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Niniejsza publikacja powstała w celu przedstawienia przedsięwzięć, które udało się zrealizować w ramach 
programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” (SOLID) w latach 2008 - 2015. 
Projekty wybrane do opublikowania stanowią dobry przykład wykorzystania nowoczesnych rozwiązań, 
które w dużej mierze zostały współfinansowane z funduszy europejskich, w szczególności: Europejskiego 
Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, Funduszu Granic Zewnętrznych, Europejskiego 
Funduszu na rzecz Uchodźców oraz Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów. 

Z uwagi na zakończenie poprzedniej perspektywy finansowej (2007 - 2013) i rozpoczęcie nowej 2014 - 2020, 
ten czas jest dobrym momentem na podsumowanie dotychczas zrealizowanych działań i wykorzystanie 
zdobytych doświadczeń przy Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, który stanowi kontynuację SOLID-u. 

Z uwagi na to, że założenia programu ogólnego SOLID wpisywały się w zakres kompetencji oraz zadań 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które jest odpowiedzialne za polską politykę integracji 
cudzoziemców, Ministerstwo to uczestniczyło we wszystkich etapach wdrażania programu SOLID, ściśle 
współpracując z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centrum Obsługi Projektów 
Europejskich.

Wierzymy, że ta publikacja będzie stanowić źródło dobrych praktyk, które przyczynią się do jeszcze 
efektywniejszego wykorzystania funduszy europejskich!

Program ogólny „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” (SOLID) był istotnym instrumentem 
finansowym Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych. Dziś, na przełomie kończącej się perspektywy 
finansowej i nowego otwarcia dla wspólnotowych funduszy na lata 2014 - 2020, prezentujemy Państwu 
najważniejsze polskie inicjatywy, które były możliwe dzięki wsparciu Funduszu Granic Zewnętrznych, 
Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pełniąc funkcję Instytucji Odpowiedzialnej dla 
powyższych funduszy, współpracowało z szerokim gronem służb, instytucji publicznych oraz partnerów 
pozarządowych. Efektem tych działań były innowacyjne projekty, które stanowiły adekwatną odpowiedź 
na bieżące wyzwania związane z zarządzaniem granicą zewnętrzną Unii Europejskiej oraz polityką 
migracyjną państwa. 

Przedstawione w tej publikacji przedsięwzięcia stanowią tylko część zrealizowanych w latach 2008 
– 2015 projektów. Wszystkie wypracowane w tym okresie rozwiązania, procedury i najlepsze praktyki 
będą oddziaływały pozytywnie zarówno w krótko, jak i długoterminowej perspektywie, a doświadczenia 
programu ogólnego SOLID przyczynią się do jeszcze sprawniejszego wdrażania jego kontynuatorów – 
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Anna Prekurat
Zastępca Dyrektora

             Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Grzegorz Polak 
Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej

 i Funduszy Europejskich
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
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W związku z zakończeniem realizacji projektów w ramach programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie 
przepływami migracyjnymi” (SOLID) oddajemy do Państwa rąk publikację, której celem jest przedstawienie 
najbardziej efektywnych i charakterystycznych działań współfinansowanych z SOLID w latach 2008-2015. 
Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW, a wcześniej Władza Wdrażająca Programy Europejskie, 
uczestniczyło we wdrażaniu Programu SOLID na wszystkich etapach.

Program SOLID był pierwszym instrumentem finansowym UE, który w sposób kompleksowy wspierał 
zarządzanie migracjami w powiązaniu z ich nieodłącznym elementem, tj. ochroną granic. Długofalowe 
efekty będą jeszcze z pewnością szczegółowo badane, lecz już dziś można stwierdzić, że Program znacząco 
przyczynił się do rozwoju potencjału i infrastruktury integracyjnej, granicznej, azylowej oraz tej służącej 
wydaleniom. Za wartość dodaną finansowania z Programu SOLID należy uznać wzmocnienie istniejących 
podmiotów oraz przyczynienie się do powstania licznych nowych organizacji zapewniających wsparcie 
i integrację cudzoziemców. W naszej ocenie usługi świadczone w ramach projektów były coraz bardziej 
profesjonalne oraz lepiej dostosowane do potrzeb migrantów i społeczeństwa polskiego.

Mariusz Kasprzyk
Dyrektor

Centrum Obsługi Projektów Europejskich
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
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Działania finansowane z EFI:

1Działania skierowane do imigrantów, 
społeczeństwa polskiego oraz działania na 
rzecz budowania dialogu międzykulturowego.

2Badanie sytuacji i potrzeb związanych 
z integracją cudzoziemców w Polsce.

3 Monitoring i ewaluacja.

4Działania na rzecz budowy systemu 
instytucjonalnego w Polsce.

5Współpraca międzynarodowa.

Cel Funduszu 

Wspieranie działań podejmowanych przez państwa 
członkowskie UE, mających umożliwić obywatelom państw 
trzecich spełnienie warunków uzyskania prawa pobytu 
i ułatwić ich integrację ze społeczeństwami europejskimi.
Fundusz koncentrował się w pierwszym rzędzie na 
działaniach związanych z integracją nowoprzybyłych 
obywateli państw trzecich.

O funduszu

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007–2013 (EFI) został 
ustanowiony w 2007 roku, jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami 
migracyjnymi”. Utworzenie EFI było przejawem wzrastającej roli polityki migracyjnej na poziomie 
wspólnotowym oraz uznania znaczenia integracji imigrantów dla funkcjonowania społeczeństw Unii 
Europejskiej. 
Wartość Funduszu wyniosła 825 mln EUR, z czego udział Polski osiągnął wartość 19 601 033,65 EUR, 
w podziale na 7 rocznych alokacji. 
W Polsce EFI stało się podstawowym źródłem finansowania integracji imigrantów. Przyczyniło się 
też znacząco do rozwoju tego obszaru funkcjonowania polskiego państwa i społeczeństwa, tak pod 
względem rozwoju wiedzy i potencjału zaangażowanych podmiotów jak i gromadzenia doświadczeń.
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Beneficjenci

organizacje pozarządowe,
państwowe i prywatne szkoły wyższe, 
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji,
jednostki samorządu terytorialnego, 
urzędy wojewódzkie,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
Straż Graniczna,
firmy prywatne.

Grupa docelowa

Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE:

legalnie zamieszkujący na 
terytorium Polski (z wyłączeniem 
osób objętych ochroną 
międzynarodową);
przebywający na terytorium 
państw trzecich, którzy spełniają 
warunki wjazdu i pobytu na 
terytorium Polski.

TABELA W EUR
PROGRAM ROCZNY WARTOŚĆ OGÓŁEM W TYM EFI LICZBA PROJEKTÓW
2007 1 608 471,20 1 209 620,02 35
2008 2 261 521,41 1 733 891,06 35
2009 2 851 477,44 2 159 084,20 39
2010 2 846 104,09 2 164 578,07 40
2011 3 272 547,28 2 486 778,30 38
2012 3 851 302,29 2 925 229,00 44
2013 9 136 845,97 6 921 853,00 90
SUMA 25 828 269,68 19 601 033,65 321

* w tym każda umowa dla projektu wieloletniego 

* 
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Działanie 1
Działania skierowane do obywateli państw trzecich, 
społeczeństwa przyjmującego oraz działania na rzecz 
budowania dialogu międzykulturowego

W działaniu tym zrealizowano najwięcej projektów, przy wykorzystaniu ponad połowy 
środków EFI. Skierowane było bezpośrednio do osób zamieszkujących na terenie Polski 

             i dotyczyło trzech kluczowych obszarów:

	 zapewnienie oferty integracyjnej dla cudzoziemców,

	 działania skierowane do społeczeństwa polskiego,

	 budowa dialogu międzykulturowego.

Projekty skierowane do cudzoziemców dotyczyły głównie:

	wprowadzenia w funkcjonowanie społeczeństwa polskiego, obyczaje i normy 

       oraz prawa i obowiązki cudzoziemców,

	wsparcia w uzyskaniu zatrudnienia,

	 nauki języka polskiego,

	 poradnictwa prawnego, społecznego i psychologicznego. 

Projekty skierowane do społeczeństwa polskiego dotyczyły głównie:

	 przekazywania wiedzy o migrantach społeczeństwu polskiemu, w tym dzieciom 

       i nauczycielom,

	 uwrażliwiania na dyskryminację,

	 budowania kompetencji międzykulturowych,

	 budowania dialogu międzykulturowego,

	 tworzenia okazji i możliwości wymiany poglądów w celu zapobiegania powstawaniu 
konfliktów wywoływanych różnicami kulturowymi i religijnymi, itp.

Pierwsze lata EFI były okresem wypracowywania przez wiele organizacji najlepszej formuły 
realizacji swoich pomysłów oraz dostosowywania ich do potrzeb imigrantów. Widoczne były 
dwa kierunki zmian projektów: w pierwszym doszło do rozszerzenia zakresu udzielanego 
wsparcia w oparciu o problemy wskazywane przez cudzoziemców i własne doświadczenia, w 
drugim usługi świadczone w określonym obszarze były coraz bardziej złożone i dostosowane 
do potrzeb migrantów.
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Z recenzji dr hab. Iwony Janowskiej 
Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytet Jagielloński

Projekt „Mama, tata, ja i mój nauczyciel. Edukacja językowo-
kulturowa imigrantów: przedszkolaków oraz ich rodziców 
i nauczycieli wychowania przedszkolnego szansą na sukces 
edukacyjny i integrację”
Numer projektu: 94/10/EFI
Beneficjent: Fundacja Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi”

Wartość projektu: 351 179,35 PLN   
Dofinansowanie EFI: 263 384,51 PLN  
Cele projektu:

	 integracja językowo-kulturowa dzieci cudzoziemskich i ich rodzin z dziećmi polskimi i ich rodzinami;
	 edukacja nauczycieli wychowania przedszkolnego w obszarze dydaktyki języka polskiego 
        z wykorzystaniem nowatorskiego programu dydaktycznego;
	 prezentacja efektów, dobrych praktyk oraz zdobytych doświadczeń.

Główne działania:
	 nauczanie języka polskiego dzieci cudzoziemskich oraz ich rodziców; szkolenie metodyczne dla 

nauczycieli przedszkolnych;
	 opracowanie podręcznika nauczania języka polskiego dzieci w wieku przedszkolnym oraz materiałów 

dydaktycznych dla rodziców i opiekunów;
	 film szkoleniowy; 
	 ogólnopolska konferencja; 
	 wydanie rozmówek dla rodziców w wersjach angielskiej, chińskiej, rosyjskiej i wietnamskiej.

Partner:  Instytut Polonistyki Stosowanej - Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski 
Termin realizacji:  1.07.2014 r. – 30.06.2015 r.
Strona internetowa projektu: www.linguaemundi.pl
Lokalizacja: Warszawa

Komentarz Beneficjenta:
„Nauczanie języków w XXI wieku to realizacja licznych i ambitnych celów, których wspólnym mianownikiem 
jest wyposażenie uczących się w kompetencje, które zapewnią im lepszy start w życiu, przyczynią się do sukcesu 
osobistego i zawodowego, pozwolą realizować marzenia, pragnienia, plany, umożliwią samorealizację. Jest to 
szczególnie aktualne w procesie nauczania uczenia się języków w środowiskach imigrantów”.
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Projekt „InteGRAcja”
Numer projektu: 50/7/EFI
Beneficjent: Fundacja Instytut Innowacji

Wartość projektu: 139 788,00 PLN   
Dofinansowanie EFI: 104 841,00 PLN  
Cele projektu: 

	 edukacja kulturalna i cywilizacyjna członków społeczności lokalnych i migrantów;
	 promocja kultury i zwyczajów charakterystycznych dla kraju pochodzenia imigranta;
	 integracja obywateli polskich i imigrantów poprzez rozwijanie i promowanie dialogu 

międzykulturowego.
Główne działania:

	 Kulturalne Spotkania Towarzyskie - myślą przewodnią spotkań były GRY od towarzyskich 
(np. kalambury) poprzez „podwórkowe” (np. gra w klasy), planszowe, logiczne i zręcznościowe 
charakterystyczne dla danego kraju lub kręgu kulturowego;

	 podręcznik inteGRAcji - efekt spotkań, opis prezentowanych gier. 
Partner: Fundacja Autokreacja 
Termin realizacji: 1.05.2011 r. - 31.12.2011 r. 
Strona internetowa projektu: www.ii.org.pl 
Lokalizacja: Warszawa

Komentarz Beneficjenta: 
„Gry towarzyskie, podwórkowe i planszowe, zręcznościowe  czy logiczne – wszystkie poza tym, że są 
powszechnie znaną formą rozrywki, są też nośnikiem charakterystycznych cech danej kultury i tradycji. 
Gra może być odzwierciedleniem kultury i zwyczajów. To swoista historia ludzi, którzy tworząc ją i rozwijając, 
dodają swoje kulturowe elementy. Dla ludzi, którzy wyemigrowali ze swojego ojczystego kraju przypomnienie 
i aktywna promocja gier wśród obywateli społeczeństwa goszczącego, jest naturalną formą dzielenia się swoją 
kulturą. Jest niewymuszoną i bardzo naturalną, a przy tym coraz bardziej popularną, formą integracji ludzi 
bez względu na ich płeć, wiek czy język ojczysty”.
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Projekt „Prawie jak u siebie – skuteczne wsparcie 
integracji poprzez działania edukacyjne”

Numer projektu: 1/1/ EFI
Beneficjent: Stowarzyszenie Społeczno - Ekonomiczne ABSOLWENT

 
 

Wartość projektu: 1 069 582,50 PLN   
Dofinansowanie EFI: 802 186,88 PLN  
Cele projektu: 

	 zwiększenia stopnia integracji osób z Ukrainy i Białorusi przyjeżdżających do 
Polski na studia poprzez m.in.:

      – wyposażenie w umiejętności językowe pozwalające na skuteczną komunikację;
    – zaznajomienie z kulturą, historią i zasadami funkcjonowania instytucji 
       w społeczności przyjmującej.

Główne działania:
	 zajęcia z języka polskiego jako obcego;
	 wykłady z historii i kultury Polski oraz wiedzy obywatelskiej;
	 wycieczki krajoznawcze do Łańcuta, Krakowa, Warszawy.

Termin realizacji: 1.09.2009 r. – 31.12.2011 r.
Strona internetowa projektu: www.prawiejakusiebie.pl
Lokalizacja: Rzeszów

Komentarz Beneficjenta:
„Projekt osiągnął swój zamierzony cel przede wszystkim w obszarze wzrostu kompetencji 
językowych migrantów. Zgodnie ze zidentyfikowanym problemem, znajomość, na odpowiednim 
poziomie, języka państwa przyjmującego  jest kluczem do efektywnej integracji. Poszerzenie 
wiadomości z historii, kultury i funkcjonowania Polski proces integracji skutecznie wzmacnia”.
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Projekt „Porozmawiajmy po polsku”

Numer projektu: 40/8/EFI
Beneficjent: Stowarzyszenie Vox Humana

Wartość projektu: 697 500,00 PLN   
Dofinansowanie EFI: 523 125,00 PLN  
Cele projektu: 

	 prowadzenie programów i zajęć dla cudzoziemców (uczniów i ich rodziców) zwiększających poziom 
integracji (szczególnie z najbliższym otoczeniem - szkołą);

	 prowadzenie autentycznego dialogu międzykulturowego.
Główne działania:

	 wydanie ilustrowanego podręcznika do nauki języka polskiego jako obcego dla dzieci w wieku 6-9 lat;
	 kursy języka polskiego jako obcego z wykładami dotyczącymi życia społecznego i kulturalnego;
	 nauka języka polskiego dla uczniów cudzoziemskich;
	 zajęcia wyrównawcze dla uczniów cudzoziemskich; 
	 lekcje dla uczniów (całej klasy) nt. kultur imigrantów;
	 szkolenia dla nauczycieli (w tym m.in jak uczyć języka polskiego jako obcego) i edukatorów.

Termin realizacji: 01.03.2012 r. – 30.06.2014 r.
Strona internetowa projektu: www.voxhumana.org.pl
Lokalizacja: Polska, Warszawa. 

