Luki w systemie – podejmowane
działania strażnicze

Trzy kroki do integracji na Pomorzu
Gdańsk, 7 grudnia 2018 roku

Praca
Handel oświadczeniami o
powierzeniu pracy
cudzoziemcowi.
Blokowanie „niepokornym”
pracownikom zmiany
pracodawcy.
Umowy o dzieło lub w
niepełnym wymiarze.
Praca w święta i w czasie
ponadnormatywnym.
Żądanie dodatkowych
czynności bez wynagrodzenia.
Pobieranie nieuprawnionych
opłat.
Wypłacanie zaliczek, pełnego
zamiast wynagrodzenia.

Edukacja imigrantów z zakresu
polskiego prawa pracy.
Pomoc w sporządzaniu pism do
pracodawców o zwrot nienależnie
pobranych opłat, wypłatę
zaległych wynagrodzeń, itp.
Kierowanie spraw do sądu pracy.
Występowanie z prośbami o
kontrolę pracodawców do
odpowiednich oddziałów ZUS.
W uzasadnionych przypadkach
powiadamianie służb: Policji.
Straży Granicznej, PIP.

Mieszkania
Powiązanie miejsca
noclegowego z pracą.
Nadmierne zagęszczenie,
utrudniony dostęp do
sanitariatów i kuchni.
Zakwaterowywanie w
pomieszczeniach
niemieszkalnych.
Najem bez umowy.
Pobieranie zawyżonych
opłat, nie zwracanie kaucji
bez podania przyczyny.

Zawiadamianie Urzędu
Skarbowego.
Występowanie do właściwej
Powiatowej Stacji Sanepid z
prośbą o kontrolę.
Pomoc w odzyskaniu
nienależnie pobranych
opłat, wezwania do zwrotu.
Bezpłatna pomoc prawna.

Zdrowie
EWUŚ – weryfikacja przez Pesel.
Centralny Wykaz
Ubezpieczonych - brak
możliwości automatycznego
sprawdzenia statusu .
Dyskryminacyjny zapis w ustawie
o Powszechnym Ubezpieczeniu w
Narodowym Funduszu Zdrowia.
Brak dostępu do refundowanych
leków w chorobach przewlekłych.
Odmowy realizacji recept
refundowanych.
Odmowy zapisów na listę
aktywną w POZ.

Opracowanie instrukcji dla
pracowników służby zdrowia
sprawdzania ubezpieczenia
w ZUS.
Opracowanie wzoru pisma
dla imigranta do NFZ o
weryfikację CWU.
Skarga do rzecznika praw
pacjenta.
Skarga do Rzecznika Praw
Obywatelskich.

Niepełnosprawność
Wytyczne Biura Rzecznika
Rządu Osób
Niepełnosprawnych,
uniemożliwiające orzekanie
niepełnosprawności
cudzoziemców, nie
posiadających stałego
zameldowania na terenie RP.
Brak orzeczenia skutkuje nie
możnością skorzystania z
rehabilitacji, środków
pomocniczych i
ortopedycznych,
przystosowania, prawa do
transportu sanitarnego, zniżek
w transporcie publicznym.

Współpraca z Funduszem
Aktywnej Rehabilitacji w celu
wypracowania rekomendacji
dla MRPiPS.
Skarga do Rzecznika Praw
Pacjenta i Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Złożenie wniosku do PCPR o
wydanie orzeczenia i przejście
całej ścieżki odwoławczej.

Bezpieczeństwo
Akty agresji.
Dyskryminacje w pracy.
Zatrudnianie przez agencje i
podwykonawców.
Niedostateczna kontrola
podwykonawców.
Praca w szarej strefie.
Brak miejsc, w których
anonimowo, bezpiecznie
można zgłaszać przypadki
nadużyć.

Zbudowanie zespołu wolontariuszy,
który wspiera imigrantów w
egzekwowaniu ich praw.
Otwarcie punktu bezpiecznego
raportowania oraz maila
help@cwii.org.pl
Promocja punktu na kanale
YouTube, na plakatach.
Współpraca z WUP w opracowaniu
standardu nadzoru inwestora nad
bezpieczeństwem pracowników,
kontrolowaniem wykonania klauzul
zatrudnienia.
Opracowanie przewodnika dla
imigrantów.
Współpraca z mediami.
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