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Edukacja 

Zapraszamy do dzielenia się wszelkimi istotnymi aktualizacjami, ciekawostkami oraz inspirującymi wydarzeniami 
do ewentualnego włączenia w przyszłych wydaniach Newslettera Zespołu. 

Wyślij wiadomość na adres: cudzoziemcy@um.warszawa.pl. 

Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości powiadom nas o tym pisząc na adres: cudzoziemcy@um.warszawa.pl 

KLAUZULA POUFNOŚCI I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Newsletter może zawierać informacje prawnie chronione. Ujawnienie tych informacji osobom trzecim lub nieu-
prawnione wykorzystanie ich do własnych celów jest zabronione. Jeśli otrzymaliście Państwo korespondencję 
omyłkowo prosimy o usunięcie wszelkich jej kopii oraz powiadomienie o tym fakcie nadawcę. Dziękujemy. 

Pełny tekst klauzuli informacyjnej obowiązującej w Urzędzie m.st. Warszawy. 

Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące Państwu prawa 
odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. 

Należy pamiętać, że poglądy i opinie udostępniane za pośrednictwem tej platformy niekoniecznie odzwiercie-
dlają poglądy Miasta stołecznego Warszawy. Naszą intencją jest aby ta platforma ułatwiła bardzo potrzebną, 
pełną szacunku wymianę rzeczowych i konstruktywnych informacji w zakresie migracji oraz cudzoziemców w 
Warszawie. 

Biuro Współpracy Międzynarodowej Urzędu m.st. Warszawy 
Zespół Koordynacji Działań na Rzecz Cudzoziemców 
ul. Senatorska 36, 00-095 Warszawa 
https://europa-swiat.um.warszawa.pl 
e-mail: cudzoziemcy@um.warszawa.pl 
tel. +48 22 443 29 47 lub +48 22 443 29 49 
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Prowadzenie szkoleń i wsparcia psychologicznego dla wolontariuszy w War-

szawie. Konkurs Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy 

Kartki z kalendarza 

25 marca 
Dzień Wolności Białorusi 

 

7 kwietnia 
Światowy Dzień Zdrowia 

Dzień Pamięci o Holocauście 
 

Prawo 

Podniesienie kompetencji wolontariuszy działających na rzecz warszawskich organizatorów 

wolontariatu, poprzez szkolenia i wsparcie psychologiczne. Szczególnie uwzględnione mają 

zostać potrzeby wolontariuszy, którzy pracują w obszarze wsparcia seniorów, osób chorych, z 

niepełnosprawnościami, w kryzysie uchodźczym lub narażonych na wykluczenie społeczne. 

Zadania mogą być realizowane od 01.03.2023r. do 31.12.2024r. Nabór wniosków od 03.03.2023 

do 03.04.2023 16:00. 

 Więcej 

Konsultacje społeczne projektu Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2023-2025 stanowi realizację 

obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-

stępczej z 9 czerwca 2011 roku. Po zakończeniu konsultacji społecznych projekt Programu trafi 

pod obrady Rady m.st. Warszawy.  Pracę nad dokumentem rozpoczęto w grudniu 2022 roku. 

Konsultacje społeczne potrwają do 11 kwietnia 2023 r. Najbliższe spotkanie 28 marca 2023 

(wtorek) od 17 do 19 w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie przy a.i Zjednoczenia 34. 

Dyżury telefoniczne pod numerem 885 466 430 oraz 22 443 14 98: 

 27 marca (poniedziałek) od 16 do 19 

 31 marca (piątek) od 16 do 19 
 

Można też przesłać swoją opinię na adres: bgolab@um.warszawa.pl 

Więcej 

Rozstrzygnięcie konkursu  dla organizacji pozarządowych 

Autor: Urząd m.st. Warszawy 

52 projekty otrzymają wsparcie w konkursie dla organizacji pozarządowych "Kultura Warszawy - 

dzieła, projekty, wydarzenia". Właśnie rozstrzygnęliśmy konkurs na najlepsze dzieła i wydarzenia 

budujące zróżnicowaną oferty kulturalną stolicy. Do ogłoszonego w listopadzie konkursu “Kultura 

Warszawy - dzieła, projekty, wydarzenia" przystąpiło 148 organizacji pozarządowych, które złożyły 

oferty na łączną kwotę dofinansowania 25 623 197,79 złotych. Budżet konkursu na rok 2023 wy-

nosi 5 000 000 złotych. Więcej 

Stolica otwartości i różnorodności. Rozstrzygnięcie konkursu 

 
20 projektów otrzyma wsparcie w otwartym konkursie ofert przeprowadzanym przez Biuro Kultury 

Urzędu m.st. Warszawy. Do ogłoszonego w listopadzie konkursu przystąpiły 83 organizacje poza-

rządowe, które złożyły oferty na łączną kwotę dofinansowania 10 067 050,24 złotych.  Budżet 

konkursu na rok 2023 wynosi 1 200 000 złotych. Wybrane projekty posiadają w ocenie Komisji 

potencjał poznawczy, włączający, społeczny oraz integrujący. 