Komentarz Beneficjenta:
„Projekt został przygotowany po konsultacjach z dyrektorami szkół i nauczycielami, którzy bezpośrednio 
pracują z dziećmi cudzoziemskimi. Cudzoziemcy (dzieci i dorośli) otrzymali bezpośrednie wsparcie edukacyjne, 
nauczyciele mieli możliwość wzięcia udziału w kursach „Jak uczyć polskiego jako obcego. 
Praca w środowisku wielokulturowym”.
Dla polskich uczniów, którzy stykali się z odmienną kulturą prowadziliśmy lekcje nt. kultur imigrantów. Dzięki 
temu kontakt z inną kulturą odbywał się bez lęku i niechęci, za to ze zrozumieniem 
i zaciekawieniem. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem i bardzo dobrym przyjęciem”.
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Projekt „Multistok”
Numer projektu: 12/11/EFI
Beneficjent: Fundacja Dialog

Wartość projektu: 648 826,60 PLN   
Dofinansowanie EFI: 486 619,95 PLN  
Cele projektu: 

	 zwiększenie poziomu świadomości społeczeństwa przyjmującego na temat cudzoziemców, ich 
kultury, problemów oraz sytuacji w jakiej się znajdują;

	 przełamywanie stereotypów i barier w relacjach cudzoziemców i mieszkańców Białegostoku;
	 rozwijanie postaw tolerancji i otwartości wśród dzieci i młodzieży.

Główne działania:
	 kampania społeczna – promujące działania medialne;
	 Akademia Edukacji Międzykulturowej – szkolenia osób prowadzących zajęcia w grupie 

zróżnicowanej kulturowo;
	 Przygody Innego – bajki międzykulturowe; 
	 Śladami wielokulturowości miasta – wycieczki uczniów szlakiem miejsc związanych 
        z cudzoziemcami i wielokulturowością miasta;
	 Czym chata bogata – przyjmowanie na niedzielny obiad cudzoziemców przez mieszkańców 

Białegostoku;
	 Międzykulturowe warsztaty kulinarne –  prezentacja kuchni różnych narodów;
	 Sztuka dla multikulturowości – warsztaty taneczne, muzyczne i teatralne oraz koncert 
        w centrum miasta.

Partner: Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki „Teatr Narwal” 
Termin realizacji: 01.07.2014 r. – 30.06.2015 r.
Strona internetowa projektu: www.wielokulturowybialystok.pl 
Lokalizacja: Białystok

Komentarz Beneficjenta:
„Multi-stok” był pierwszym tak szerokim działaniem, skierowanym do mieszkańców Białegostoku 
i okolic promującym przybywających i osiedlających się tutaj cudzoziemców. Poprzez prezentowanie 
codziennych elementów kultury poszczególnych narodowości, takich jak kuchnia, taniec, teatr, muzyka, 
mogliśmy dotrzeć do większej grupy białostoczan i pokazać im codzienne życie zamieszkujących tutaj 
migrantów. W ramach projektu udało się przybliżyć dzieciom, młodzieży i dorosłym Białystok, 
w którym wszyscy możemy być dobrymi sąsiadami”.  
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Projekt „Migracja i integracja w praktyce”
Numer projektu: 29/6/EFI
Beneficjent: Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic”

Wartość projektu: 1 851 840,00 PLN   
Dofinansowanie EFI: 1 388 880,00 PLN  
Cele projektu: 

	 rozszerzenie i utrwalenie kontaktów społecznych imigrantów ze społeczeństwem polskim;
	 otwarta dyskusja na temat problemów, których doświadczają w Polsce imigranci oraz 

wypracowanie sposobów ich rozwiązywania;
	 promocja rozwiązań służących pełniejszej integracji imigrantów poprzez działania edukacyjne.

Główne działania:
	 kursy języka polskiego oraz angielskiego;
	 warsztaty twórczego pisania;
	 klub dyskusyjny i filmowy;
	 stworzenie gry planszowej „LOS MIGRANTA”;
	 model wsparcia proceduralnego;
	 doradztwo zawodowe i konsultacje prawne;
	 wyjścia kulturalne;
	 program radiowy poruszający pytania, które zadają sobie cudzoziemcy przebywające w Polsce lub 

dopiero zamierzający tu przyjechać, stworzenie i wdrożenie narzędzia obsługi klientów „Customer 
Relationship Manager”;

	 przygotowanie poradnika „Jak zatrudnić cudzoziemca jako pomoc domową, 
        opiekunkę lub nianię? Poradnik dla pracodawców”;
	 konkurs pamiętnikarski „Przygody cudzoziemców na polskim rynku pracy”;
	 szkoła letnia.

Termin realizacji: 01.04.2010 r. - 30.06.2013 r.
Strona internetowa projektu: www.mip.frog.org.pl 
Lokalizacja: Warszawa

Komentarz Beneficjenta:
„Projekt  zapewnił cudzoziemcom wsparcie w różnych obszarach i odpowiedzi na najbardziej palące 
potrzeby m.in. społeczne, administracyjne, stworzył podstawy do lepszego zrozumienia polskiej 
rzeczywistości, dał okazję do wzajemnego poznania się, a także podzielenia się refleksjami na temat 
odnajdywania się cudzoziemców w polskich realiach”.
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Projekt „Wsparcie integracji repatriantów”

Numer projektu: 56/9/EFI
Beneficjent: Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji 

Wartość projektu: 1 094 342,50 PLN   
Dofinansowanie EFI: 820 756, 87 PLN  
Cel projektu: 

	 wsparcie procesu integracji ok. 200 osób posiadających wizę repatriacyjną lub jej promesę 
oraz członków ich rodzin  z Kazachstanu i Uzbekistanu poprzez objęcie ich kompleksowymi 
działaniami przedwyjazdowymi prowadzonymi na terenie państw obecnego zamieszkania 

        oraz w Polsce, na terenie gmin planujących ich przyjęcie. 
Główne działania: 

	 szkolenia i briefingi orientacji kulturowej dla osób przygotowujących się do repatriacji 
        do Polski - konsultacje zawodowe oraz przedprzyjazdowe kursy zawodowe;
	 współpraca z gminami przygotowującymi się do przyjęcia repatriantów.

 Partner: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 Termin realizacji: 1.07. 2013 r. - 30.06.2015 r. 
 Strona internetowa projektu: www.migrant.info.pl, zakładka „Repatriacja”, 
 aplikacja dla gmin -  na stronie www.iom.pl
 Lokalizacja: Polska, Kazachstan

 Komentarz Beneficjenta: 
„W ramach projektu działaniami przedprzyjazdowymi objęto 217 repatriantów i członków ich 
rodzin. 72 osoby skorzystały z konsultacji zawodowych, a 19 wzięło udział w kursach zawodowych 
w kraju zamieszkania. Przeszkolono 58 nauczycieli z gmin przygotowujących się na przyjazd 
repatriantów z metodyki nauczania języka polskiego oraz z zarządzania różnorodnością kulturową. 
82 osoby wzięły udział w konferencji dla gmin przyjmujących repatriantów. Na stronie www.
migrant.info.pl stworzono  dwujęzyczną zakładkę z najważniejszymi informacjami o repatriacji oraz 
aplikację internetową dla gmin, prowadzącą przez proces zapraszania, przyjmowania i integrowania 
repatriantów. Realizacja projektu pokazała potrzebę działań wspierających repatriantów w 
przygotowywaniu się do przyjazdu do Polaki, a także  wspierania gmin w zapewnianiu repatriantom 
kompleksowego wsparcia po przyjeździe do Polski”.
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Projekt „Międzykulturowy Inkubator Organizacji 
Imigranckich. Program aktywizacji i wspieranie 
organizacji imigranckich w rozwoju”
Numer projektu: 4 /10/EFI
Beneficjent: Fundacja dla Somalii

Wartość projektu: 430 846,20 PLN   
Dofinansowanie EFI: 323 134,65 PLN  
Cele projektu:  
	 wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych zrzeszających obywateli 
        i cudzoziemców;
	 wsparcie techniczne i informacyjne młodych lub nowopowstających organizacji 

zrzeszających cudzoziemców;
	 wsparcie mniejszych lub nowoutworzonych organizacji zrzeszających cudzoziemców – 

Międzykulturowy Inkubator Organizacji Imigranckich;
	 promocja międzykulturowych praktyk i zaangażowania organizacji zrzeszających 

cudzoziemców poprzez zapewnienie platformy promującej ich działania.
Główne działania: 
	 wsparcie szkoleniowe i doradcze organizacji i liderów środowisk imigrantów/ek;
	 opracowanie poradnika dla liderów i liderek organizacji i środowisk migrantów;
	 Międzykulturowy Inkubator Organizacji Imigrantów;
	 działania promocyjne i informacyjne.

Termin realizacji:  1.01.2014 r. – 30.06.2015 r. 
Strona internetowa projektu: www.fds.org.pl
Lokalizacja: Warszawa

Komentarz Beneficjenta:
„Pochodzę z Nigerii, kraju mlekiem i miodem płynącego, giganta Afryki, kraju o najszczęśliwszych 
mieszkańcach, niebaczących na wyzwania.
Zakochałam się w Polsce – nowym oddechu mojego życia. Próbuję nowych rzeczy, spotykam 
nowych ludzi – to dla mnie ogromna przygoda. Optymistycznie patrzę na moje życie w Polsce. 
To moje pierwsze doświadczenie z dala od domu i jestem zachwycona wszystkimi różnicami 
kulturowymi. Moja inicjatywa, którą realizuję w ramach Inkubatora, to stworzenie i rozwój forum 
dla kobiet w Polsce jako miejsca rozwijania umiejętności, kwalifikacji i szkoleń”. 
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Projekt „Poznajmy się - Lesznowola gminą wielu 
kultur”

Numer projektu: 30/9/EFI 
Beneficjent: Gmina Lesznowola

Wartość projektu: 348 285,00 PLN   
Dofinansowanie EFI: 261 213,75 PLN  
Cele projektu:

	 integracja kulturowa uczniów i przedszkolaków polskich i cudzoziemskich;
	 kształtowanie postaw równości, otwartości i antydyskryminacji wśród społeczeństwa 

przyjmującego;
	 budowanie dialogu międzykulturowego poprzez wsparcie nauczycieli w pracy z klasą 

wielokulturową.
Główne działania 

	 warsztaty wielokulturowe w szkołach dla klas 0-3 i klas 4-6;
	 warsztaty z edukacji międzykulturowej dla przedszkolaków;
	 opracowanie materiałów dydaktycznych i pomocniczych dla nauczania zintegrowanego 

oraz konspektów zajęć na poziomie edukacji przedszkolnej i nauczania zintegrowanego;
	 szkolenia dla nauczycieli - rozwinięcie umiejętności pracy z klasą wielokulturową;
	 poradnik szkolny  - podstawowe informacje na temat systemu edukacji w Polsce, 

organizacji szkoły oraz zasad w niej panujących. Wydany w języku chińskim i wietnamskim.
Partnerzy:  Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki, Fundacja Edukacji Międzykulturowej
Termin realizacji: 27.03.2013 r. - 30.06.2014 r.
Strona internetowa projektu: www.swiaty.org.pl, www.miedzykulturowa.org.pl
Lokalizacja: Lesznowola

Komentarz Beneficjenta:
„Społeczeństwo Gminy Lesznowola ma charakter wielokulturowy, obserwuje się wciąż rosnącą 
tendencję migracji Azjatów, co wiąże się z rosnącą liczbą uczniów pochodzących z Azji w gminnych 
szkołach. W warunkach takich niezbędne stają się działania edukacyjne skierowane zarówno do 
uczniów cudzoziemskich jak i do społeczeństwa przyjmującego. Edukacja to najskuteczniejszy 
sposób zmniejszania różnic kulturowych”.
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Projekt „Bezpieczna praca w Polsce”

Numer projektu: 23/11/EFI 
Beneficjent: EWLIT Sp. z o.o.

Wartość projektu: 348 766,50 PLN   
Dofinansowanie EFI: 261 574,87 PLN   
Cele projektu: 

	 propagowanie wiedzy o uczciwym i legalnym zatrudnieniu cudzoziemców w Polsce;
	 zmniejszenie ilości nadużyć na polskim rynku pracy w stosunku do obcokrajowców;
	 integracja i poprawienie sytuacji obywateli państw trzecich przebywających w Polsce.

Główne działania:
                kampania społeczno-informacyjna skierowana do pracowników i pracodawców;

	 warsztaty edukacyjne - bezpieczeństwo zatrudnienia i wykonywania pracy (dla pracowników 
i pracodawców w Polsce i na Ukrainie);

	 szkolenia zawodowe dla cudzoziemców z promesą zatrudnienia w zawodach takich jak 
spawacz, kierowca C+E, operator wózka widłowego, specjalista ds. obsługi klienta;

	 konferencja i spotkania eksperckie - legalność i bezpieczeństwo zatrudnienia obywateli 
państw trzecich;

	 punkt konsultacyjny;
	 materiały edukacyjne - poradniki i poradnictwo online na stronie bezpiecznapraca.info.pl.

Partner: Fundacja Instytut Innowacji 
Termin realizacji: 1.07.2014 r. - 30.06.2015 r. 
Strona internetowa projektu: www.bezpiecznapraca.info.pl 
Lokalizacja: Warszawa, Polska, Ukraina
 
Komentarz Beneficjenta:
„Projekt okazał się szczególnie potrzebnym działaniem w kontekście bieżącej sytuacji geopolitycznej 
na Ukrainie. Zainicjowane w trakcie projektu spotkania eksperckie stały się platformą do 
efektywnej wymiany opinii i punktów widzenia na problematykę legalności i bezpieczeństwa 
zatrudniania obywateli państw trzecich, przyciągając uczestników z bardzo szerokiego spektrum 
rynku pracy i instytucji”. 
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Projekt „OMNES GENTES - integracja na Lubelszczyźnie”
Numer projektu: 56/10/EFI
Beneficjent: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

Wartość projektu: 535 171,20 PLN   
Dofinansowanie EFI: 401 378,40 PLN  
Cele projektu: 

	 stworzenie oferty integracyjnej dla cudzoziemców;
	 zwiększanie świadomości społecznej mieszkańców Lubelszczyzny na temat obecności 

cudzoziemców;
	 budowanie dialogu międzykulturowego.

Główne działania: 
	 zajęcia z edukacji międzykulturowej dla dzieci przedszkolnych, szkolnych, studentów, dorosłych;
	 grupa Integracyjna Omnes Gentes- międzynarodowa grupa wolontariuszy budująca dialog 

międzykulturowy i postawy tolerancji;
	 konwersacje z języka polskiego;
	 wyjścia integracyjno – kulturalne;
	 miasteczko Integracyjne -  przestrzeń integracyjna  stworzona przez uczniów szkół gimnazjalnych
        i licealnych;
	 szkolenia dla wolontariuszy;
	 gala Omnes Gentes promująca integrację i dialog międzykulturowy;
	 Centrum Integracji - miejsce edukacji międzykulturowej.

Termin realizacji: 1.06.2014 r. -  30.06.2015 r.
Strona internetowa projektu: fanpage Grupy Integracyjnej Omnes Gentes 
www.facebook.com/pages/OmnesGentes
Lokalizacja: Lublin

Komentarz Beneficjenta:
„Działania projektu wychodziły naprzeciw najistotniejszym barierom ograniczającym społeczną 
świadomość i akceptację cudzoziemców. Wzajemnemu poznawaniu, wymianie i edukacji kulturowej, 
tworzeniu pozytywnego wizerunku sprzyjała inicjatywa Miasteczka Integracyjnego.”
Benham (Iran): „Udział w projekcie był dla mnie szansą na poznanie ciekawych ludzi wywodzących się z 
różnych kultur, na spotkaniach mogłem także zaprezentować swoją perską kulturę. Jestem muzykiem, 
więc mogłem dzielić się grą na tarze, uczyłem także tańca w czasie zajęć z edukacji międzykulturowej. 
Cieszę się, że mogłem nie tylko integrować się z Polakami, uczyć się języka polskiego, ale też 
współuczestniczyć w działaniach na rzecz społeczności lokalnej jako wolontariusz”.
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Projekt „Chcemy mieszkać w Polsce”
Numer projektu: 25/10/EFI
Beneficjent: „Stowarzyszenie „Dla Ziemi”

Wartość projektu: 314 220,00 PLN   
Dofinansowanie EFI: 235 665,00 PLN  
Cele projektu: 

	 przeszkolenie zawodowe i pomoc cudzoziemcom w wejściu na rynek pracy;
	 szkolenia językowe, a także wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;
	 promocja integracji i dialogu międzykulturowego.  

Główne działania:
	 zindywidualizowana nauka języka polskiego;
	 kursy zawodowe i dopłaty do mieszkań;
	 kampania informacyjna (wystawa zdjęć i ulotki);
	 warsztaty edukacyjne, artystyczne i reportażowe;
	 trzy wycieczki integracyjne;  
	 nagrany utwór muzyczny „Khawuleza”.

