
2022/18  30 września 2022 r. 

Zapraszamy do dzielenia się wszelkimi istotnymi aktualizacjami, ciekawostkami oraz inspirującymi 

wydarzeniami do ewentualnego włączenia w przyszłych wydaniach Newsletteru Zespołu. Wyślij wiadomość na  

adres: cudzoziemcy@um.warszawa.pl 

Nie chcesz otrzymywać tej wiadomości? Poinformuj nas wysyłając wiadomość na adres: 

cudzoziemcy@um.warszawa.pl 

 

KLAUZULA POUFNOŚCI I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI: 

Niniejsza wiadomość wraz z ew. załącznikami może zawierać informacje prawnie chronione. Ujawnienie tych 

informacji osobom trzecim lub nieuprawnione wykorzystanie ich do własnych celów jest zabronione. Jeśli 

otrzymali Państwo niniejszą wiadomość omyłkowo, prosimy o usunięcie wszelkich jej kopii oraz o powiadomienie 

o tym fakcie nadawcę wiadomości. Dziękujemy. 

Jeżeli w niniejszej korespondencji podała Pani/Pan swoje dane osobowe to szczegółowe informacje dotyczące ich 

przetwarzania dostępne są na stronie administratora danych: https://um.warszawa.pl/klauzula-informacyjna 

Należy pamiętać, że poglądy i opinie udostępniane za pośrednictwem tej platformy niekoniecznie odzwierciedlają 

poglądy m.st. Warszawy. Naszą intencją jest, aby ta platforma ułatwiła bardzo potrzebną, pełną szacunku 

wymianę rzeczowych, konstruktywnych informacji w zakresie migracji oraz cudzoziemców w Warszawie, oraz 

abyśmy poprzez dialog i wymianę informacji mogli wszyscy pracować nad poprawą realizowanych działań. Mamy 

szczerą nadzieję, że nasze najlepsze intencje spotkają się z Państwa oczekiwaniami i zaowocują nowymi 

pomysłami.  

Dane kontaktowe: 

Biuro Współpracy Międzynarodowej m.st. Warszawy 

Zespół koordynacji działań na rzecz cudzoziemców 

Ulica Senatorska 36 

00-095 Warszawa, Polska 

strona internetowa: europa-swiat.um.warszawa.pl 

e-mail: cudzoziemcy@um.warszawa.pl 

tel. +48 22 443 29 47 lub +48 22 443 29 49 

 

Konkursy, konsultacje, szkolenia 

Edukacja 

Kultura 

Publicystyka 

Informacja dotycząca składania wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i 

Białorusi - Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

 
Wnioski o wydanie wiz krajowych będzie można składać po wcześniejszym umówieniu terminu złoże-
nia wniosku za pośrednictwem strony  https://visa.vfsglobal.com/pol/pl/pol/ 
Rejestracja na złożenie wniosku uruchomiona została w dniu 22.09.2022 r. Wnioski o wydanie wiz 
należy złożyć w punkcie przyjmowania wniosków wizowych, zgodnym z wcześniejszą wybraną rejestra-
cją, zlokalizowanym w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 181B (parter, wejście B-1), w godzinach od 
8.30 do 16.30 
 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacja-dotyczaca-skladania-wnioskow-

wizowych-w-polsce-przez-obywateli-ukrainy-i-bialorusi 

Prawo  

Jeszcze tylko do dnia 30 
września 2022 roku trwa 
nabór zgłoszeń do Programu 
Akcelerator, stworzonego 
przez Fundację Inter Cars i 
skierowanego do młodzieży, 
która swoją przyszłość wiąże 
z szeroko rozumianą motory-
zacją: od mechaniki, przez 
logistykę, informatykę i sprze-
daż, aż po projektowanie na 
poziomie inżynieryjnym. Do 
udziału w Programie Akcelera-
tor zaproszeni są przyszli 
studenci, uczniowie liceów, 
techników oraz szkół branżo-
wych. Każdy stypendysta 
otrzyma wsparcie finansowe w 
wysokości 8.000 zł, rozłożone 
na 8 miesięcy trwania progra-
mu.  
 
Więcej informacji 

Program Akcelerator – trwa nabór zgłoszeń do konkursu 

 

Trwa konkurs w Biurze Współpracy Międzynarodowej, w  ramach małych dotacji na środ-

ki z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców.  

Więcej 

 

Warsztat design thinking dotyczący integracji osób migranckich - 6 października w War-

szawie.  