Więcej 

Masz pomysł na działanie na rzecz społeczności lokalnej? Zrealizuj z nami Inicja-

tywę Sąsiedzką! Edycja 2023: trwa nabór wniosków!  

 

   
 

Inicjatywy Sąsiedzkie to program wspierający rozwój społeczności lokalnych w Warszawie. W 

każdej dzielnicy zostaną wyłonione działania aktywizujące i integrujące mieszkańców i mieszkanki 

Warszawy, a także osoby, które przebywają u nas. Szczególnie zachęcamy do zgłaszania pomy-

słów na działania pomocowe i integrujące uchodźców i uchodźczynie z Ukrainy. Zespoły realizują-

ce projekty otrzymają kompleksowe wsparcie organizacyjne, animacyjne oraz finansowe. Jeśli 

masz pomysł na działania sąsiedzkie w swojej dzielnicy i wiesz, z kim możesz go zrealizować, ten 

Program jest dla Ciebie., Program finansowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawę, a jego 

realizatorem jest Fundacja Stocznia. Najbliższy nabór rusza w marcu 2023 r. 

Więcej   

Wizyta Księcia Walii w Warszawie 

W dniu 22 marca 2023 roku Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski miał zaszczyt gościć w 

naszym mieście Jego Wysokość Księcia Walii. Wspólnie odwiedzili punkt dla uchodźców przy ul. 

Wołoskiej. Książę Walii to kolejny przedstawiciel brytyjskiej rodziny królewskiej, który spotkał się w 

Polsce z ukraińskimi uchodźcami. W marcu 2022 r. w Warszawie gościła również Jej Wysokość 

Księżna Yorku Sarah Ferguson. 

 

Więcej 

Pociągi metra w darze dla Kijowa 

 
Autor: Metro Warszawskie 

Warszawa i Kijów podpisały porozumienie w sprawie przekazania do stolicy Ukrainy pociągów z 

serii 81. Łącznie będzie to 60 wagonów o wartości ponad 40 milionów złotych. Jako pierwszy 

stolicę opuści skład numer 7, który trafi do Kijowa jeszcze w tym miesiącu. Więcej 

Nowy sposób zapisu w celu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt 

czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE dla rodzin oraz dla obywa-

teli Ukrainy wykonujących pracę kierowcy w transporcie międzynarodowym 

 

 

 

 

 

Informacje na temat nowego sposobu zapisów i aktualny regulamin rezerwacji terminu wizyty 

znajdziesz pod tym linkiem. 

Sobota Informacyjna w WSC przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w dn 25 marca 2023 r. 

Zachęcamy do udziału w najbliższym wydarzeniu, które odbędzie się 25 marca 2023 r. w godzi-

nach: 8:00 - 15:00 w Wydziale Spraw Cudzoziemców przy ulicy Marszałkowskiej 3/5 w Warsza-

wie. 

 

Unia Metropolii Polskich (UMP) Partnerem Stowarzyszonym w projekcie EMPA-

THY 

Projekt zakłada kompleksowe i intersekcjonalne podejście do przeciwdziałania islamofobii w 

Polsce. Konsorcjum tworzą dwie uczelnie - SGH i APS oraz trzy organizacje pozarządowe - 

INDID, IBiRM i Kobiety Wędrowne. Partnerami stowarzyszonymi są UMP i SalamLab. Wsparcie 

merytoryczne w projekcie zapewnia Rada Ekspertów. 

Tytuł projektu: “EMPATHY: Let's Empower, Participate and Teach Each Other to Hype Empa-

thy. Challenging Discourse about Islam and Muslims in Poland”. 

Więcej 

Raport Norweskiej Rady ds. Uchodźców NRC:  „Ukryte trudności: Pierwszy rok 

życia w przymusowym wysiedleniu dla uchodźców z Ukrainy”. 

 

 

 

 

Z badań przeprowadzoych wśród uchodźców z Ukrainy, Rumunii i Mołdawii wynika m.in. , że aż 

7 na 10 osób ma trudności z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. 