Termin realizacji: 01.02.2014 r. – 30.06.2015 r.
Strona internetowa projektu: www.dlaziemi.org/chcemymieszkacwpolsce
Lokalizacja: Lubelszczyzna

Komentarz Beneficjenta:
Uchodźczyni z Lublina: „Dwa miesiące temu nie umiałam czytać, a na koniec kursu przeczytałam cały 
tekst, który przyniosła nauczycielka”.
Uczennica LO w Łukowie: „Podczas robienia makiety nauczyłam się tolerancji, współpracy, 
cierpliwości”.
Uchodźca, bohater kampanii „W Polsce czujemy się bezpiecznie”:
„Dzieci chodzą do szkoły. My powoli budujemy tutaj nasze życie. Podoba nam się, że wieczorem ulice 
są tutaj jasne. W naszym kraju ulice były ciemne i niebezpieczne. Dzieci mają kolegów i koleżanki 
i czują się tutaj szczęśliwe.”
„Uważamy projekt za bardzo udany. Przede wszystkim u uczestników wzrosła umiejętność 
posługiwania się językiem polskim, dzięki niewielkim grupom i zindywidualizowanym lekcjom. Bardzo 
pozytywny wydźwięk miała kampania informacyjna. Sukcesem były działania integracyjne 
w szkołach, czyli warsztaty edukacyjne i artystyczne, które w trzech miejscowościach doprowadziły 
do wybudowania makiet „Osad Pokoju”.
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Działanie 2
Badanie sytuacji i potrzeb
związanych z integracją w Polsce

Obecna imigracja do Polski i integracja cudzoziemców są zjawiskami nowymi 
i dynamicznymi. Potencjał badawczy w tej dziedzinie jest ograniczony, ośrodki 
zajmujące się tematyką migracji do Polski rozwinęły się dopiero w ostatnich 
latach. Projekty w tym działaniu miały za zadanie poszerzyć wiedzę o zjawisku 
imigracji do Polski, przedstawić w wiarygodny sposób, jak cudzoziemcy 
funkcjonują w polskim społeczeństwie. Badania naukowe pozwoliły, do 
pewnego stopnia, opisać dziejące się procesy i rozpoznać problemy zarówno 
z punktu widzenia imigrantów jak i państwa polskiego. Finansowane 
badania, poprzez m.in. analizę systemów w innych państwach, przedstawiały 
rozwiązania, które można zastosować w Polsce w celu uniknięcia problemów 
z integracją cudzoziemców. Jest to szczególnie wartościowe w okresie, kiedy 
liczba cudzoziemców osiedlających się w Polsce jest jeszcze stosunkowo 
niewielka.
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Projekt „Praktyki integracji. Wypracowanie metod 
i narzędzi do oceny skuteczności polityki integracyjnej”
Numer projektu 13/6/EFI
Beneficjent: Caritas Polska

Wartość projektu: 304 318,78 PLN   
Dofinansowanie EFI: 228 239,08 PLN  
Cele projektu: 

	 wypracowanie metody koordynacji i ewaluacji współpracy organizacji pozarządowych, 
organów samorządowych i organów władzy centralnej na rzecz wspólnego prowadzenia 
polityki integracyjnej;

	 poprawa jakości obsługi cudzoziemców poprzez upowszechnienie zbieranych doświadczeń 
wśród organizacji pracujących przy realizacji projektów integracyjnych;

	 poprawa polityki integracyjnej poprzez wymianę doświadczeń, lokalizację braków 
        oraz niwelacje dublujących się działań.

Główne działania:
	 spotkania Zespołu Ekspertów;
	 kwartalne opracowanie i wydawanie biuletynu „Analizy Polityki Integracyjnej” 

przedstawiającego rekomendacje Zespół Ekspertów;
	 uruchomienie wortalu www.praktyki-integracji.pl, poświęconemu zagadnieniom integracji 
        w Polsce;
	 opracowanie i wydanie publikacji podsumowującą realizację projektu, zawierającą wyniki 

analiz polityki integracyjnej.
Termin realizacji: 1.09.2010 r.- 31.08.2012 r.
Strona internetowa projektu: www.praktyki-integracji.pl
Lokalizacja: Warszawa

Komentarz Beneficjenta:
„W Polsce brakowało przemyślanej polityki integracyjnej wobec obcokrajowców. Działania 
integracyjne podejmowane przez różne organizacje były systemowo rozproszone i nieskoordynowane. 
Tymczasem doświadczenia krajów, które wypracowały sobie już mechanizmy integracji imigrantów, 
wskazywały, że skuteczna polityka integracyjna musi opierać się na koordynacji działań 
zaangażowanych w nią podmiotów oraz ciągłej ewaluacji stosowanych rozwiązań. Projekt miał za 
zadanie systemowe opracowanie metodologii oceny i wskaźników postępów polityki integracyjnej”.
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Projekt „Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim 
rynku pracy. Badanie społeczne”
Numer projektu: 81/10/EFI
Beneficjent: Fundacja „Nasz Wybór”

Wartość projektu: 309 188,27 PLN   
Dofinansowanie EFI: 231 891,20 PLN  
Cele projektu: 

	 dostarczenie wiedzy o sytuacji na rynku pracy imigrantów posiadających wyższe wykształcenie, 
ujawnienie barier utrudniających integrację imigrantów poprzez rynek pracy;

	 wsparcie imigrantów będących absolwentami wyższych uczelni w znalezieniu zatrudnienia.
Główne działania:

	 analizy wprowadzające -  prezentacja dotychczasowego stanu wiedzy na badany temat oraz 
wskazanie luk w tej wiedzy;

	 analizy kontekstowe - prezentacja tła społeczno-ekonomicznego tworzącego specyficzny 
kontekst funkcjonowania imigrantów na polskim rynku pracy i społecznego odbioru faktu pracy;

	 badanie podmiotów rynku pracy - pokazanie, jak funkcjonują na polskim rynku pracy 
cudzoziemcy posiadający dyplomy wyższych uczelni, w tym przed wszystkim ci, którzy wyższe 
wykształcenie zdobyli w Polsce. 

Partner: Fundacja Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz
Termin realizacji: 1.01.2014 r. - 31.03.2015 r.
Strona internetowa projektu: www.i-see.org.pl
Lokalizacja: Warszawa

Komentarz Beneficjenta:
„W ramach projektu przeprowadzone zostało kompleksowe badanie społeczne dotyczące sytuacji 
imigrantów edukacyjnych z krajów trzecich, tj. absolwentów polskich wyższych uczelni pochodzących 
z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej. Było to pierwsze w Polsce szeroko zakrojone badanie 
przeprowadzone na grupie imigrantów wysoko wykwalifikowanych. W projekcie zostały wykorzystane 
zróżnicowane techniki badawcze, m.in. badanie ilościowe za pośrednictwem Internetu, wywiady 
pogłębione, analizy dokumentów i powszechnie dostępnych danych statystycznych (dotyczących 
w szczególności relacji pomiędzy bezrobociem a imigracją) oraz techniki eksperymentalne”.
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Projekt „Bieg przez płotki. Bariery na drodze 
integracji”
Numer projektu: 23/7/EFI
Beneficjent: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Wartość projektu: 258 969,84 PLN   
Dofinansowanie EFI: 194 277,38 PLN  
Cel projektu: 

	 zidentyfikowanie barier w integracji obywateli państw trzecich w Polsce oraz przejawów 
dyskryminacji i wypracowanie rekomendacji dotyczących poprawy sytuacji imigrantów.

Główne działanie:
	 badania identyfikujące bariery „zewnętrzne”, kreowane przez społeczeństwo przyjmujące, 

jak i własne ograniczenia imigrantów. Badania koncentrowały się na kwestiach: praca, 
dostęp do służby zdrowia, dostęp do powszechnie oferowanych usług i dóbr oraz 
uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym. Ich istotnym elementem było zwrócenie 
uwagi na  przejawy nietolerancji, ksenofobii i rasizmu wobec imigrantów.

Termin realizacji: 1.05.2011 r. – 30.06.2012 r.
Strona internetowa projektu: www.programy.hfhr.pl/biegprzezplotki
Lokalizacja: Warszawa

Komentarz Beneficjenta:
„Z przeprowadzonych badań wynika, że główne problemy, z jakimi spotykają się cudzoziemcy to 
bariera językowa, biurokracja i niejasność przepisów, niedostępność tanich mieszkań, nieuczciwość 
pracodawców oraz dyskryminacja. Konieczne jest wspomaganie procesu integracji cudzoziemców 
poprzez ułatwianie im nauki języka polskiego, zapewnienie pomocy prawnej i integracyjnej, 
a także uwrażliwienie Polaków na szczególną sytuację migrantów. Istotne są także działania 
preintegracyjne, prowadzone jeszcze przed przyjazdem do Polski, gdyż część cudzoziemców 
przyjeżdża do naszego kraju bez żadnej wiedzy o Polsce, polegając na agencji pośrednictwa pracy 
lub pracodawcy. Tacy migranci często żyją w izolacji od reszty społeczeństwa, zależni od swoich 
pośredników lub pracodawców, co niestety sprzyja dyskryminacji i eksploatacji tych pracowników”.
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Projekt „Niewidzialna siła robocza. Warunki 
pracy i prawa pracownicze migrantów w sektorze 
opiekuńczym”
Numer projektu: 5/10/EFI
Beneficjent: Instytut Spraw Publicznych

Wartość projektu: 280 821,50 PLN   
Dofinansowanie EFI: 210 616,12 PLN  
Cele projektu:

	 stworzenie podstaw do skutecznej integracji poprzez zdiagnozowanie problemów, przed 
jakimi stają na rynku pracy migranci w Polsce;

	 zwiększenie zdolności w zakresie monitorowania i oceny polityk oraz środków służących 
integracji migrantów poprzez zbieranie i analizę informacji dotyczących problemu integracji 
migrantów ekonomicznych;

	 tworzenie rekomendacji dla skutecznej integracji migrantów ekonomicznych.
 Główne działania:

	 analiza danych zastanych, m.in. polskiego prawodawstwa i instytucji, polityk innych państw 
oraz sytuacji migrantów-opiekunów w wybranych krajach;

	 badanie jakościowe dotyczące sytuacji na rynku pracy i potrzeb integracyjnych migrantów 
zarobkowych;

	 badanie ilościowe wśród polskich pracodawców;
	 seminaria i konferencja międzynarodowa;
	 publikacja: „Niewidzialna siła robocza. Warunki pracy i prawa pracownicze migrantów 
        w sektorze opiekuńczym”.

Termin realizacji: 01.01.2014 r. – 30.06.2015 r.
Strona internetowa projektu: www.isp.org.pl 
Lokalizacja: Warszawa

Komentarz Beneficjenta:
„Dzięki projektowi możliwe było przeprowadzenie pierwszego tak szczegółowego badania dotyczącego 
migrantów - opiekunów osób starszych. Wyniki projektu stały się ważną podstawą do dyskusji 
nad zmianami w polskiej polityce migracyjnej w kontekście pracy migrantów w sektorze usług 
domowych”.
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Monitoring i ewaluacja
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Działanie 3
Monitoring i ocena prowadzonych działań

Działanie to było realizowany pod koniec funkcjonowania EFI, w programach rocznych 
2012 i 2013. Sfinansowane zostały 4 projekty, które miały na celu sprawdzenie 
adekwatności, skuteczności i efektywności funkcjonowania w Polsce rozwiązań i zjawisk 
z obszaru migracji i integracji cudzoziemców, takich jak stosowane narzędzia integracyjne, 
abolicja, obraz medialny cudzoziemców oraz funkcjonowanie EFI. 

Celem działania było wykazanie, czy prowadzone działania są skuteczne  i czy planowane 
rezultaty zostały osiągnięte. W efekcie wiedza uzyskana w wyniku realizacji projektu 
winna przyczynić się do rozwoju i weryfikacji krajowej strategii integracji cudzoziemców.
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Projekt „Integracja lokalna czy medialna? Badanie 
wizerunku medialnego Obywateli Państw Trzecich 
w mediach ogólnopolskich i lokalnych”

Numer projektu: 30/10/EFI
Beneficjent: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Wartość projektu: 277 119,30 PLN
Dofinansowanie  207 839,47 PLN
Cel projektu: 

	 badanie obrazu obywateli państw trzecich wyłaniającego się z mediów ogólnopolskich i lokalnych 
oraz w głównych portalach internetowych i społecznościowych na podstawie projektów 
realizowanych w latach 2007-2013.

Główne działanie: 
Badanie miało pokazać w jaki sposób media przyczyniają się, lub nie, do skutecznego prowadzenia działań 
integrujących oraz w jaki sposób organizacje i podmioty realizujące projekty EFI korzystają z narzędzi 
medialnych w celu wzmacniania procesów integracyjnych.
Przeprowadzono wywiady pogłębione z beneficjentami EFI, koordynatorami projektów, osobami 
odpowiedzialnymi za kontakty z mediami i promocję, z cudzoziemcami współpracującymi podczas realizacji 
projektów, a także z dziennikarzami i pracownikami mediów.
Podsumowanie badań zostało przedstawione w publikacji będącej zbiorem raportów z badań oraz 
prezentacją rekomendacji.
Termin realizacji: 01.01.2014 r. – 30.06.2015 r.
Strona internetowa projektu: www.kul.pl/integracja-lokalna-czy-medialna
Lokalizacja: Lublin

Komentarz Beneficjenta:
„Przeprowadzone badanie było pierwszym tego typu w Polsce służącym monitorowaniu i analizie 
wizerunku obywateli państw trzecich w mediach, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów 
oddziaływania medialnego realizowanych w Polsce w latach 2007 – 2013 projektów EFI. Badanie 
stanowiło zebranie danych stanowiących bazę do opracowania raportu-rekomendacji. Z raportów 
końcowych i zebranych w publikacji wyłania się obraz wielkiego potencjału NGO do wykorzystania 
w przestrzeni medialnej, jak i konieczności wzmocnienia kwestii związanych z promocją EFI”.
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Projekt „Wychodząc z cienia. Badanie prawnych, 
politycznych i społecznych konsekwencji programu 
regularyzacyjnego 2012”
Numer projektu: 50/10/EFI
Beneficjent: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Wartość projektu: 153 696,20 PLN   
Dofinansowanie EFI: 115 206,90 PLN 
Cele projektu: 

	 ocena potrzeb i procesu integracji obywateli państw trzecich w ramach tzw. programów 
regularyzacyjnych w kontekście abolicji 2012;

	 wypracowanie rekomendacji dotyczących polityki państwa w zakresie przyszłych akcji 
regularyzacyjnych;

	 wypracowanie narzędzi badawczych w celu oceny przeprowadzenia akcji regularyzacyjnej 2012 
        oraz procesu i potrzeb integracyjnych cudzoziemców, którzy uregulowali swój status w Polsce.

Główne działanie:
Badanie skupione było na trzech aspektach: prawnym, społecznym oraz politycznym dotyczących skutków 
wdrożenia ustawy abolicyjnej z 2011 r. Kompleksowość badania pozwoliła na analizę sytuacji i stworzenie profilu 
migracyjnego osób, które uregulowały swój pobyt w Polsce w ramach abolicji, a także na ocenę 
i gromadzenie informacji na temat potrzeb obywateli państw trzecich w zakresie integracji na poziomie 
lokalnym i regionalnym.
Termin realizacji: 01.05.2013 r. – 31.03.2014 r. 
Strona internetowa projektu: www.programy.hfhr.pl/uchodzcy/pro/wychodzac-z-cienia-badanie-prawnych-
politycznych-i-spolecznych-konsekwencji-programu-regularyzacyjnego-2012
Lokalizacja: Warszawa, wywiady z cudzoziemcami prowadzono także w Wólce Kosowskiej, Łodzi, Pabianicach, 
Zgierzu, Lublinie, Puławach, Zamościu i Wrocławiu

Komentarz Beneficjenta: 
„W ramach badania przeprowadzono wywiady z cudzoziemcami kilku narodowości zamieszkałymi w 4 
województwach. Perspektywa cudzoziemców była interesująca z badawczego punktu widzenia, przyczyniła 
się do wypracowania pogłębionych rekomendacji, zawierających propozycje rozwiązań, które wpłynęłyby na 
sprawniejsze przeprowadzania programów regularyzacyjnych w przyszłości. Korzyścią projektu było także 
powstanie kompleksowej analizy prawnej ustawy o regularyzacji pobytu cudzoziemców oraz zapadłego na jej 
podstawie orzecznictwa sądów administracyjnych”.
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Działanie 4
Działania na rzecz budowy systemu 
instytucjonalnego

Polska nie miała doświadczenia odnośnie funkcjonowania systemu 
wsparcia integracyjnego cudzoziemców (z wyjątkiem uchodźców). Liczne 
projekty miały na celu integrację środowisk zajmujących się tą dziedziną 
oraz koordynację i uzupełnianie się oferowanego wsparcia. Platformy 
współpracy połączyły władze rządowe, samorządowe, organizacje 
międzynarodowe i pozarządowe (także te prowadzone przez migrantów) 
na poziomie lokalnym i krajowym. 

