  przez  Pana  interpelacji  wymiennie  stosuje  Pan  sformułowania
„uchodźcy” i „imigranci”, pozwolę więc sobie wyjaśnić, że powyższa odpowiedź dotyczy
osób starających się o ochronę ze względu na zagrożenie prześladowaniami z powodu
rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy
społecznej. Natomiast imigrantem jest każda osoba, która przyjeżdża do kraju innego niż
jej kraj pochodzenia. Dlatego każdy uchodźca jest imigrantem, ale nie każdy imigrant jest
uchodźcą. 

Jeszcze raz podkreślam, że  wyłączną prerogatywą, jeżeli chodzi o udzielanie
tej ochrony dysponuje Rząd RP, nie zaś samorządy lokalne. W sytuacji jednak, kiedy
osoba  uzyskała  tę  ochronę  i  zamieszkuje  na  terenie  Lublina,  traktowana  jest  jak
mieszkaniec miasta. Podobnie rzecz się ma z innymi cudzoziemcami i cudzoziemkami
przebywającymi  na  terenie  Lublina  –  studentami  międzynarodowymi,  pracownikami
lubelskich  przedsiębiorstw  i  instytucji,  uczniami  lubelskich  szkół.  Również  na  pobyt
imigrantów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodę wydaje administracja rządowa. 

Samorząd Miasta nie prowadzi rozmów ani konsultacji, jak również nie podejmuje
decyzji  dotyczących przyjmowania uchodźców do Lublina lub „rozlokowywania”  ich  na
terenie  miasta.  Z  budżetu  miasta  nie  trafiają  też  na  ten  cel  żadne  środki,  bowiem
przyjmowanie uchodźców nie jest zadaniem samorządu.  

Sekretarz Miasta Lublin

Andrzej Wojewódzki
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
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