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W dniu 14 grudnia 2022 roku w siedzibie Urzędu do Spraw
Cudzoziemców odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące
realizacji projektu „Chronimy dzieci, w tym dzieci bez opieki
ubiegające się o azyl, przed przemocą”, współfinansowanego w ramach
Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, Program
"Sprawy wewnętrzne" Azyl i migracja (PA18).
14.12.2022

Kursy języków obcych - ,,Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb
publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym
uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji"
22.06.2022
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Kolejna w tym roku edycja kursu doskonalącego nt. ”Przeprowadzanie
wydaleń cudzoziemców z terytorium RP drogą lotniczą”
22.06.2022

Pierwsza w tym roku edycja kursu doskonalącego nt. „Rola organów w
postępowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej”
22.06.2022

IX zjazd studiów podyplomowych pn. „Zatrudnienie cudzoziemców na
polskim rynku pracy” na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego.
22.06.2022

Kurs doskonalący nt. „Działalność gospodarcza prowadzona na
terytorium RP a kontrola legalności wykonywania pracy przez
cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez
cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom”
22.06.2022

Uruchomienie infolinii w ramach projektu "Chronimy dzieci, w tym
dzieci bez opieki ubiegające się o azyl, przed przemocą"
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13.05.2022

„Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze
migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania
nielegalnej migracji”
W dniu 5 grudnia 2016 roku z inicjatywy Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG odbyła
się konferencja podsumowująca projekt nr 26/NMF PL 15/14 „Wzmocnienie kompetencji i
kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem
przeciwdziałania nielegalnej migracji”, finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.
07.12.2016

„Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z Kaukazu
i Azji Centralnej”
W dniu 2 grudnia br. zakończył się trwający 5 dni kurs doskonalący pt. „Społeczno-
kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z Kaukazu i Azji Centralnej”.
05.12.2016
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"CZYNNOŚCI SŁUŻB MIGRACYJNYCH REALIZOWANE WOBEC
CUDZOZIEMCÓW NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KRAJOWYCH” 21.11-
02.12.2016
W dniach od 21 listopada do 02 grudnia 2016 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG
w Lubaniu wykładowcy Zakładu do Spraw Cudzoziemców przeprowadzili drugą w tym
roku edycję kursu doskonalący pt. "Czynności służb migracyjnych realizowane wobec
cudzoziemców na podstawie przepisów krajowych”.
05.12.2016
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