W wyniku realizacji tego działania wzrosły kompetencje międzykulturowe 
służb publicznych mających kontakt z cudzoziemcami, takich jak Urzędy 
Wojewódzkie, Straż Graniczna, Policja, Państwowa Inspekcja Pracy. 
Mazowiecki Urząd Wojewódzki m.in. zmodernizował i rozbudował swój 
informatyczny system obsługi interesantów, a także podniósł kompetencje 
językowe pracowników.
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Projekt „Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów III”
Numer projektu: 36/10/EFI 
Beneficjent: Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa

Wartość projektu: 543 121,30 PLN   
Dofinansowanie EFI: 407 340,97 PLN  
Cele projektu: 

	 wzmocnienie instytucjonalne organizacji pracujących z migrantami oraz organizacji cudzoziemskich 
poprzez transfer wiedzy i umiejętności;

	 umocnienie i rozwinięcie współpracy oraz komunikacji pomiędzy administracją publiczną; 
organizacjami pracującymi z migrantami i organizacjami cudzoziemskimi;

	 promocja idei integracji wśród społeczeństwa przyjmującego i migrantów.
Główne działania:
	 działanie Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów;
	 Biblioteka Migracyjna;
	 spotkania robocze członków Sieci Wsparcia;
	 szkolenia członków Sieci Wsparcia;
	 newsletter;
	 utworzenie Programu Partnerskiego z Kartą „Login:Lublin” dla cudzoziemców;
	 internetowy serwis informacyjny „Login:Lublin”;
	 konferencja podsumowująca projekt.

Termin realizacji: 01.01.2014 r. - 30.06.2015 r. 
Strona internetowa projektu: www.loginlublin.pl 
Lokalizacja: Lublin

Komentarz Beneficjenta:
„Projekt pozwolił na przeszkolenie m.in. w kwestii komunikacji i edukacji międzykulturowej, w kwestiach 
prawnych i integracyjnych, w kwestii zmian w prawie UE, łącznie ponad 45 pracowników organizacji 
i instytucji działających w regionie lubelskim. Usprawnieniem wymiany informacji był newsletter mający 
ponad 250 adresatów zainteresowanych tematyką migracyjną. Prowadzone były działania na rzecz 
cudzoziemców: utworzono stronę internetową, na której można znaleźć praktyczne wskazówki dotyczące 
życia w Lublinie, bloga o tematyce migracyjnej, informacje o ciekawych wydarzeniach kulturalnych 
w mieście itp. Stworzony został również Program Partnerski Login: Lublin, który zakładał współpracę 
z partnerami komercyjnymi i publicznymi świadczącymi usługi na rzecz cudzoziemców (np. wynajem 
nieruchomości, gastronomia, sklepy, siłownie itp.)”. 
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Projekt „Nauka języków obcych i ich certyfikacja 
u urzędników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie sposobem na wzrost jakości obsługi 
Obywateli Państw Trzecich w procesie integracji”
Numer projektu: 100/10/EFI
Beneficjent: Fundacja Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi”

Wartość projektu: 432 040,75 PLN   
Dofinansowanie EFI: 324 030,56 PLN  
Cele projektu: 

	 podniesienie kompetencji językowych potwierdzonych certyfikacją wewnętrzną;
	 potwierdzenie nabytych umiejętności certyfikacją zewnętrzną w uznanym systemie;
	 wykazanie odpowiedniej aktywności w procesie nauki z wykorzystaniem narzędzia 

nowych technologii (wspomaganie e-learningowe).
Główne działania:

	 zajęcia językowe: język ogólny i specjalistyczny (zawodowy);
	 e-learning – wspomaganie i uzupełnienie procesu dydaktycznego;
	 warsztaty wyjazdowe – intensywne zajęcia języka obcego specjalistycznego połączone 
        z warsztatami z wielokulturowości;
	 certyfikacja poziomu zaawansowania językowego – egzaminy TELC;
	 przygotowanie skryptu w postaci „Uzupełniających materiałów dydaktycznych do nauki 

specjalistycznego języka angielskiego”. 
Partner: Wojewoda Mazowiecki - Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Termin realizacji: 01.07.2014 r. – 30.06.2015 r.
Strona internetowa projektu: www.linguaemundi.pl
Lokalizacja: Warszawa.

Komentarz Beneficjenta: 
„Projekt bezpośrednio przyczynił się do poprawy skuteczności komunikacji urzędników 
z cudzoziemcami. Ułatwił zrozumienie problemów obcokrajowców pochodzących z innych kultur 
poprzez komunikację w ich języku lub w języku, który jest wspólny i zrozumiały dla obu stron, 
co w konsekwencji wpłynęło na wzrost motywacji pracowników urzędu do dalszego rozwijania 
kompetencji językowych oraz na poprawę wizerunku Polski w oczach cudzoziemców jako państwa 
otwartego, nowoczesnego oraz przyjaznego cudzoziemcom”.

45



Projekt „Administracja bliżej cudzoziemca”
Tytuł projektu: 31/9/EFI
Beneficjent: Wojewoda Mazowiecki - Mazowiecki Urząd Wojewódzki

 
Wartość projektu: 340 893,00 PLN   
Dofinansowanie EFI: 255 669,75 PLN  
Cele projektu:

	 ułatwienie komunikacji i załatwiania spraw obywateli państw trzecich przebywających w Polsce 
legalnie i chcących zalegalizować swój dalszy pobyt;

	 wspomaganie integracji prawnej obywateli państw trzecich poprzez wprowadzenie przyjaznej 
dla cudzoziemca e-administracji;

	 podniesienie kompetencji zawodowych (merytorycznych i miękkich) urzędników służb 
Wojewody Mazowieckiego poprzez zapoznanie się z dobrymi praktykami wdrożonymi w innych 
państwach UE.

Główne działania:
	 zakup systemu do zarządzania ruchem cudzoziemców w Wydziale Spraw Cudzoziemców 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego powiązanego z kalendarzem internetowym do 
umawiania się na usługi;

	 zakup aplikacji do śledzenia statusu sprawy przez cudzoziemca, który złożył wniosek 
        o legalizację pobytu - aplikacja podłączona do istniejącego systemu EOD;
	 kampania informacyjna połączona z organizacją Dnia Otwartego w WSC;
	 wizyty studyjne (Czechy, Norymberga, Lizbona) - zapoznanie się z systemami migracyjnymi 
        i recepcji cudzoziemców.

Termin realizacji: 01.04.2013 r. – 30.06.20014 r.
Strona internetowa projektu: www.mazowieckie.pl
Lokalizacja: Warszawa

Komentarz Beneficjenta:
„Był to najciekawszy dotychczas realizowany projekt w Wydziale Spraw Cudzoziemców, którego 
grupami docelowymi byli zarówno  cudzoziemcy jak i pracownicy Wydziału. Podsumowując projekt 
jednoznacznie można stwierdzić, iż warto uczestniczyć we wspólnych przedsięwzięciach na rzecz 
cudzoziemców wspierając ich integrację i wychodząc naprzeciw ich potrzebom”.
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Projekt „Różnorodności w praktyce - edukacja 
antydyskryminacyjna dla urzędników i funkcjonariuszy 
publicznych”
Numer projektu: 2/10/EFI
Beneficjent: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM

Wartość projektu: 391 680,00 PLN
Dofinansowanie EFI: 290 000,00 PLN
Cele projektu: 

	 przekazanie wiedzy o mechanizmach prowadzących do dyskryminacji, nabycie umiejętności 
rozpoznawania i reagowania na dyskryminację w środowisku pracy i życiu codziennym ze 
szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców;

	 zwiększenie motywacji do kierowania się zasadą tolerancji oraz szacunku wobec osób z różnych grup 
narodowościowych;

	 dostarczenie wiedzy oraz umiejętności korzystania z takich wzorów zachowań, które sprzyjają 
realizacji postaw otwartych na kontakty z cudzoziemcami.

Główne działania:
	 konferencja prasowa rozpoczynająca projekt;
	 rekrutacja beneficjentów i promocja projektu; 
	 szkolenia warsztatowe;
	 badania ewaluacyjne wraz z badaniem opinii i percepcji oraz wiedzy o warunkach i efektach 

wprowadzenia ustawy abolicyjnej;
	 opracowanie publikacji Dobre Praktyki;
	 konferencja kończąca projekt. 

Partner: Stowarzyszenie Polskich Mediów
Termin realizacji: 01.02.2014 r. - 31.01.2015 r.
Strona internetowa projektu: www.prohumanum.org/roznorodnosc-w-praktyce/
Lokalizacja: projekt ogólnopolski 

Komentarz Beneficjenta:
„Zrealizowany projekt ujawnił konieczność systemowej edukacji antydyskryminacyjnej skierowanej 
do instytucji publicznych, która usprawni jakość pracy tych instytucji, a w konsekwencji będzie wspierać 
proces stabilizacji i adaptacji do życia w innej społeczno-kulturowej przestrzeni”.
Wypowiedzi uczestników projektu:
„Myślałem, że dyskryminacja to nie problem, a teraz wiem, że sam dyskryminuję”,
„Dziękuję- otworzyły mi się oczy”,
„Teraz wiem co znaczy „wejść w cudze buty”, będę już zawsze o tym pamiętać”.
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Działanie 5
Współpraca międzynarodowa

Migracje cudzoziemców mają z definicji charakter międzynarodowy. 
Dlatego też naturalne jest podejmowanie działań ukierunkowanych na 
współpracę z innymi krajami. W przypadku Polski szczególnie ważne jest 
czerpanie z doświadczeń (pozytywnych i negatywnych) innych krajów, bo 
może pomóc to uniknąć błędów i zapobiec niekorzystnym sytuacjom, 
z którymi te kraje się borykają. 

Jak wskazuje przegląd zrealizowanych projektów w organizację współpracy 
międzynarodowej zaangażowane były głównie organizacje pozarządowe. 
Uczestniczyli  w niej jednak także przedstawiciele podmiotów publicznych. 
Pozwoliło to na wymianę doświadczeń i zapoznanie się z rozwiązaniami 
stosowanymi w innych krajach, zarówno takich które mają dłuższe 
doświadczenie w przyjmowaniu migrantów, jak i krajów z obszaru Europy 
Środkowo-Wschodniej. 

Współpraca obejmowała przede wszystkim wymianę informacji, 
najlepszych praktyk oraz metod skutecznego angażowania migrantów w 
działania integracyjne.

51



Projekt „Lokalne polityki migracyjne - międzynarodowa 
wymiana doświadczeń w zarządzaniu migracjami 
w miastach”
Numer projektu: 48/9/EFI 
Beneficjent: Fundacja Inna Przestrzeń

 
Wartość projektu: 295 958,79 PLN   
Dofinansowanie EFI: 221 969,09 PLN  
Cele projektu:

	 budowanie efektywnych struktur wdrażania lokalnych polityk migracyjnych w oparciu 
        o międzynarodową, międzysektorową wymianę praktyk i doświadczeń;
	 stworzenie wielostronnej sieci współpracy międzynarodowej w dziedzinie opracowywania 

procedur integracji - wymiana praktyk;
	 promocja w Unii Europejskiej polskich dobrych praktyk w dziedzinie pracy z cudzoziemcami 
        oraz zaznajomienie z praktykami zagranicznymi przedstawicieli polskich organizacji zajmujących              
        się problemem migrantów.

Główne działania:
	 międzysektorowe fora robocze- debaty dotyczące partycypacji imigrantów w życiu publicznym;
	 platforma info-migrator.pl. Kompleksowa i wielojęzyczna platforma informacyjna dla migrantów, 

przybliżająca zarówno kwestie prawne i formalne, jak i zawierająca wiele praktycznych, lokalnych 
wskazówek dotyczących załatwiania spraw urzędowych i codziennego życia w Polsce;

	 wizyta studyjna w Portugalii (Lizbona), w celu zapoznania się z polityką migracyjną Portugalii.
Partner: Interkulturelles Zentrum (Austria) 
Termin realizacji: 1.07 2013 r. - 31.12.2014 r. 
Strona internetowa projektu: www.politykimigracyjne.pl, www.info-migrator.pl 
Lokalizacja: Polska (Warszawa, Kraków, Lublin), Portugalia

Komentarz Beneficjenta:
„Działania realizowane w ramach projektu miały przygotować lokalne samorządy, społeczeństwo 
przyjmujące oraz samych migrantów na rosnącą skalę zjawiska migracji. Polska, jako kraj o stosunkowo 
niewielkim odsetku obywateli państw trzecich ma szanse wykorzystać doświadczenia innych krajów 
europejskich, w tym Portugalii. Podczas forów uczestnicy wypracowywali szczegółowe rekomendacje dla 
władz lokalnych dotyczące metod współdziałania z migrantami, ich edukacji, aktywizacji i zatrudniania”.
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Projekt „Współpraca międzynarodowa jako metoda 
budowania lokalnego potencjału integracyjnego polskich 
miast (Lublina i Białegostoku)”
Numer projektu: 13/11/EFI
Beneficjent: Stowarzyszenie Solidarności Globalnej

Wartość projektu: 391 941,00 PLN   
Dofinansowanie EFI: 293 955,75 PLN  
Cele projektu: 

	 rozwój  współpracy międzynarodowej koalicji przedstawicieli władz najwyższego szczebla, władz 
samorządowych i organizacji pozarządowych Lublina i Białegostoku z ich odpowiednikami z czterech 
krajów Unii Europejskiej: Hiszpanii, Portugalii, Austrii i Czech;

	 budowa stałych mechanizmów współpracy łączących uczestników procesu integracji na różnych 
szczeblach (lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym), zaangażowanych w działania 
służące budowaniu środowiska sprzyjającego integracji cudzoziemców;

	 wymiana międzynarodowych doświadczeń i ich analiza.
Główne działania:

	 przygotowanie materiałów promocyjnych i integracyjnych;
	 współpraca z ekspertami i organizacjami z państw UE;
	 wizyty studyjne w Portugalii, Hiszpanii, Austrii i Czechach;
	 publikacja dobrych praktyk;
	 Międzynarodowy Kongres Integracyjny. 

Termin realizacji: 01.07.2014 r. – 30.06.2015 r.
Strona internetowa projektu: www.solidarity.com.pl
Lokalizacja: Lublin, Białystok, Porto, Barcelona, Praga, Wiedeń 

Komentarz Beneficjenta:
„Projekt służył zawiązaniu międzynarodowej współpracy między polskimi NGO i instytucjami 
odpowiedzialnymi za realizację działań integrujących cudzoziemców z zagranicznymi partnerami w Hiszpanii, 
Portugalii, Czechach i Austrii. Kluczowe było jednak bezpośrednie zaangażowanie w projekcie cudzoziemców, 
m.in. poprzez udział w spotkaniach i Kongresie, którzy dzięki temu również sami stanowili o treści 
przekazywanej wiedzy. Międzynarodowa publikacja dobrych praktyk oraz kalendarz integracyjny stanowią 
cenną pamiątkę, ale też trwałe rezultaty projektu, do których można wracać poszukując inspiracji do działań”.
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EUROPEJSKI FUNDUSZ NA RZECZ CHODŹCÓW
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O funduszu

Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 (EFU) 
został ustanowiony w 2007 roku. Wchodził w skład programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami 
migracyjnymi”. Była to już 3 edycja funduszu, który zaczął funkcjonować w 2000 r. jako wynik stopniowego 
uwspólnotawiania polityki migracyjnej. 
Na realizację EFU w latach 2008-2013 przeznaczono 628 mln EUR, z czego udział Polski osiągnął wartość 
14 609 252,38 EUR, w podziele na 6 rocznych alokacji. Środki EFU stały się istotnym uzupełnieniem publicznych 
źródeł finansowania kosztów przyjmowania uchodźców, zarówno tych oczekujących na wydanie decyzji 
o przyznaniu ochrony na terytorium Polski jak i objętych ochroną.

Cel Funduszu 

Wspieranie działań podejmowanych przez państwa 
członkowskie w zakresie przyjmowania uchodźców 
i ponoszenia związanych z tym konsekwencji.
Ustanowienie funduszu było przejawem zastosowania 
zasady solidarności pomiędzy państwami 
członkowskimi.

Działania finansowane z EFU:

1Rozwinięcie i poprawa oferty integracyjnej 
oraz poradnictwa, w tym pomocy prawnej.