Podczas warsztatu przedstawione zostaną wyniki międzynarodowego projektu badawczego MI-

MY  Wzmocnienie pozycji młodych migrantek_ów w trudnych warunkach życiowych poprzez płynną 

integrację. Wyniki projektu będą stanowić punkt wyjścia do wypracowania w kooperacji młodych 

migrantek i migrantów, młodych osób niemigranckich oraz przedstawicieli i przedstawicielek organiza-

cji pozarządowych propozycji rozwiązań, które mogą być wdrożone w Warszawie i innych miastach, 

aby poprawić proces integracji młodych migrantek i migrantów.  

 

Wiecej o projekcie: https://www.mimy-project.eu/ 

Projekt: Odnajdźmy się w różnorodności // Знайдемо себе в розмаїтті. 

 

Zapraszamy Ukraińców i Polaków na spotkania fokusowe. Podczas spotkań będziemy się poznawać i 

dobrze się bawić, ale też postaramy się nazwać potrzeby i zasoby obydwu stron. Poznamy nasz poten-

cja i możliwości oraz zastanowimy się jak możemy się w przyszłości nawzajem wesprzeć. Wydarzenie 

jest realizowane w ramach projektu Odnajdźmy się w różnorodności. Projekt jest finansowany przez 

m.st. Warszawę z Funduszu Edukacji Kulturalnej. Czas trwania projektu wrzesień-grudzień 2022 r. 

 

Szczegóły pod linkiem https://www.bpwola.waw.pl/.../odnajdzmy-sie-w-roznorodnosci/ 

Konferencja EUROPOLIS. Migracje i uchodźcy w polskich miastach. 
 
Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji konferencji Europolis, organizowanej przez Funda-
cję Schumana, Fundację Konrada Adenauera oraz Miasto Stołeczne Warszawę. Konferencja 
odbędzie się online  w dniu 22 listopada 2022 roku, a jej tematem będzie migracja do Polski i 
polskich miast oraz działania samorządów na rzecz cudzoziemców. 
Konferencja adresowana jest do prezydentów oraz burmistrzów polskich miast, przedstawicieli 
administracji rządowej i samorządowej, działaczy organizacji społecznych, pracowników nauko-
wych, przedsiębiorców oraz innych osób zainteresowanych poruszaną tematyką. 
Więcej informacji na: www.europolis.schuman.pl 
zapraszamy do rejestracji 

Ponad połowa uchodźców z Ukrainy ma wyższe wykształcenie [BADANIE] 
 

 Fot. Anna Lewanska 

Ponad połowa uchodźców z Ukrainy ma wyższe wykształcenie, jednak w Polsce wykonują 
zwykle proste prace lub zawody specjalistyczne - wynika z najnowszego badania demogra-
fów, zaprezentowanego na XI Konferencji Komitetu Badań nad Migracjami PAN, zorganizo-
wanej na Uniwersytecie Łódzkim. Z badań wynika jednocześnie, że ponad połowa uchodź-
ców z Ukrainy pracuje, zaś jedna czwarta poszukuje pracy. Ci, którzy mają zatrudnienie, 
wykonują najczęściej proste prace (jedna trzecia badanych) lub zawody specjalistyczne 
(jedna piąta). 

Ogłoszono nominacje do tytułu Warszawianki Roku 2022 

  
   Autor: Rafał Motyl 

Warszawianka Roku to plebiscyt honorujący kobiety, które swoją działalnością społeczną 
lub zawodową w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promowania Warszawy. 
Do 24 października każdy może oddać głos na swoją faworytkę.  
 
Więcej informacji: https://um.warszawa.pl/-/ogloszono-nominacje-do-tytulu-warszawianki-
roku-2022 

SmartUp Warsaw w wielkim finale 
  

Warszawa znalazła się w gronie sześciu (z 80 zgłoszonych) najbardziej innowacyjnych dużych miast euro-
pejskich. W październiku – podczas prezentacji przed konkursowym jury – zmierzy się z francuskim Aix-
Marseille, tureckim Basaksehirem, fińskim Espoo oraz hiszpańskimi Madrytem i Walencją. Miasta powal-
czą o nagrodę główną – 1 mln euro – oraz dwa wyróżnienia po 100 tys. euro. Konkurs jest organizowany 
przez Europejską Radę ds. Innowacji (EIC), w ramach programu Horyzont Europa. Celem konkursu jest 
nagradzanie ekosystemów miejskich tworzących sprzyjające warunki wdrażania innowacji, które przy-
czyniają się do podniesienia jakości życia w miastach. To już ósma edycja konkursu. 
SmartUp Warsaw w wielkim finale - Miasto Warszawa (um.warszawa.pl) 

Autor: Ewelina Lach 

Stypendia dla doktorantów: Co młodzi naukowcy zbadają w Warszawie?  
 