Więcej 

Europa i wojna w Ukrainie: spojrzenie polsko-niemiecko-ukraińskie 

Nieodpłatne porady prawne dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie.  

 

 

 

Poradnictwo może odbywać się w języku polskim, rosyjskim lub ukraińskim. 

Jak uzyskać poradę? Napisz na adres: refugees@hfhr.pl, Pomoc skierowana jest do osób, 

które wyjechały z Ukrainy po 24 lutego 2022 r. Porady realizowane są w ramach projektu two-

rzonego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka: „Ukraine Crisis Emergency Response”, 

finansowanego ze środków Danish Refugee Council. 

Więcej 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – ważne terminy! 

 
Pod koniec maja tegorocznych ósmoklasistów w całej Polsce czekają egzaminy do liceów, tech-
ników i szkół branżowych. Zanim jednak uczniowie przystąpią do sprawdzianów, muszą wybrać 
placówki i złożyć wnioski o przyjęcie. Rekrutacja do miejskich szkół ponadpodstawowych będzie 
odbywała się wyłącznie elektronicznie. Więcej 

S3KTOR 2022 – zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

 

 

Już po raz trzynasty Ratusz zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą warszawską inicjaty-

wę pozarządową S3KTOR. Tysiące fundacji i stowarzyszeń każdego dnia działa na rzecz miesz-

kanek i mieszkańców stolicy. Od 2010 roku dziękujemy im za to, organizując konkurs S3KTOR. 

Każdy może się w to włączyć. Do 26 marca czekamy na Państwa zgłoszenia inicjatyw i organiza-

cji do konkursu. 

Więcej 

Dzień Wolności Białorusi z Centrum Wielokulturowym 

Już w najbliższą sobotę 25 marca o godz.14:00 spotkanie z przedstawicielami społeczności 

białoruskiej, by wspólnie uczcić Dzień Wolności Białorusi. Jest to święto nieuznawane przez 

rząd Aleksandra Łukaszenki, i nawiązuje do podpisaniu traktatu brzeskiego, na mocy którego 

25 marca 1918 roku oficjalnie ogłoszono powstanie niezależnego państwa Białoruskiej Republi-

ki Ludowej. Więcej  

Deklaracja Rady Gmin i Regionów Europy – CEMR w rocznicę wybuchu woj-

ny z Ukrainą 

24 lutego w Brukseli Rada Gmin i Regionów Europy ogłosiła Deklarację, w której potwierdziła 

„niezachwiane wsparcie dla Ukrainy i jej mieszkańców w rok od rozpoczęcia brutalnego i nieuza-

sadnionego ataku na pełną skalę przez Federację Rosyjską”. Więcej 

Najnowszy raport z czwartej edycji Polsko-Niemieckiego Okrą-

głego Stołu o Europie Wschodniej, w tym roku poświęconego 

współpracy polsko-niemieckiej w obliczu rosyjskiej inwazji na 

Ukrainę. Osiem esejów autorstwa międzynarodowych ekspertów 

i ekspertek porusza m.in. kwestię euroatlantyckiej integracji 

Ukrainy, jej aktualnej sytuacji gospodarczej, a także przyszłych 

stosunków Europy z Federacją Rosyjską. Publikacja w języku 

angielskim. Więcej 

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca a obowiązek informacyjny 

Zezwolenie na pracę jest dokumentem opisanym przede wszystkim w ustawie o promocji za-

trudnienia i instytucjach rynku pracy. I to w tym akcie prawnym powinniśmy szukać informacji 

na temat obowiązku informacyjnego. Kluczowy jest tu art. 88i ww. ustawy, zgodnie z którym 

podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy w terminie 7 dni pisemnie powiada-

mia Wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę.  Więcej 

Nowy wzór wniosku o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca 

 

 

 

Od 1 stycznia 2023 r. obywatele Białorusi, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy dla 

osób przebywających w Polsce na podstawie tzw. wizy humanitarnej, mogą uzyskać polski do-

kument podróży dla cudzoziemca. W dniu 21 marca br. wszedł w życie nowy wzór wniosku w tej 

sprawie. Więcej 

Informator o szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.  

Dobroho dnia, witajcie w szkole! 