2 Modernizacja infrastruktury ośrodków oraz 
usprawnienie i podniesienie jakości procedur 
azylowych.

3 Przekazywanie osób pomiędzy państwami 
członkowskimi w związku ze stosowaniem 
konwencji dublińskiej.

4 Ulepszenie systemu informacji o krajach 
pochodzenia.
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      Beneficjenci

	 organizacje pozarządowe,
	 jednostki samorządu terytorialnego,
	Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji,
	Urząd ds. Cudzoziemców,
	 Straż Graniczna.

         Grupa docelowa

	 uznani uchodźcy, 
	 osoby korzystające z ochrony uzupełniającej,
	 osoby, które złożyły wniosek o objęcie ochroną, 

międzynarodową,
	 osoby korzystające z ochrony tymczasowej,
	 osoby przesiedlane i relokowane.

* w tym każda umowa dla projektu wieloletniego 

TABELA W EUR
PROGRAM ROCZNY WARTOŚĆ OGÓŁEM W TYM EFU LICZBA PROJEKTÓW
2008 2 327 939,98 1 784 686,98 32
2009 2 863 353,84 2 193 399,88 33
2010 3 375 505,57 2 584 355,38 28
2011 4 007 168,06 3 043 309,14 42
2012 3 476 636,13 2 641 391,00 27
2013 3 107 985,20 2 362 110,00 23
SUMA 19 158 588,78 14 609 252,38 185

* 
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1

Rozwinięcie i poprawa oferty integracyjnej oraz 
poradnictwa zarówno dla osób ubiegających się 
o nadanie statusu uchodźcy, jak i osób objętych 
ochroną międzynarodową
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Działanie 1
Rozwinięcie i poprawa oferty integracyjnej oraz poradnictwa 
zarówno dla osób ubiegających się o nadanie statusu 
uchodźcy, jak i osób objętych ochroną międzynarodową

Największa grupa projektów współfinansowanych z EFU w latach 2008-2015 była realizowana 
w tym działaniu, przede wszystkim przez organizacje pozarządowe. Projekty były wybierane 
w ramach otwartych konkursów, oferowały usługi dla cudzoziemców i inne ważne działania, m. in.:

	 różnorodne i dostosowane do statusu danej osoby wsparcie dla osób ubiegających się 
       o ochronę międzynarodową w Polsce i objętych tą ochroną,
	 pomoc prawna,
	 dialog międzykulturowy pomiędzy społeczeństwem polskim a cudzoziemcami,
	 badanie zjawiska integracji, 
	 inicjowanie współpracy administracji publicznej oraz partnerów społecznych 

              i podnoszenie kwalifikacji personelu,
	współpraca międzynarodowa i wymiana doświadczeń.

Wartością dodaną dwóch wcześniejszych edycji EFU realizowanych w latach 2004-2007 było 
wykształcenie się grupy organizacji posiadających doświadczenie, potencjał i kompetencje do 
realizacji projektów. Zwiększona ilość środków finansowych EFU wykorzystywana w latach 2008-
2015 spowodowała zarówno dalszy rozwój i wzmocnienie środowiska organizacji działających 
w szeroko pojętej sferze wsparcia uchodźców jak i ogólnie rozszerzyła możliwości Polski w tym 
zakresie.

        Projekty dotyczyły głównie:
	 zwiększenia szans na rynku pracy,
	 pomocy prawnej,
	 poradnictwa psychologicznego i społecznego oraz poprawy jakości i dostępu do opieki 

medycznej,
	 nauki języka polskiego,
	 kształtowania  świadomości obywatelskiej,
	 poprawy dostępu do mieszkań,
	 organizowania lekcji w szkołach na temat uchodźców,
	 tworzenia stron internetowych przeznaczonych dla uchodźców i Polaków,
	 zdrowotnych kampanii edukacyjnych skierowanych do uchodźców,
	 organizowania imprez integrujących Polaków i uchodźców.
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Projekt „RAZEM - Model wolontariatu na rzecz integracji 
uchodźców”

Numer projektu: 12/8/EFU
Beneficjent: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

Wartość projektu: 1 534 989,32 PLN   
Dofinansowanie EFU: 1 151 238,99 PLN  
Cele projektu: 

	 rozwinięcie oferty integracyjnej i poradnictwa;
	 kształtowanie dialogu międzykulturowego i zwiększanie świadomości społeczeństwa 

przyjmującego;
	 zwiększenie kwalifikacji administracji publicznej  oraz partnerów społecznych pracujących 
        z uchodźcami.

Główne działania:
	 zajęcia pakietowe - nauka języka polskiego, kształtowanie świadomości obywatelskiej, edukacja 

międzykulturowa, świetlica dla dzieci, wyjścia kulturalne;
	 stworzenie koalicji składającej się z pracowników socjalnych, NGO, nauczycieli, pracowników 

administracji publicznej;
	 Partnerstwo Rodzin - wolontariat rodzinny umożliwiający wzajemne poznanie, samopomoc, 

wsparcie rodzin polskich i czeczeńskich;
	 Integracyjne Audycje Radiowe - cykl 50-minutowych audycji prowadzonych przez duety polsko – 

cudzoziemskie, przybliżające kultury, religie i zwyczaje uchodźców;
	 zespół kultury czeczeńskiej „Gwiazdy Czeczenii”;
	 organizacja obchodów Dnia Uchodźcy.

Termin realizacji: 1.01.2012 r. – 30.06.2014 r.
Strona internetowa projektu: www.uchodzcy.org.pl
Lokalizacja: Lublin, Biała Podlaska i Kolonia Horbów.

Komentarz Beneficjenta:
„Projekt wspierał działania integracyjne na poziomie lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji. 
Udało się to osiągnąć dzięki rozwojowi wolontariatu oraz zawiązaniu lokalnych, wielosektorowych 
koalicji. W ramach projektu: udało się stworzyć swoiste laboratorium, w którym wykorzystaliśmy nasze 
wieloletnie doświadczenia obecności i pracy w lubelskim Ośrodku dla Cudzoziemców, by wypracować 
model wolontariatu ukierunkowanego na proces preintegracji uchodźców. Nowym i skutecznym 
narzędziem stało się medialne oddziaływanie projektu i współpraca z mediami”.
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Projekt „Szkoła różnorodności”
Numer projektu: 17/8/EFU
Beneficjent: Fundacja Dialog 

Wartość projektu: 1 241 860,00 PLN   
Dofinansowanie EFU: 931 395,00 PLN  
Cele projektu: 

	 poprawa sytuacji szkolnej dzieci uchodźców;
	 poprawa sytuacji społeczno-zawodowej młodzieży uchodźczej i pomoc w wejściu na rynek pracy;
	 wzrost kompetencji pracowników oświaty i administracji publicznej.

Główne działania:
	 seminarium i szkolenia dla nauczycieli nt. kształcenia dzieci uchodźczych oraz pracy z klasą 

wielokulturową;
	 wsparcie nauczyciela – wsparcie osób wywodzących się ze społeczności uchodźców;
	 doradztwo międzykulturowe –    rozwiązywanie konfliktów szkolnych , integracja klas, 

popularyzacja wiedzy z zakresu tematyki uchodźczej i międzykulturowej;
	 mentoring rówieśniczy skierowany do dzieci uchodźców;
	 wsparcie kształcenia gimnazjalnego – utworzenie klasy w gimnazjum dla dorosłych 

umożliwiającej kontynuację nauki młodzieży czeczeńskiej, która wypadła z systemu edukacji;
	 intensywne kursu języka polskiego i zawodowe dla młodzieży;
	 publikacja „Integracja uczniów-uchodźców w polskiej szkole”, będąca wynikiem badania; 
	 poszerzenie zasobów biblioteki Fundacji o literaturę na temat wielokulturowości i problematyki 

uchodźczej. 
Termin realizacji: 01.02.2012 r. – 31.01.2015 r. 
Strona internetowa projektu: www.mentoring.pl
Lokalizacja: Białystok 

Komentarz  Beneficjenta:
„Projekt dotyczył bardzo ważnej kwestii jaką jest edukacja ucznia cudzoziemskiego i przyniósł wiele 
korzyści jego uczestnikom. Przyczynił się do rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauki dzieci 
cudzoziemskich oraz wpłynął na poprawę sytuacji szkolnej uczniów uchodźców. Projekt umożliwił 
kontynuację edukacji, naukę języka oraz zdobycie zawodu dla młodzieży, która była już poza systemem 
edukacji”.
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Projekt „Daj im szansę - Wsparcie prawne i informacyjne osób 
szczególnej troski poszukujących ochrony w Polsce 
i przeciwdziałanie przemocy seksualnej i ze względu na płeć 
w ośrodkach dla osób ubiegających się o status uchodźcy”
Numer projektu: 8/8/EFU
Beneficjent: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

 
Wartość projektu: 1 358 686,00 PLN   
Dofinansowanie EFU: 1 019 014,50 PLN  
Cele projektu: 

	 wzmocnienie poradnictwa prawnego, ochrony i integracji osób objętych projektem;
	 wzmocnienie ochrony cudzoziemców z grup szczególnej troski, przebywających w ośrodkach dla 

uchodźców;
	 poprawa integracji uchodźców z polskim społeczeństwem.

 Główne działania:
	 poradnictwo prawne;
	 kampania informacyjna na temat przemocy seksualnej i przemocy domowej oraz praw cudzoziemców;
	 przeciwdziałanie przemocy seksualnej lub przemocy związanej z płcią wobec cudzoziemców;
	 monitoring   warunków bezpieczeństwa i występowania przypadków przemocy seksualnej;
	 kampania społeczna mająca na celu dialog międzykulturowy pomiędzy środowiskiem przyjmującym 
       a cudzoziemcami.

Partner: Urząd do Spraw Cudzoziemców  
Termin realizacji: 1.01.2012 r. – 31.12.2014 r.
Strona internetowa projektu:  www.pomocprawna.org
Kampania społeczna: film dostępny na www.youtube.com/watch?v=vu2skdsGdkQ
Lokalizacja: Ośrodki dla uchodźców w Dębaku, Lininie, Warszawie – Targówek, Grupie pod Grudziądzem, 
Grotnikach, Bezwoli, Białej Podlaskiej i Łukowie, biuro w Krakowie.

Komentarz Beneficjenta:
„Projekt zapewnił mieszkańcom 8 z 11 ośrodków dla uchodźców dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej. Duże 
znaczenie miało to przede wszystkim w przypadku tzw. osób szczególnej troski. Przeprowadzono również cieszącą 
sie dużym uznaniem kampanię informacyjną na temat przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć oraz 
kampanię społeczną skierowaną do społeczeństwa przyjmującego „Uchodźcy mieszkają też w Polsce. Daj im 
szansę”.
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Projekt „Mieszkanie i praca – integracja cudzoziemców 
w Lublinie”

Numer projektu: 11/8/EFU 
Beneficjent: Gmina Lublin (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie)

 
Wartość projektu: 1 039 919,08 PLN   
Dofinansowanie EFU: 779 939,32 PLN  
Cele projektu: 

	 integracja uchodźców poprzez doradztwo i pomoc w dziedzinach takich jak: zakwaterowanie, środki 
utrzymania, wsparcie i integracja na rynku pracy, opieka medyczna, psychologiczna i socjalna;

	 wsparcie procesu usamodzielnienia i samowystarczalności uchodźców;
	 wspieranie równego dostępu cudzoziemców do instytucji, jak i ich równego traktowania przez te 

instytucje.
Główne działania: 

	 szkolenia i kursy zawodowe oraz pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy;
	 staże zawodowe umożliwiające wejście na rynek pracy;
	 mieszkania chronione - pomoc w zakwaterowaniu rodzinom najbardziej potrzebującym;
	 asystent rodzinny - osoba wspierająca rodziny cudzoziemskie w środowisku lokalnym oraz szkolnym;
	 pomoc psychologiczna i medyczna;
	 wyjścia kulturalne cudzoziemców;
	 zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży uchodźczej (zajęcia przedszkolne, 

świetlicowe, koła zainteresowań, wycieczki i inne formy wypoczynku);
	 wystawa fotografii nt. życia cudzoziemców.

Termin realizacji: 1.01.2012 r. - 31.12.2014 r.
Strona internetowa projektu:  www.mopr.lublin.pl
Lokalizacja: Lublin

Komentarz Beneficjenta:
„Projekt przyniósł wiele korzyści m.in. funkcjonowanie mieszkań chronionych po zakończeniu projektu, rozwój 
osobisty i edukację dzieci cudzoziemców, utrzymywanie się cudzoziemców na rynku pracy, zmianę prawa 
miejscowego i rozwój współpracy międzysektorowej, a także prestiż i nagrody dla MOPR Lublin oraz uznanie 
w środowisku za jakość usług Ośrodka”.

65



Projekt „Integracja poprzez edukację. Psychologiczne i prawne 
wsparcie cudzoziemców w Polsce” 

Numer projektu:  25/8/EFU
Beneficjent: Fundacja Instytut Spraw Publicznych

Wartość projektu: 638 255,84 PLN   
Dofinansowanie EFU: 478 691,88 PLN  
Cele projektu:
	 integracja osób objętych ochroną międzynarodową oraz pomoc w radzeniu sobie ze stresem akulturacyjnym;
	 podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób pracujących z cudzoziemcami objętymi ochroną międzynarodową;
	 podniesienie świadomości Polaków na temat potrzeb integracyjnych migrantów. 

Główne działania
	 warsztaty psychoedukacyjne dla matek-migrantek przymusowych w celu rozwinięcia umiejętności 

psychospołecznych i podniesienie kompetencji życiowych;
	 warsztaty z wiedzy prawnej i obywatelskiej mające na celu uświadomienie migrantom przymusowym 

znaczenia podstawowych zasad i pojęć polskiego porządku prawnego;
	 szkolenia z rozwiązywania konfliktów i mediacji międzykulturowej dla osób pracujących z migrantami 

przymusowymi. Szkolenia dla nauczycieli pracujących z klasami wielokulturowymi oraz pracowników NGO 
działających na rzecz uchodźców;

	 kampania społeczna „Nasze podwórko. Ich azyl”, w tym spot telewizyjny, którego celem było wzbudzenie 
głębszego zainteresowania problemami uchodźców.

Termin realizacji 1.07.2012 r. - 30.06.2015 r.
Strona internetowa projektu:  www.isp.org.pl  
Lokalizacja: Warszawa

Komentarz Beneficjenta:
„Projekt w sposób kompleksowy przyczyniał się do podniesienia wiedzy i umiejętności zarówno wśród osób 
objętych ochroną międzynarodową jak i przedstawicieli/ek organizacji pracujących bezpośrednio z tą grupą. 
Duże zainteresowanie szkoleniami z rozwiązywania konfliktów i mediacji międzykulturowej pokazało, że istnieje 
duże zapotrzebowanie  na tego rodzaju działania”.
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Projekt „Ośrodek samopomocy uchodźcom SINTAR”
Numer projektu: 30/8/EFU 
Beneficjent:  Fundacja Inna Przestrzeń 

Wartość projektu: 1 404 054,00 PLN
Dofinansowanie EFU: 1 053 040,50 PLN
Cele projektu: 

	 poprawa poziomu edukacji uchodźców czeczeńskich oraz kształcenie zawodowe;
	 wewnętrzna integracja diaspory czeczeńskiej;
	 aktywizacja społeczna i kulturowa uchodźców czeczeńskich oraz ich integracja ze społeczeństwem polskim.

Główne działania:
	 doradztwo prawno-ekonomiczne;
	 zajęcia edukacyjne i porady dla kobiet;
	 kursy językowe, komputerowe, artystyczne (dorośli, dzieci);
	 szkolenia zawodowe; 
	 animacja kulturalna (dzieci, dorośli);
	 organizacja wydarzeń, imprez i spotkań integracyjnych i wielokulturowych;
	 porady medyczne (dzieci).

Partner: Instytut Kultury Narodów Kaukazu
Termin realizacji: 01.05.2012 r. – 30.04.2015 r.
Strona internetowa projektu: www.sintar.eu 
Lokalizacja: Warszawa

Komentarz Beneficjenta: 
„Dzieci nazywają Sintar „naszą szkołą”. Sintar je wychował, ośmielił, stworzył między nimi serdeczną więź, 
nauczył je współdziałania, wzajemnego mobilizowania się do nauki, pięcia się w górę. Od początku stałym 
elementem dekoracji naszego lokalu stały się świadectwa szkolne, dyplomy, pochwały i podziękowania z różnych 
instytucji i mediów, które dzieci z dumą przynosiły i zawieszały na kolejnych ścianach. To cała historia ich 
osiągnięć szkolnych, społecznych, artystycznych. 
Wcześniej nauka szkolna dla wielu z nich była bardzo trudnym obowiązkiem, jedyną wyobrażalną perspektywą 
dla chłopców była praca na budowie, a dla dziewczynek zamążpójście. Dziś mają wielkie marzenia i robią 
wszystko, żeby je spełnić. 
Kiedy mówimy o korzyściach, jakie przyniósł nam projekt, myślę, że największą z nich jest  to, że wraz z 
dziećmi czujemy się dziś równoprawnymi uczestnikami polskiego życia, nie tracąc swojej tożsamości. Chyba 
najpiękniej wyraziło to jedno z haseł promujących działalność Sintaru: 
„JEDNO SERCE – DWIE OJCZYZNY”.
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2

Infrastruktura i procedury azylowe
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Działanie 2
Infrastruktura i procedury azylowe

Działanie polegało na wsparciu Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Straży Granicznej, 
które są odpowiedzialne za przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie ochrony 
na terytorium Polski oraz opiekę nad cudzoziemcami. 