Jak zaradzić marnotrawstwu żywności w szkołach, jak zagospodarować działki miejskie na 
cele kultury, jak tworzyć multimodalne węzły przesiadkowe – to przykładowe projekty, jakimi 
zajmą się stypendyści wybrani przez warszawski Ratusz. Otrzymają dofinansowanie badań 
– do 30 tys. zł na rok. 
Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski ogłosił listę stypendystów czwartej edycji stypendiów 
m.st. Warszawy dla doktorantów,  wśród ośmiu z nich znaleźli się doktoranci i doktorantki z 
Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersyte-
tu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Szkoły Głównej Handlo-
wej. 
Ratusz już dziś zaprasza doktorantów do wzięcia udziału w kolejnej edycji stypendiów. 
Informacje o naborze znajdą się na stronie internetowej oraz będą przekazywane uczel-
niom. 

Elab Education Expo 2022  

1 października 2022, Warszawa: Elektrownia Powiśle, ul. Zajęcza 2a 
 
Elab Education Expo to dwudniowe wydarzenie dotyczące studiowania za granicą oraz 

wyboru ścieżki kariery. Rokrocznie Elab Education Expo skupia przedstawicieli uczelni i 

szkół z Wielkiej Brytanii, Europy oraz USA; absolwentów, którzy odnieśli sukces dzięki 

studiom za granicą, rodziców i co najważniejsze młodych ludzi – uczniów szkół średnich, 

którzy dopiero zaczynają planować swoją przygodę związaną z edukacją. 

 

 

Więcej informacji: https://expo.elabedu.eu/ 

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci - 9. odsłona festiwalu orga-
nizowanego przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 

  
Autor: Howe Horyzonty 

Trwa kolejna edycja wydarzenia filmowego dla młodych i najmłodszych widzów, ponownie 
w formule hybrydowej. Festiwalowe propozycje pokazywane są do 2 października w ki-
nach, a od 6 do 23 października na internetowej platformie. Wszystkie filmy z Konkursu 
głównego, Konkursu filmowych odkryć oraz Konkursu krótkich dokumentów będą 
do zobaczenia w kinach z angielskimi napisami. Zostały przygotowane również bezpłatne 
seanse filmów z ukraińskim lektorem lub dubbingiem. 

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci - Miasto Warszawa (um.warszawa.pl) 

 

 

  Festiwal kina ukraińskiego - znamy już program 

 
7. Ukraina! Festiwal Filmowy zbliża się wielkimi krokami! Szczegółowy program jest do-
stępny na stronie UFF. Wkrótce pojawią się tam również informacje o wydarzeniach towa-
rzyszących. W środę 28 września o godz. 12 ruszy sprzedaż biletów i karnetów. 
Więcej informacji: https://kultura.um.warszawa.pl/-/ukraina-festiwal-filmowy-program-juz-
jest 

  Avant Art Festival 2022 – Warszawa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. edycja Avant Art Festiva kontynuuje swoją opowieść "o muzyce”, czyli prezentację 
ciekawych, ważnych i oryginalnych projektów artystycznych z całego świata, w których 
MUZYKA odgrywa pierwszoplanową rolę. 
W programie edycji warszawskiej, oprócz koncertów i filmów dokumentalnych, dodatko-
wo wystawy i warsztaty związane z realizacją 2-letniego projektu In Between Norway & 
Poland / Culture. Podobnie jak w poprzednich latach organizatorzy wspierają polskich 
artystów, ale nie zabraknie również gwiazd muzyki eksperymentalnej z Nowego Jorku, 
Japonii, Tunezji czy przedstawicieli kultowego wydawnictwa Nyege Nyege Tapes. 
Więcej informacji https://kultura.um.warszawa.pl/-/avant-art-festival-2022-%C2%
A0warszawa 

Do 7 października br. można jeszcze składać oferty do konkursu Asystenci w integracji 
oraz prowadzenie 8 mieszkań dla cudzoziemców legalnie przebywających na 
terytorium Polski i zamierzających osiedlić się na terenie m.st. Warszawy. 

Celem konkursu jest zapewnienie legalnie przebywającym w Polsce cudzoziemcom, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób ewakuowanych z Afganistanu, którzy na terenie Polski 
otrzymali jedną z form ochrony międzynarodowej (status uchodźcy lub ochronę uzupełniają-
cą), oraz obywateli Ukrainy którzy przyjechali na terytorium Polski po 24 lutego 2022 roku, 
czasowego pobytu w mieszkaniu wskazanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. 