W warszawskich szkołach i przedszkolach uczy się ponad 17 tys. 
uchodźców wojennych z Ukrainy. Warszawa zapewnia im komplek-
sowe wsparcie, w tym programy integracyjne. 
Więcej  

Memorandum o współpracy szkół z Irpienia i Warszawy 

W rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie, irpińskie Liceum nr 2 Miejskiej Rady Irpienia Rejonu 
Buchańskiego obwodu kijowskiego i warszawskie VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza 
Słowackiego podpisały  symboliczne Memorandum o współpracy. Pod koniec stycznia br. gru-
pa nauczycieli szkół z Buczy, Irpienia i Kijowa uczestniczyła w Warszawie w seminarium 
„Rozwój umiejętności nabywania odporności na stres”, realizowanego w ramach projektu 
„Warszawa dla Ukrainy: Wsparcie psychologiczne dla nauczycieli”. 

Więcej 

Grupy wsparcia dla matek z Ukrainy 
 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza mamy z Ukrainy na spotkania grupy wsparcia. Zaję-
cia odbywają się w Centrum Dziecka i Rodziny, ul. Walecznych 59. Pierwsze spotkanie już 3 
kwietnia br. 
Więcej 

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych systemowi oświaty w Ukrainie 

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zaprasza na cykl spotkań on-line 

poświęconych systemowi oświaty w Ukrainie. Cykl został rozpoczęty 22 marca br. od prezenta-

cji oświaty w Ukrainie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

Więcej 

Spotkania dla osób uczących się języka polskiego 

 

   
Uczysz się języka polskiego? Interesujesz się kulturą w Warszawie? Przyjdź do Muzeum War-
szawy na spotkania Klubu Kulturalnego. Podszlifujesz swój polski, odwiedzisz muzea i galerie, 
nawiążesz nowe znajomości. Spotkania odbywają się w języku polskim na poziomie B1 
(średnio zaawansowanym). Udział jest bezpłatny. Nie trzeba uczestniczyć we wszystkich spo-
tkaniach. Najbliższe spotkanie 30 marca (czwartek) godzina 17:00, Muzeum Warszawy –
oprowadzanie po wystawie czasowej „Zgruzowstanie Warszawy 1945-1949”.  Więcej 

Szkoła Języka i Kultury Polskiej na UKSW 

 

 

 

Osoby zainteresowane pogłębieniem znajomości języka polskiego mogą skorzystać z oferty 
kursów w Szkole Języka i Kultury Polskiej. Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców 
działa na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 
ofercie kursy grupowe oraz lekcje indywidualne. Przeprowadzane są  także certyfikatowe egza-
miny z języka polskiego jako obcego na poziomach od B1 do C2. Więcej 

Kiermasz Wielkanocny w Centrum Wielokulturowym 

W sobotę 1 kwietnia w godz. 11-15, w Centrum Wielokulturowym , przy ul. Jagiellońskiej 54 

w Warszawie będzie miał miejsce Kiermasz Wielkanocny. Na kiermaszu można będzie zakupić 

produkty rzemieślnicze i unikatowe rękodzieło, które wzbogacą klimat Świąt Wielkanocnych. 

Część z dochodów zostanie przeznaczona na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Więcej 

Eurowarsztat - projekt Marty Romankiv w Galerii Rynek 30 

    

Marta Romankiv wraz z osobami pochodzącymi z różnych części świata zastanawia się, co 

Unia Europejska może zrobić dla polepszenia jakości życia osób mieszkających i pracujących 

na jej terenie, które nie posiadają europejskich paszportów. Na nagranych przez artystkę fil-

mach migranci i migrantki opowiadają o własnych wizjach przyszłości oraz proponują niezbędne 

według nich zmiany społeczne. 9 marca - 30 lipca 2023 roku, cena biletu 1 zł, bezpłatny czwar-

tek. 

Więcej 

Najlepsze światowe filmy dokumentalne po raz 20. w Warszawie! 

 

Autor: Millennium Docs Against Gravity 

 

Największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce i jeden z 

największych na świecie Millennium Docs Against Gravity odbę-

dzie się od 12 do 21 maja w Warszawie. 

Więcej 

Wieczernica. Wieczór Ukraiński w TR Warszawa 

Vechnorytsi to tradycyjna ukraińska forma spędzania jesienno-zimowych wieczorów, której 

towarzyszyły muzyka oraz obrzędy. 26 marca o godz. 18:00 w TR Warszawa odbędzie się 

koncert performatywny „Wieczernica. Wieczór ukraiński” nawiązujący do tego zwyczaju. 

Więcej  

TR Warszawa | Autor: Karol Samborski 

„Ukrainność” poetycko-muzyczne widowisko teatralne 

  
PROM 

 
PROM Kultury zaprasza na „Ukrainność” - poetycko-muzyczne widowisko teatralne. 31 marca 

2023 o godz. 19.00, ul. Brukselska 23, PROM Kultury Saska Kępa. 

Więcej 
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