Zrealizowane projekty można podzielić na dwie główne grupy: 
	 renowacja i modernizacja wyposażenia i infrastruktury ośrodków dla cudzoziemców,
	 podnoszenie standardu obsługi, wsparcie materialne i informacja dla cudzoziemców.

W ramach tych dwóch grup projekty koncentrowały się na:
• polepszeniu warunków zakwaterowania i opieki medycznej (remonty i modernizacja 

ośrodków, uzupełnianie wyposażenia, w tym służącego do edukacji i spędzania 
wolnego czasu),

• wsparciu materialnym cudzoziemców, szczególnie dzieci,
• ułatwieniu prowadzeniu procedur azylowych (tłumaczenia, poradniki, filmy 

instruktażowe),
• podnoszeniu kompetencji pracowników UdSC i SG oraz wymianie doświadczeń 

między nimi.

Projekty dotyczyły głównie:
	 poprawy dostępu do edukacji dla małoletnich oraz polepszenie warunków 
       ich rozwoju psychosocjalnego,
	 budowy placów zabaw i boisk/urządzeń sportowych,
	 tłumaczeń,
	 pomocy medycznej,
	 prowadzenia badań psychologicznych w celu zidentyfikowania ofiar przemocy, 
	 remontów i doposażenia obiektów służących przyjmowaniu, obsłudze 
       i zakwaterowaniu,
	wyposażenia w sprzęt edukacyjno-dydaktyczny, rekreacyjno-sportowy, muzyczny 

a także w akcesoria do zajęć plastycznych i stworzenia pokoi dla matek z dziećmi,
	wsparcia materialnego (wyprawki szkolne i stroje sportowe, odzież, obuwie, 

wyprawki dla dzieci i niemowląt, wózki dziecięce dla niemowląt, środki higieniczno 
– kosmetyczne, itp.),

	materiałów informacyjnych, 
	 zakupu nowego sprzętu teleinformatycznego oraz administracyjno – biurowego,
	wymiany wiedzy i doświadczeń między pracownikami Urzędu ds. Cudzoziemców 
       a funkcjonariuszami Straży Granicznej,
	 budowy systemów ochrony obiektów.
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Projekt „Wsparcie materialne dla cudzoziemców 
ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. 
Zakup wyprawek szkolnych oraz dla niemowląt”
Numer projektu: 4/14/EFU
Beneficjent: Urząd do Spraw Cudzoziemców

Wartość projektu: 316 850,00 PLN   
Dofinansowanie EFU: 237 637,50 PLN 
Cel projektu: 

	 poprawa warunków przyjmowania cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.
Główne działania:

	 wsparcie osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, w tym:
– zakup bonów towarowych na wyprawki dla dzieci realizujących obowiązek szkolny;
– zakup wyprawek niemowlęcych;
– zakup wózków dziecięcych.

Termin realizacji: 1.06.2014 r. - 30.06.2015 r.
Strona internetowa projektu: www.udsc.gov.pl 
Lokalizacja: Warszawa

Komentarz Beneficjenta końcowego (cudzoziemca):
„Pomoc oceniam pozytywnie. Wózek jest bardzo potrzebny. Nie jestem w stanie kupić go za własne 
pieniądze. Wyprawkę oceniam jako dobrą, w porządku. Są rzeczy bardzo pomocne, bez których ciężko 
byłoby sobie poradzić. W przyszłości taka pomoc i wsparcie byłyby bardzo potrzebne”.
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Projekt „Infrastruktura i procedury azylowe”

Numer projektu: 8/14/EFU 
Beneficjent: Straż Graniczna

                                         
                                     

Wartość projektu: 1 602 840,00 PLN   
Dofinansowanie EFU: 1 202 130,00 PLN 
Cele projektu: 

	 poprawa warunków przyjmowania i pobytu cudzoziemców w procedurze uchodźczej w obiektach 
Straży Granicznej;

	 pomoc proceduralna oraz medyczna dla cudzoziemców.
Główne działania:

	 realizacja procedur administracyjnych związanych z przyjmowaniem wniosków o nadanie statusu 
uchodźcy, z uwzględnieniem potrzeb osób należących do grupy szczególnej troski;

	 modernizacja obiektów przeznaczonych do przyjmowania, obsługi oraz zakwaterowania;
	 przygotowanie obiektu sportowo – rekreacyjnego dla cudzoziemców;
	 podniesienie kompetencji i kwalifikacji funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

W ramach projektu między innymi:
	 przyjęto wnioski o nadanie statusu uchodźcy w obiektach SG od 8 525 cudzoziemców;
	 udzielono pomocy medycznej 924 cudzoziemcom;
	 udzielono pomocy tłumacza 1206 cudzoziemcom;
	 dostosowano 1 obiekt rekreacyjno – sportowy w strzeżonym ośrodku w Krośnie Odrzańskim;
	 zmodernizowano 7 obiektów przeznaczonych do przyjmowania, obsługi oraz zakwaterowania 

cudzoziemców;
	 zorganizowano kursy językowe dla 86 funkcjonariuszy SG w zakresie 3 języków obcych;
	 przeszkolono 354 osoby.

Termin realizacji: 01.03.2014 r. - 30.06.2015 r.
Strona internetowa projektu: www.strazgraniczna.pl 
Lokalizacja: Straż Graniczna, w tym: terenowe jednostki Straży Granicznej oraz Komenda Główna Straży 
Granicznej.

Komentarz Beneficjenta:
„Realizacja projektu: pozwoliła na modernizację obiektów Straży Granicznej, dostosowując je do potrzeb 
pobytowych, edukacyjno-rozwojowych i rekreacyjnych oraz dla potrzeb rodzin z dziećmi przebywających 
w procedurze uchodźczej. Przeprowadzono szereg szkoleń i warsztatów dla funkcjonariuszy oraz pracowników 
cywilnych Straży Granicznej, które wpłynęły pozytywnie na poziom kontaktu i sposób współpracy 
z cudzoziemcami”.
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3
Przyjmowanie na terytorium RP oraz przekazywanie 
do innych krajów UE osób ubiegających się lub 
korzystających z ochrony międzynarodowej
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Działanie 3
Przyjmowanie na terytorium RP oraz 
przekazywanie do innych krajów UE osób 
ubiegających się lub korzystających 
z ochrony międzynarodowej

Działanie służyło wsparciu Straży Granicznej w realizacji tzw. Rozporządzeń Dublin II 
i Dublin III, w myśl których cudzoziemcy ubiegający się o status uchodźcy zostają 
przekazani do kraju, w którym złożyli pierwszy wniosek w tej sprawie. Procedury związane 
z przyjmowanymi osobami trwają od kilku godzin do kilku dni. W tym czasie należy zapewnić 
cudzoziemcom bezpieczny i zgodny z zasadami humanitaryzmu pobyt, ze szczególnym 
uwzględnieniem matek z dziećmi. W ramach projektów zostały także zmodernizowane 
i    doposażone pomieszczenia SG, tak aby zapewnić właściwe standardy obsługi cudzoziemców.

Projekty dotyczyły głównie:

	 dostosowania i doposażenia pomieszczeń przeznaczonych do przyjęcia/przekazania 
cudzoziemców,

	 zapewnienia tłumaczy,
	 transportu do miejsca, gdzie kierowane są osoby przekazywane,
	wyżywienia na czas trwania procedury przyjęcia oraz transportu do ośrodka,
	 leczenia i badań lekarskich,
	 noclegu dla cudzoziemców oczekujących na odpowiedni środek transportu,
	 zakupu sprzętu teleinformatycznego oraz administracyjno – biurowego,
	 spotkań konsultacyjnych ekspertów.
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Projekt „Przyjmowanie na terytorium RP oraz 
przekazywanie do innych krajów UE osób ubiegających się 
lub korzystających z ochrony międzynarodowej”

Numer projektu: 9/14/EFU
Beneficjent: Straż Graniczna

Wartość projektu: 389 270,40 PLN   
Dofinansowanie EFU: 291 952,80 PLN
Cel projektu: 

	 wsparcie działań gwarantujących odpowiednie warunki przyjmowania, skuteczne procedury oraz 
pełne i łączne stosowanie konwencji genewskiej i dokumentów wspólnotowych w dziedzinie azylu. 

Główne działania:
	 przyjmowanie na terytorium RP oraz przekazywanie do innych krajów UE osób ubiegających się lub 

korzystających z ochrony międzynarodowej;
	 remont i doposażenie pomieszczeń przeznaczonych do przyjęcia/przekazania cudzoziemców 
        w ramach procedur dublińskich;
	 organizacja spotkania konsultacyjnego dla instytucji odpowiedzialnych za realizację procedur 

uchodźczych.
W ramach projektu między innymi:

	 przekazano 83 cudzoziemców z Polski oraz przyjęto do Polski 816 cudzoziemców w ramach procedur 
dublińskich;

	 zapewniono pomoc tłumacza dla 377 cudzoziemców;
	 udzielono pomocy medycznej 94 cudzoziemcom;
	 dostosowano 3 pomieszczenia (PSG Zgorzelec, PSG w Kłodzku, PSG Warszawa – Okęcie).

Termin realizacji: 1.03.2014 r. - 30.06.2015 r.
Strona internetowa projektu: www.strazgraniczna.pl
Lokalizacja: Straż Graniczna, w tym: terenowe jednostki Straży Granicznej, Komenda Główna Straży 
Granicznej.

Komentarz Beneficjenta: 
„Projekt przyczynił się do podniesienia standardów w zakresie przyjmowania na terytorium RP oraz 
przekazywania do innych państw członkowskich osób ubiegających się lub korzystających z ochrony 
międzynarodowej. Doposażono punkty przyjmowania/przekazywania, w których cudzoziemcy mogą 
oczekiwać w godnych warunkach na zakończenie toczących się procedur. Projekt pozwolił także na 
udoskonalenie współpracy pomiędzy stroną polską oraz niemiecką, która spośród państw UE najczęściej 
przekazuje cudzoziemców do Polski”.
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4
Współpraca i wymiana doświadczeń oraz 
doskonalenie systemu informacji o krajach 
pochodzenia
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Działanie 4

Współpraca i wymiana doświadczeń oraz 
doskonalenie systemu informacji o krajach 
pochodzenia

Działanie przeznaczone do wsparcia Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie polepszenia 
ilości, jakości i dostępności informacji o krajach pochodzenia osób starających się o przyznanie 
im ochrony międzynarodowej na terytorium Polski oraz wymiany doświadczeń z innymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej.

Działanie to pozwoliło m.in. na znaczącą modernizację oprogramowania i sprzętu służącego 
do funkcjonowania systemu informacji o krajach pochodzenia „Światowid” oraz usprawnienie 
dostępu do danych, a także do istotnego uzupełnienia i odnowienia zasobów i infrastruktury 
biblioteki Urzędu.

Przedstawiciele UdSC uczestniczyli w licznych misjach badawczych do krajów pochodzenia 
wnioskodawców, a także do innych krajów UE, w których wymieniali doświadczenia 
i nawiązywali współpracę w zakresie wsparcia socjalnego cudzoziemców, prowadzenia ośrodków 
(w tym dla osób z grup szczególnie wrażliwych) oraz zapewnienia wsparcia cudzoziemcom.

         Projekty dotyczyły głównie:

	 rozbudowy biblioteki o nowe pozycje książkowe, filmowe, atlasy, mapy, raporty 
ekspertów, opracowania tematyczne oraz opracowania odnośnie krajów pochodzenia 
cudzoziemców,

	 utworzenia bazy danych o prowadzonych postępowaniach,
	 rozbudowy systemu informatycznego dotyczącego informacji o krajach pochodzenia,
	 zakupu serwera i tzw. macierzy dyskowej,
	 zakupu komputerów i innego sprzętu, niezbędnego do właściwej obsługi systemu 

„Światowid”,
	 zorganizowania misji badawczych do krajów pochodzenia cudzoziemców,
	wyjazdów studyjnych w celu zapoznania się z najlepszymi praktykami, prawem 

azylowym i systemem postępowań uchodźczych oraz nawiązania bezpośredniego 
kontaktu z pracownikami tożsamych urzędów, 

	wyjazdów studyjnych w celu wymiany doświadczeń pracowników w zakresie obsługi 
cudzoziemców z grup wrażliwych oraz tworzenia, wdrażania i użytkowania rejestrów 
dotyczących ochrony międzynarodowej i krajowej,

	wyjazdów studyjnych w celu zapoznania się z praktyką państw, które zarówno relokują, 
jak i przesiedlają uchodźców na swoje terytoria.
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Projekt „Misje badawcze do krajów pochodzenia”
Numer projektu: 6/14/EFU
Beneficjent: Urząd do Spraw Cudzoziemców

Wartość projektu: 200 669,00 PLN   
Dofinansowanie EFU: 150 501,75 PLN  
Cel projektu: 

	 zwiększenie dostępu do źródeł informacji o krajach pochodzenia cudzoziemców ubiegających się 
o status uchodźcy poprzez próbę weryfikacji niektórych faktów na miejscu, w sposób bezpośredni. 

Główne działania:
	 misje badawcze do Wietnamu i Iranu;
	 sporządzenie raportów z misji badawczych;
	 opracowanie i wydanie albumów ze zdjęciami z przeprowadzonych misji badawczych.

Termin realizacji: 19.08.2014 r. – 30.06.2015 r.
Strona internetowa projektu: www.udsc.gov.pl, raporty dostępne na stronie www.wikp.udsc.gov.pl 
Lokalizacja: Warszawa

Komentarz Beneficjenta: 
„Realizacja projektu: pozwoliła zweryfikować posiadane dotychczas informacje o krajach pochodzenia 
(w tym wypadku dotyczące Wietnamu oraz Iranu). Zwiększeniu uległa ilość źródeł, jakimi na temat 
wspomnianych krajów dysponują obecnie pracownicy Departamentu Postępowań Uchodźczych. W tym 
sensie misje badawcze przyczyniły się również ogólnie do rozbudowy i wzbogacenia krajowego systemu 
dotyczącego informacji o krajach pochodzenia”.
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Projekt „Wizyty studyjne III”
Numer projektu: 3/14/EFU
Beneficjent: Urząd do Spraw Cudzoziemców 

Wartość projektu: 247 244,30 PLN   
Dofinansowanie EFU: 185 433,20 PLN  
Cel projektu: 

	 zapoznanie się z praktyką działania innych państw w zakresie stosowania instrumentów europejskich 
dotyczących ochrony międzynarodowej oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie.

Główne działania: 
	 organizacja wizyt studyjnych do:

- Irlandii;
- Finlandii;
- Wielkiej Brytanii;
- Austrii;
- Belgii.

Termin realizacji: 16.10.2014 r. - 30.06.2015 r.
Strona internetowa projektu: www.udsc.gov.pl 
Lokalizacja: Warszawa

Komentarz Beneficjenta: 
„Program wizyty dał możliwość zapoznania się z systemem opieki nad cudzoziemcami jaką oferuje państwo 
oraz umożliwił praktyczne zapoznanie się z zakresem udzielanej pomocy dzięki wizytacji w ośrodkach 
recepcyjnych. Szczegółowo został przedstawiony system opieki nad cudzoziemcami w wizytowanych 
ośrodkach oraz system informatyczny oraz programy dobrowolnych powrotów i przesiedleń, jak również 
założenia narodowego programu opieki nad ofiarami handlu ludźmi”.