Więcej 

 

Moja społeczność wobec uchodźców – konkurs na wspomnienia, dzienniki i 

pamiętniki 

 

Zasady Konkursu są proste: prowadź notatki, rób zdjęcia i opisuj z perspektywy Twojej i Twojej 

społeczności, co zmieniło się na skutek pojawienia się uchodźców. Wybierz dowolną formę, 

np. dziennika, relacji, pamiętnika, bloga lub inną; możesz też dołączyć zdjęcia, rysunki lub to, 

co uznasz za istotne. Z jednostkowych losów i indywidualnych problemów odtworzymy obraz 

społeczności lokalnych, w których pojawili się uchodźcy. 

Wyślij pracę oraz dołącz skan/oryginał podpisanego oświadczenia oraz zgłoszenie konkurso-

we. Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i odpowiemy na każde Twoje pytanie dotyczące konkursu 

zadane drogą mailową: pamietniki@edu.irwirpan.waw.pl lub telefonicznie pod numerem 510-

989-136. Komplet dokumentów prześlij do 15 listopada 2022 r. na adres e-

mail: pamietniki@edu.irwirpan.waw.pl (preferowana) lub pocztą tradycyjną. 

 

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 

Sekretariat 

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa 

„Asystenci kulturowi w warszawskich szkołach i przedszkolach 2022-2023”; 
otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Edukacji 
Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczą-
cego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów 
umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych 
zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/ do 
dnia 17 października 2022 roku do godz. 16:00. 
Zarządzenie nr 1504/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego kon-
kursu ofert 
 
 

„Nauka języka polskiego - wsparcie edukacyjne osób przybyłych z Ukrainy w 
wyniku konfliktu zbrojnego na jej terytorium”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany 
przez Biuro Edukacji 
Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczą-
cego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów 
umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych 
zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/ do 
dnia 17 października 2022 roku do godz. 16:00. 
Zarządzenie nr 1503/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego kon-
kursu ofert 
 
 

Realizacja działań edukacyjno-wychowawczych w Centrum Edukacji i Rozwo-
ju; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Edukacji 
Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczą-
cego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów 
umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych 
zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/ do 
dnia 17 października 2022 roku do godz. 16:00. 
Zarządzenie nr 1502/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego kon-
kursu ofert 

 
 
Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazo-
wieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
2023 rok” 

  
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu 
„Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi 
na 2023 rok”. 
 
Po więcej informacji zapraszamy na stronę mazovia.pl 

Pełnomocniczki wszystkich miast łączą się 
 
26-27 września w Warszawie odbyło się pierwsze ogólnopolskie spotkanie  samorządowych 
pełnomocniczek ds. równego traktowania, w codziennej pracy podejmujących tematykę 
praw człowieka. Celem dwudniowych warsztatów była wymiana doświadczeń na temat równe-
go traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji i promocji różnorodności. W spotkaniu wzięły 
udział reprezentantki Gdańska, Krakowa, Poznania, Sopotu, Łodzi, Białegostoku, Częstocho-
wy, Kołobrzegu, Szczecina, Katowic i Warszawy. 
 

 
Autor: Rafał Motyl 

 
O powołaniu ogólnopolskiej sieci pełnomocniczek i pełnomocników ds. równego traktowania zdecydo-
wały reprezentantki dużych miast. Decyzja zapadła na spotkaniu, które odbyło się w tym tygodniu w 
Warszawie z inicjatywy nowo powołanej pełnomocniczki ds. równego traktowania w stołecznym Ratu-
szu Karoliny Zdrodowskiej. 
https://um.warszawa.pl/-/pelnomocniczki-wszystkich-miast-lacza-sie 

Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie zaprasza na wydarzenie  

„Ukraina pod lupą” 17 i 18 października 2022 r. 

 

„Ukraina pod lupą” to edycja specjalna dorocznej konferencji „Świat pod lupą. Warszawskie 
Spotkania Międzynarodowe", organizowanej przez Fundację im. Heinricha Bölla w Warsza-
wie z organizacjami partnerskimi. Cykl ma na celu stworzenie platformy dla wymiany na te-
mat najbardziej palących zagadnień współczesnego świata. 
Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej w Centrum Konferencyjnym Zielna w War-
szawie  
Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są  o wypełnienie formularza rejestracyjne-
go  

Będzie również możliwość obejrzenia na żywo transmisji z konferencji poprzez stronę Facebo-

okową Fundacji 
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