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INFORMACJE O BADANIU
JAKI JEST CEL BADANIA?
 Celem badania jest ustalenie czy w związku ze swoją sytuacją wymagasz szczególnego
traktowania przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.
 Urząd do Spraw Cudzoziemców może rozpatrywać wniosek o ochronę międzynarodową w
trybie zwykłym lub szczególnym.
 Tryb szczególny dotyczy osób o szczególnych potrzebach na przykład ze względu na sytuację
życiową, stan zdrowia.
 W ramach trybu szczególnego Urząd do Spraw Cudzoziemców może dostosować niektóre
elementy procedury do Twoich potrzeb np. przesłuchanie może odbyć się w obecności
psycholożki lub psychologa, w miejscu dostosowanym do Twoich potrzeb.
JAKIE SĄ MOJE PRAWA?
 Badanie jest dobrowolne.
 Podczas badania może być obecny Twój pełnomocnik lub Twoja pełnomocniczka.
 W trakcie badania możesz odmówić odpowiedzi na pytanie lub rozmowy na dany temat. W
każdej chwili możesz zrobić przerwę w badaniu.
 W każdej chwili możesz odmówić udziału w badaniu - przed rozpoczęciem badania i w trakcie
badania.
 Rezygnacja z badania nie wpływa na decyzję dotyczącą ochrony międzynarodowej.
 Rezygnacja z badania oznacza, że na tym etapie rozpatrywania Twojego wniosku o ochronę
międzynarodową Urząd do Spraw Cudzoziemców nie będzie mieć informacji o tym czy
wymagasz szczególnego traktowania i będzie rozpatrywać wniosek w trybie zwykłym.
 Masz prawo do rozpoznania i uwzględnienia Twoich szczególnych potrzeb na każdym etapie
rozpatrywania wniosku o ochronę międzynarodową. Oznacza to, że opinia z badania
rekomendująca tryb zwykły lub rezygnacja z badania nie wykluczają możliwości rozpoznania
szczególnych potrzeb na późniejszym etapie – np. jeśli Twój stan zdrowia ulegnie pogorszeniu.
 Podczas badania NIE MOGĄ być obecne DZIECI. Jeśli opiekujesz się dziećmi samodzielnie
poinformuj nas o tym przed badaniem.
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NA CZYM POLEGA BADANIE?
 Badanie polega na rozmowie z psycholożką lub psychologiem i wypełnieniu kilu kwestionariuszy.
 Rozmowa dotyczyć będzie Twojego samopoczucia, oczekiwań, opinii i potrzeb związanych z
Twoją aktualną sytuacją życiową w Polsce.
 Rozmowa odbywa się w zrozumiałym dla Ciebie języku.
 Zwykle w rozmowie uczestniczy osoba tłumacząca.
 Osoby obecne na badaniu obowiązuje tajemnica – nie mogą bez Twojej pisemnej zgody nikomu
przekazać treści Waszej rozmowy.
 Po badaniu wystawiana jest opinia rekomendująca tryb zwykły lub tryb szczególny prowadzenia
procedury o udzielenie Ci ochrony międzynarodowej.
 Opinia jest przekazywana Tobie oraz Urzędowi do Spraw Cudzoziemców, który dołącza ją do akt
Twojej sprawy.
TWOJE POTRZEBY SĄ DLA NAS WAŻNE – POINFORMUJ NAS JEŚLI:
 Płeć osoby prowadzącej badanie i osoby tłumaczącej ma dla Ciebie znaczenie
 Masz trudności w poruszaniu się i dojeździe do Fundacji Różnosfera w Warszawie
 Samodzielnie wychowujesz dzieci
 Samodzielnie opiekujesz się osobą dorosłą z niepełnosprawnością lub chorą
 Nie możesz uczestniczyć w badaniu w wyznaczonym dniu
 Masz pytania albo wątpliwości związane z badaniem
Odpowiemy na Twoje pytania i wspólnie znajdziemy rozwiązanie.
Postaramy się dostosować badanie do Twoich potrzeb.
Informacja telefoniczna w języku polskim:
środy 10:00-16:00, piątki 10:00-14:00: +48 73 19 62 531
Napisz do nas: info@roznosfera.org
www.roznosfera.org
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