„Wyjazd dał możliwość porównania zasad funkcjonowania organizacji odpowiedzialnych za udzielanie 
pomocy cudzoziemcom (osobom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy), na wybranych płaszczyznach 
takich jak: pomoc socjalna, organizacja ośrodków dla uchodźców, opieka medyczna, współpraca 
z organizacjami pozarządowymi, opieka nad małoletnimi bez opieki i ofiarami handlu ludźmi”.
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EUROPEJSKI FUNDUSZ POWROTÓW 
IMIGRANTÓW
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O funduszu

Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów na lata 2008–2013 (EFPI) 
został ustanowiony w 2007 roku. Wraz z 3 innymi funduszami był elementem programu ogólnego „Solidarność 
i zarządzanie przepływami migracyjnymi”. 
Wcześniej jeden z instrumentów wspieranych przez EFPI, dobrowolne powroty, był finansowany z Europejskiego 
Funduszu na rzecz Uchodźców, który zaczął funkcjonować w 2000 r. 
Na realizację EFPI w latach 2008-2013 przeznaczono 676 mln EUR, z czego udział Polski osiągnął wartość 
18 100 639,67 EUR, w podziale na 6 rocznych alokacji. Środki EFPI były jedynym źródłem finansowania 
reintegracji cudzoziemców w krajach pochodzenia oraz wiodącym źródłem finansowania powrotów do krajów 
pochodzenia, zarówno tych dobrowolnych jak i przymusowych.

Cel Funduszu 

Wspieranie wysiłków podejmowanych przez państwa 
członkowskie zmierzających do usprawnienia 
przeprowadzania powrotów imigrantów, także w formie 
wspólnych działań kilku państw oraz rozwój 
i udoskonalenie zarządzania procesem powrotów.

Działania finansowane z EFPI:

1 Strategiczne podejście do zarządzania 
powrotem imigrantów (powroty dobrowolne 
i reintegracja oraz powroty przymusowe).

2 Wsparcie dla współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi.

3 Wsparcie innowacyjnych narzędzi 
zarządzania powrotami.

4 Wsparcie dla opracowania wspólnotowych 
standardów i najlepszych praktyk zarządzania 
powrotami.
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     Grupa docelowa:

osoby wnioskujące o przyznanie ochrony 
międzynarodowej,

osoby objęte  ochroną międzynarodową, 
które zdecydują się na dobrowolny 
powrót,

osoby, które (już) nie spełniają 
warunków zezwalających na pobyt na 
terytorium Polski.

          Beneficjenci:

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji,
Straż Graniczna,
organizacje pozarządowe,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

TABELA W EUR
PROGRAM ROCZNY WARTOŚĆ OGÓŁEM W TYM EFPI LICZBA PROJEKTÓW
2008 2 237 846,07 1 703 835,05 6
2009 2 600 423,79 1 992 689,91 8
2010 3 386 924,71 2 593 072,28 8
2011 4 080 591,77 3 098 932,43 14
2012 5 244 271,89 3 980 509,00 15
2013 6 235 930,52 4 731 601,00 14
SUMA 23 785 988,75 18 100 639,67 65

* w tym każda umowa dla projektu wieloletniego 

* 
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1
Działanie podejmowane w celu wsparcia dla 
opracowania strategicznego podejścia do 
zarządzania powrotem imigrantów przez państwa 
członkowskie
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Działanie 1
Działanie podejmowane w celu wsparcia dla opracowania 
strategicznego podejścia do zarządzania powrotem 
imigrantów przez państwa członkowskie

Działanie to składało się z dwóch części. W pierwszej z nich projekty wybierane były w trybie 
konkursowym. Projekty dotyczyły przede wszystkim dobrowolnych powrotów cudzoziemców 
do krajów pochodzenia oraz umożliwienia organizowania sobie życia w tych krajach przez 
powracające osoby i rodziny. Beneficjentem tego rodzaju projektów była Międzynarodowa 
Organizacja ds. Migracji. Organizacje pozarządowe dostarczały informacji osobom potencjalnie 
zainteresowanym powrotem, świadczyły pomoc prawną osobom, którym groził powrót 
przymusowy oraz uczestniczyły jako obserwatorzy w przymusowych powrotach realizowanych 
przez Straż Graniczną.

W części bezkonkursowej projekty realizowała Straż Graniczna. Środki EFPI zostały 
przeznaczone na podniesienie standardu wykonywania wydaleń, zarówno na terenie Polski 
(poprawa   infrastruktury  ośrodków) jak  i  w trakcie podróży.   Straż  Graniczna  pokrywała  też 
w ramach projektów część kosztów monitoringu powrotów przymusowych wykonywanych 
przez organizacje pozarządowe.

         Projekty dotyczyły głównie:
	 działań informacyjno-promocyjnych i doradczych nt. dobrowolnych powrotów,
	 udzielania pomocy prawnej,
	 organizacji powrotu do kraju pochodzenia,
	wsparcia finansowego w gotówce przyznawanego dobrowolnie powracającym,
	 pomocy reintegracyjnej po powrocie m.in. na prowadzenie działalności gospodarczej, 

zdobycie kwalifikacji zawodowych, edukację,
	 pomocy reintegracyjnej dla osób wymagających specjalnej opieki,
	 realizacji seminariów/szkoleń/konferencji, itp. z zakresu programu dobrowolnych 

powrotów dla pracowników instytucji zajmujących się realizacją dobrowolnych 
powrotów,

	monitoringu i ewaluacji powrotów dobrowolnych i pomocy reintegracyjnej,
	modernizacji ośrodków (boiska sportowe i siłownie, place zabaw dla dzieci, wyposażenie 

kwaterunkowe, bezpieczeństwo ośrodków, sale edukacyjne),
	 zakupu sprzętu dla eskortujących funkcjonariuszy,
	 badań medycznych,
	 zapewnienia tłumaczy,
	 kosztów obsługi i organizacji powrotów (bilety, wizy, wyżywienie, czarter samolotów, 

doprowadzenia do granicy, koszty dokumentów podróży),
	 zakupu czytników linii papilarnych.
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Projekt „Doradztwo, podróż, reintegracja – pomoc 
w dobrowolnym powrocie z Polski. Faza II”

Numer projektu: 1/10/EFPI
Beneficjent: Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji

Wartość projektu:  3 911 838,68 PLN   
Dofinansowanie EFPI: 2 933 879,01 PLN  
Cel projektu: 

	 wzmocnienie mechanizmu wspomaganych dobrowolnych powrotów w Polsce poprzez:
a) dostarczenie potencjalnym powracającym informacji umożliwiającej podjęcie decyzji o powrocie,
b) umożliwienie dobrowolnego powrotu ok. 900 cudzoziemcom,
c) pomoc w ponownym osiedleniu się w kraju pochodzenia i przez to uczynienie powrotu trwałym.

Główne działania: 
	 kampania informacyjna;
	 doradztwo w zakresie powrotu;
	 organizacja podróży powrotnej;
	 pomoc reintegracyjna;
	 prowadzenie bazy danych;
	 monitoring i ewaluacja.

Partner: Urząd do Spraw Cudzoziemców
Termin realizacji: 01.02.2013 r. - 30.06.2014 r.
Strona internetowa projektu: www.iom.pl
Lokalizacja: Polska, kraje tranzytu, kraje pochodzenia cudzoziemców.

Komentarz Beneficjenta:
„Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród osób należących do grupy docelowej. W ramach 
projektu do kraju pochodzenia powróciło 1637 osób, co znacznie przewyższyło zakładaną pierwotnie 
liczbę (900 osób). Proces doradztwa, organizacji powrotu oraz wybór środka transportu zostały 
dostosowane do potrzeb cudzoziemców. Dzięki odpowiedniej koordynacji działań i dobrej współpracy 
z misjami IOM, zlokalizowanymi w krajach tranzytowych oraz docelowych, podróż beneficjentów 
przebiegała bez zakłóceń. Gotówkową pomoc reintegracyjną otrzymało 1637 beneficjentów. 
Rzeczowej pomocy reintegracyjnej udzielono 19 osobom.
Działaniom operacyjnym towarzyszyła kampania informacyjna mająca na celu dotarcie do możliwie 
największej liczby potencjalnych powracających”.
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Projekt „Pomoc w dobrowolnym powrocie i reintegracji. Faza II”

Numer projektu: 4/13/EFPI
Beneficjent: Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji

Wartość projektu: 4 142 679,62 PLN   
Dofinansowanie EFPI: 3 107 009,72 PLN  
Cele projektu: 

	 ułatwienie dobrowolnego powrotu obywateli państw trzecich poprzez dostarczenie potencjalnym 
powracającym informacji o możliwości uzyskania pomocy w dobrowolnym powrocie i informacji 
umożliwiających podjęcie świadomej decyzji o powrocie;

	 zapewnienie pomocy w dobrowolnym powrocie dla ok. 380 obywateli państw trzecich;
	 udzielenie cudzoziemcom pomocy po powrocie wspierającej integrację społeczno-ekonomiczną.

Główne działania:
	 kampania informacyjna;
	 wizyta studyjna do wybranego kraju powrotu;
	 doradztwo w zakresie powrotu;
	 organizacja podróży powrotnej;
	 pomoc reintegracyjna;
	 wizyty monitorujące;
	 prowadzenie bazy danych;
	 monitoring i ewaluacja.

Partner: Straż Graniczna
Termin realizacji: 01.07.2013 r. - 30.06.2014 r.
Strona internetowa projektu: www.iom.pl
Lokalizacja: Polska, kraje tranzytu, kraje pochodzenia beneficjentów

Komentarz Beneficjenta:
„Projekt spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem grupy docelowej. W ramach projektu do kraju 
pochodzenia powróciło 611 osób, wobec 380 początkowo zakładanych. Proces doradztwa, organizacji 
powrotu oraz wybór środka transportu zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb cudzoziemców. 
Dzięki odpowiedniej koordynacji działań oraz dobrej współpracy z misjami IOM, zlokalizowanymi 
w krajach tranzytowych oraz docelowych, podróże przebiegały bez zakłóceń. Gotówkową pomoc 
reintegracyjną otrzymały 604 osoby. Rzeczową pomoc reintegracyjną udzielono 80 osobom. W ramach 
projektu funkcjonował punkt konsultacyjny w Warszawie oraz we Wrocławiu”.
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Projekt „Organizowanie powrotów przymusowych – część VI”

Numer projektu: 1/15/EFPI
Beneficjent: Komenda Główna Straży Granicznej

 Wartość projektu: 6 484 211,00 PLN   
Dofinansowanie EFPI: 4 863 158,25 PLN 
Cel projektu: 
	 wsparcie dla opracowania strategicznego podejścia do zarządzania powrotem imigrantów 

poprzez wzmocnienie powrotów przymusowych. 
Główne działania:
	 organizowanie i realizacja powrotów cudzoziemców drogą lotniczą, lotami rejsowymi oraz 

drogą lądową;
	 dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych 
        w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu;
	 działania mające na celu poprawę warunków w ośrodkach pobytu cudzoziemców.

Termin realizacji: 01.01.2014 r. – 30.06.2015 r.
Strona internetowa projektu: www.strazgraniczna.pl
Lokalizacja: wszystkie Oddziały Straży Granicznej oraz Komenda Główna Straży Granicznej.

Komentarz Beneficjenta:
„W ramach projektu organizowano powroty przymusowe nielegalnych migrantów drogą lądową 
(pod konwojem) do granicy z państwami sąsiadującymi z Rzeczpospolitą Polską oraz drogą lotniczą 
(lotami rejsowymi).
Projekt pozwolił także na poprawę standardu pobytu cudzoziemców w Strzeżonych Ośrodkach dla 
Cudzoziemców w Przemyślu, Kętrzynie, Białymstoku, Białej Podlaskiej, Krośnie Odrzańskim.
Wyposażono ośrodki w sprzęt informatyczny, AGD, RTV i kwaterunkowy oraz oddano do 
użytku sale z dostępem do sieci Internet dla cudzoziemców. Organizowano imprezy kulturalno – 
integracyjne. Udzielono cudzoziemcom wsparcia materialnego w postaci odzieży, obuwia, wyprawek 
szkolnych dla małoletnich. Zakupiono komórkowe aparaty telefoniczne celem umożliwienia 
cudzoziemcom kontaktów z rodzinami. Zapewniona była także kompleksowa pomoc medyczna 
i psychologiczna. Zakupiono  specjalistyczny sprzęt medyczny. 
Organizowane były także spotkania z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi 
zaangażowanymi w sprawy powrotów. Uzgodnienia i podjęte w ich trakcie decyzje były 
obowiązujące dla wszystkich stron i wdrażane w życie”. 
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Projekt „Pomoc prawna i informacja dla powracających 
migrantów”
Numer projektu: 2/10/EFPI 
Beneficjent: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

 

Wartość projektu: 880 894,60 PLN   
Dofinansowanie EFPI: 660 670,95 PLN  
Cele projektu: 

	 zapewnienie dostępu do pomocy prawnej i informacji oraz zwiększenie świadomości prawnej 
powracających cudzoziemców;

	 zwiększenie poziomu przestrzegania praw powracających cudzoziemców;
	 polepszenie jakości i efektywności programów dobrowolnych powrotów oraz identyfikacja 

problemów systemowych w zakresie powrotów i detencji cudzoziemców.
Główne działania:

	 monitoring przestrzegania praw cudzoziemców w procedurze powrotowej, 
wyniki przedstawiono w publikacji „Powroty. Obserwacje Programu Pomocy Prawnej dla 
Uchodźców i Migrantów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczące przestrzegania praw 
cudzoziemców powracających do kraju pochodzenia”;

	 udzielanie porad prawnych i informacji;
	 opracowanie broszur dla cudzoziemców i raportu dotyczącego przestrzegania praw 

cudzoziemców powracających do kraju pochodzenia;
	 broszury dla cudzoziemców „Dobrowolny powrót. Informator dla powracających migrantów” 
        w 7 wersjach językowych. W 2015 r. broszury te zostały zaktualizowane i wydane ponownie 
        w językach polskim, angielskim, rosyjskim i wietnamskim.

Termin realizacji: 1.07.2012 r. – 30.06.2015 r.
Strona internetowa projektu: www.powroty.hfhr.pl
Lokalizacja: Warszawa.

Komentarz Beneficjenta:
„Projekt przyczynił się do zapewnienia powracającym cudzoziemcom dostępu do pomocy prawnej 
w Polsce. Zarówno udzielana pomoc prawna jak i broszury dotyczące dobrowolnych powrotów wpłynęły 
na zwiększenie świadomości prawnej powracających cudzoziemców, a raporty i wystąpienia dotyczące 
przestrzegania praw powracających cudzoziemców wpłynęły na kształt obowiązującego prawa i na 
praktykę stosowania przepisów w tym zakresie”.
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Projekt „Poprawa warunków detencji Strzeżonego Ośrodka dla 
Cudzoziemców w Lesznowoli”
Numer projektu: 5/14/EFPI
Beneficjent: Komenda Główna Straży Granicznej

Wartość projektu: 5 783 831,12 PLN   
Dofinansowanie EFPI: 4 337 873,34 PLN  
Cel projektu: 

	 stworzenie nowoczesnych warunków pobytu dla 42 osób oczekujących na realizację decyzji 
        o zobowiązaniu do powrotu w ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców w Lesznowoli.

Główne działania:
	 sporządzenie projektu rozbudowy i modernizacji ośrodka;
	 wykonanie kompleksowych robót budowlanych;
	 wykonanie i wyposażenie placu do celów rekreacyjno-sportowych (siłownia zewnętrzna);
	 dostawa sprzętu i urządzeń do ośrodka, w tym sprzętu: transportowego, do utrzymania terenu 

zielonego, teleinformatycznego, kwaterunkowego, medycznego, rekreacyjno - sportowego, RTV, AGD.
Termin realizacji: 01.04.2014 r. – 30.06.2015 r.
Strona internetowa projektu: www.strazgraniczna.pl
Lokalizacja: Lesznowola

Komentarz Beneficjenta:
„Celem projektu była przebudowa i modernizacja Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Lesznowoli. 
Drugi etap objął przeprowadzenie wielobranżowych prac budowlanych. W ramach projektu został  
zagospodarowany i przystosowany do celów rekreacyjno-sportowych teren zewnętrzny, wymieniono 
ogrodzenie wewnętrzne, wybudowano drogę dojazdową wraz z parkingiem, zamontowano nowe oświetlenie 
terenu oraz zamontowano system monitoringu. Ponadto w budynku zastosowano okna wykonane w 
technologii zapewniającej bezpieczeństwo oraz udaremnienie ucieczki. Zastosowanie takich okien eliminuje 
konieczność montażu krat zewnętrznych na elewacji budynku. Zakupiono również niezbędne wyposażenie, 
które pozwoli na przyjmowanie i pobyt cudzoziemców w SOC. Obiekt zostanie wyremontowany w sposób 
umożliwiający osadzenie 42 osób w 21 pokojach dwuosobowych”.
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2
Działanie podejmowane w celu wsparcia dla 
współpracy pomiędzy państwami członkowskimi 
w dziedzinie zarządzania powrotami
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Działanie 2
Działanie podejmowane w celu wsparcia 
dla współpracy pomiędzy państwami członkowskimi 
w dziedzinie zarządzania powrotami

Celem działania było wzmocnienie wspólnotowego wymiaru realizacji powrotów 
przymusowych, co w efekcie podniosłoby bezpieczeństwo, efektywność kosztową i trwałość 
powrotów. Straż Graniczna współpracowała w tym zakresie z innymi krajami członkowskimi 
UE jak również z Agencją FRONTEX. 

Powroty cudzoziemców realizowane z innymi krajami UE przyczyniły się do jednolitego 
stosowania wspólnych norm w dziedzinie powrotów imigrantów i wywiązywania się ze 
zobowiązań wynikających z międzynarodowych instrumentów odnoszących się do traktowania 
osób powracających. 

        
    Projekty dotyczyły głównie:

	wspólnych lotów czarterowych,
	 przewozów tranzytowych i doprowadzenia drogą lądową,
	 spotkań roboczych,
	wizyt studyjnych.
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Projekt „Wzmocnienie współpracy pomiędzy Państwami 
Członkowskimi w dziedzinie powrotów – część V”
Numer projektu: 2/14/EFPI
Beneficjent: Komenda Główna Straży Granicznej

Wartość projektu: 518 570,00 PLN   
Dofinansowanie EFPI: 388 927,50 PLN
Cele projektu: 

	 wsparcie dla współpracy między państwami członkowskimi UE w dziedzinie zarządzania powrotami;
	 wzmocnienie współpracy operacyjnej pomiędzy służbami migracyjnymi państw członkowskich UE 
        w dziedzinie powrotów;
	 wypracowanie wspólnego podejścia wobec poszczególnych instytucji w państwach trzecich, 

odpowiedzialnych za przyjęcie osób wydalanych do ich krajów;
	 wypracowanie procedur postępowania w przypadkach przekazywania obywateli państw trzecich 

nielegalnie przebywających na terytorium państw członkowskich UE;
	 wymiana informacji w dziedzinie najlepszych praktyk;
	 osiągnięcie porozumienia w sprawie szczegółów technicznych oraz operacyjnych dotyczących wspólnych 

operacji powrotowych.
Główne działania: 
	 realizacja powrotów przymusowych cudzoziemców lotami czarterowymi we współpracy z innymi 

państwami członkowskimi UE;
	 organizacja spotkań z państwami członkowskimi UE mających na celu wymianę doświadczeń 
        i ujednolicenie procedur dotyczących działań powrotowych.

Termin realizacji: 01.04.2013 r. – 30.06.2014 r.
Strona internetowa:  www.strazgraniczna.pl
Lokalizacja: Polska, Hiszpania, Niemcy, Austria, Gruzja, Federacja Rosyjska, Pakistan

Komentarz Beneficjenta:
„SG uczestniczyła w 6 wspólnych lotach czarterowych organizowanych przez Polskę lub przez inne państwa 
członkowskie UE, w ramach których powrócono 92 cudzoziemców (do Gruzji, Federacji Rosyjskiej i Pakistanu). 
Wspólne działania państw członkowskich UE mające na celu powrócenie cudzoziemców do tego samego regionu 
geograficznego pozwoliły na obniżenie kosztów organizacji powrotów, zapewnienie większego bezpieczeństwa 
na pokładzie samolotu oraz ujednolicenie procedur powrotowych wykonywanych przez poszczególne państwa 
członkowskie UE.
W trakcie trwania projektu wzięto udział w 10 spotkaniach. Spotkania pozwoliły na wymianę europejskich 
doświadczeń i praktyk. Wiele ze zdobytych doświadczeń zostało wprowadzonych do wewnętrznych przepisów 
Straży Granicznej”.
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Projekt „Wzmocnienie współpracy pomiędzy Państwami 
Członkowskimi w dziedzinie powrotów – część VI”
Numer projektu: 2/15/EFPI
Beneficjent: Komenda Główna Straży Granicznej

Wartość projektu: 521 927,50 PLN   
Dofinansowanie EFPI: 391 293,75 PLN 
Cele projektu: 

	 wsparcie współpracy między państwami członkowskimi UE w dziedzinie zarządzania powrotami;
	 wzmocnienie współpracy operacyjnej pomiędzy służbami migracyjnymi państw członkowskich UE 

w dziedzinie powrotów;
	 wypracowanie wspólnego podejścia wobec  poszczególnych instytucji w państwach trzecich, 

odpowiedzialnych za przyjęcie osób wydalanych do ich krajów;
	 opracowanie procedur postępowania w przypadkach przekazywania obywateli państw trzecich 

nielegalnie przebywających na terytorium państw członkowskich UE;
	 wymiana informacji w dziedzinie najlepszych praktyk;
	 osiągnięcie porozumienia w sprawie szczegółów technicznych oraz operacyjnych dotyczących 

wspólnych operacji powrotowych.
Główne działania:
	 realizacja powrotów przymusowych cudzoziemców lotami czarterowymi we współpracy z innymi 

państwami członkowskimi UE;
	 organizacja spotkań z państwami członkowskimi UE mających na celu wymianę doświadczeń 
        i ujednolicenie procedur dotyczących działań powrotowych.

Termin realizacji: 01.04.2014 r. – 30.06.2015 r.
Strona internetowa:  www.strazgraniczna.pl
Lokalizacja: Polska, Belgia, Niemcy, Szwajcaria, Gruzja, Federacja Rosyjska

Komentarz Beneficjenta:
„Straż Graniczna zorganizowała dwa wspólne loty czarterowe, w ramach których powrócono 47 
cudzoziemców (z Gruzji i z Federacji Rosyjskiej). Powroty rodzin z dziećmi odbywały się samolotami 
rejsowymi. Ze względu na skalę powrotów rodzin czeczeńskich Straż Graniczna wyczarterowała samolot 
pasażerski. 
W ramach projektu wzięto udział w 8 spotkaniach, których celem było omówienie bieżącej współpracy 
w zakresie wykonywania umów o readmisji zawartych przez UE z państwami trzecimi, które niechętnie 
współpracują ze służbami migracyjnymi państw członkowskich UE”.
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3
Działanie podejmowane w celu wsparcia dla konkretnych, 
innowacyjnych krajowych i międzynarodowych narzędzi 
zarządzania powrotami
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Działanie 3
 

Działanie podejmowane w celu wsparcia dla 
konkretnych, innowacyjnych krajowych 
i międzynarodowych narzędzi zarządzania powrotami

Częstym problemem w przypadku cudzoziemców oczekujących na wydalenie jest brak 
pewności co do tożsamości cudzoziemca. W takiej sytuacji bez potwierdzenia tożsamości 
przez władze państwa pochodzenia cudzoziemca wydalenie go nie jest możliwe. 

Projekty realizowane przez Straż Graniczną w ramach tego działania miały na celu 
ustanowienie i poprawę skutecznej, stabilnej i długotrwałej współpracy operacyjnej władz 
polskich z władzami konsularnymi i służbami imigracyjnymi państw trzecich w celu uzyskiwania 
dokumentów podróży wymaganych do powrotu obywateli państw trzecich oraz zapewnienia 
szybkich i skutecznych wydaleń.

Działanie było realizowane głównie poprzez wizyty ekspertów z państw trzecich w sprawach 
potwierdzania tożsamości oraz wizyty studyjne ekspertów Straży Granicznej w krajach 
pochodzenia nielegalnych migrantów.

        Projekty dotyczyły głównie:

   wizyt ekspertów z państw trzecich w sprawach potwierdzania tożsamości,
   wizyt studyjnych ekspertów krajowych w krajach pochodzenia nielegalnych migrantów.
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Projekt „Wzmocnienie współpracy z Państwami Trzecimi przy 
identyfikowaniu cudzoziemców – cz. V”

Numer projektu: 3/14/EFPI
Beneficjent: Komendant Główny Straży Granicznej

Wartość projektu: 616 870,00 PLN   
Dofinansowanie EFPI: 462 652,50 PLN
Cel projektu: 

	 wzmocnienie współpracy z państwami trzecimi w zakresie identyfikacji cudzoziemców 
        oraz organizacji powrotów przymusowych.

Główne działania:
	 wizyty ekspertów mające na celu potwierdzenie obywatelstwa cudzoziemców;
	 spotkania z przedstawicielami służb migracyjnych państw trzecich, w tym:

a) negocjacje umów o readmisji i protokołów wykonawczych do umów o readmisji;
b) spotkania w celu wzmocnienia efektywności i skuteczności działań powrotowych 
        oraz wzajemnej współpracy;
c) posiedzenia Wspólnych Komitetów ds. Readmisji;
d) spotkania dwustronne organizowane przez Oddziały SG z państwami graniczącymi z Polską;
e) spotkania z przedstawicielami placówek dyplomatycznych.

Termin realizacji: 01.04.2013 r. – 30.06.2014 r.
Strona internetowa:  www.strazgraniczna.pl
Lokalizacja: Polska

Komentarz Beneficjenta:
„Realizacja projektu znacząco przyczyniła się do rozwoju współpracy z państwami trzecimi w obszarze 
powrotów. Zorganizowano 16 spotkań. Udało się w podtrzymać sprawną procedurę identyfikacji 
cudzoziemców z takimi krajami jak Wietnam, Ukraina, Rosja, Armenia i Gruzja. Dodatkowo 
przeprowadzono I rundę negocjacji w sprawie podpisania Protokołu Wykonawczego do Umowy o readmisji  
między Unią Europejską a Demokratyczną Socjalistyczną Republiką Sri Lanki. Oddziałom SG udało się 
zorganizować stałe spotkania przedstawicieli służb migracyjnych RP, w tym z Rosją, Ukrainą, Białorusią, 
na których omawiane były problemy związane z przepływem cudzoziemców przez granicę zewnętrzną UE”.
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4
Wsparcie dla opracowania wspólnotowych standardów 
i najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania powrotami
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Działanie 4

Wsparcie dla opracowania wspólnotowych standardów 
i najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania powrotami

Działanie miało za zadanie kształcenie, szkolenie i wsparcie współpracy pracowników właściwych 
organów administracyjnych, organów ścigania i  sądowych oraz społeczeństwa obywatelskiego 
w celu zapewnienia skutecznego i jednolitego stosowania norm w dziedzinie powrotów imigrantów. 

W realizację projektów wybranych w trybie konkursowym zaangażowane były organizacje 
pozarządowe oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Także Straż Graniczna prowadziła projekty 
w tym działaniu, zorientowane na podniesienie kompetencji funkcjonariuszy SG oraz innych służby 
i instytucji publicznych, współpracę i wymianę doświadczeń SG z innymi służbami i instytucjami 
oraz międzynarodową wymianę doświadczeń w zakresie współpracy instytucjonalnej. 

Projekty dotyczyły głównie:

	 organizacji seminariów/warsztatów/ spotkań/szkoleń,
	 badań wykonywania powrotów,
	 studiów podyplomowych,
	 kursów językowych,
	 podręczników najlepszych praktyk,
	 rozwiązywania sytuacji kryzysowych,
	 platform współpracy służb, instytucji publicznych i NGO.
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Projekt „Wsparcie Dobrowolnych Powrotów na Lubelszczyźnie II”

Numer projektu: 1/13/EFPI 
Beneficjent: Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa

 
Wartość projektu: 900 998,85 PLN   
Dofinansowanie EFPI: 675 749,14 PLN  
Cele projektu: 

	 wzmocnienie instytucjonalne organizacji pracujących z migrantami na Lubelszczyźnie i zajmujących 
się dobrowolnymi powrotami poprzez transfer wiedzy i umiejętności;

	 wzmocnienie i rozwinięcie współpracy oraz komunikacji pomiędzy administracją publiczną 
        a organizacjami pracującymi z potencjalnymi beneficjentami dobrowolnych powrotów;
	 skuteczna promocja dobrowolnych powrotów wśród społeczeństwa przyjmującego i migrantów na 

terenie województwa lubelskiego.
Główne działania:

	 Platforma Współpracy;
	 Biblioteka Migracyjna;
	 seminaria i szkolenia;
	 promocja i informacja;
	 publikacja, newsletter, broszury i ulotki;
	 konferencja.

Termin realizacji: 01.01.2013 r. - 30.06.2015 r. 
Strona internetowa projektu: www.migrant.lublin.pl
Lokalizacja: Lublin

Komentarz komentarz: 
„Projekt stworzył unikalny system wsparcia dla instytucji zajmujących się cudzoziemcami, jak też tych 
realizujących dobrowolny powrót - Platformę Współpracy. Do Platformy zaproszeni zostali również 
przedstawiciele władz samorządowych, organizacji migranckich oraz ambasad krajów pochodzenia, tak, 
aby stworzyć miejsce dialogu na temat powrotów z poszanowaniem praw wszystkich stron. Projekt 
promował dobre praktyki i standardy w zakresie realizacji dobrowolnych powrotów, ze szczególnym 
naciskiem na potrzebę ochrony praw człowieka. Projekt uzupełniał działania w zakresie ochrony praw 
podstawowych w ramach procedur powrotowych, które realizowane są przez organizacje o zasięgu 
międzynarodowym. Ponadto nawiązane zostały kontakty robocze z Agencją Frontex”.
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Projekt „Wzmocnienie efektywności działań w zakresie 
powrotów wykonywanych przez Straż Graniczną, w tym 
współdziałanie z innymi instytucjami – część V”

Numer projektu: 4/15/EFPI
Beneficjent: Straż Graniczna

Wartość projektu: 1 811 784,00 PLN   
Dofinansowanie EFPI: 1 358 838,00 PLN  
Cele projektu:

	 podnoszenie kwalifikacji funkcjonariuszy i pracowników cywilnych pracujących 
        z cudzoziemcami;
	 zmiany w systemie zarządzania migracjami. 

Główne działania:
	 szkolenia merytoryczne (1312 osób);
	 szkolenia i kursy językowe, w tym kursy języków orientalnych (urdu, gruziński, wietnamski) 
        dla 305 osób; 
	 wizyty studyjne w Wietnamie, Indiach oraz Gruzji;
	 studia podyplomowe z zakresu identyfikacji wybranych grup kulturowych w kontekście 

problemów z ich powrotami (ukończyło 45 osób);
	 superwizje oraz interwencje mające na celu rozwiązywanie konfliktów w Strzeżonych 

Ośrodkach dla cudzoziemców.
Termin realizacji: 01.04.2014 r. – 30.06.2015 r.
Strona internetowa projektu: www.strazgraniczna.pl
Lokalizacja: Straż Graniczna, w tym: terenowe jednostki Straży Granicznej, Ośrodek Szkoleń 
Specjalistycznych w Lubaniu, Komenda Główna Straży Granicznej.

Komentarz Beneficjenta: 
„Organizacja przedsięwzięć szkoleniowych pozwoliła na podwyższenie kwalifikacji funkcjonariuszy 
i pracowników cywilnych Straży Granicznej realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem 
i zapobieganiem nielegalnej migracji. Działania szkoleniowe podniosły kompetencje merytoryczne, 
językowe, jak i interpersonalne. Dodatkowo, efektem działań jest pogłębiona współpraca 
z instytucjami zaangażowanymi w działania związane z problematyką migracyjną (MSW, UdSC, 
PIP, Policja, sądy, służby migracyjne państw UE, itd.), co niewątpliwie przełożyło się na poprawę 
skuteczności i pełen profesjonalizm służb publicznych na płaszczyźnie krajowej oraz międzynarodowej”.
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Projekt „Bezpieczny powrót – pomoc prawna i monitoring 
przestrzegania praw człowieka w ramach powrotów obywateli 
państw trzecich do krajów pochodzenia”
Numer projektu: 2/13/EFPI
Beneficjent: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Wartość projektu: 1 037 472,00 PLN   
Dofinansowanie EFPI: 778 104,00 PLN  
Cele projektu: 

	 zapewnienie poszanowania praw podstawowych cudzoziemców w trakcie realizacji 
        ich powrotu do kraju pochodzenia;
	 wypracowanie i wdrażanie polskiego modelu systemu monitorowania powrotów 

przymusowych;
	 zapewnienie bezpłatnej informacji i pomocy prawnej dla cudzoziemców obejmującej 

kwestie prawne związane z dobrowolnym powrotem, powrotem przymusowym i procedurą 
wydaleniową.

Główne działania
	 pomoc prawna w zakresie dobrowolnego powrotu, powrotu przymusowego i procedury 

wydaleniowej;
	 monitoring działań związanych z wykonywaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu;
	 współpraca z biurem Rzecznika Praw Obywatelskich;
	 kampania informacyjna;
	 organizacja seminariów poświęconych monitorowaniu procesu deportacji.

Termin realizacji: 1.01.2013 r. – 30.06.2015 r.
Strona internetowa projektu: www.pomocprawna.org
Lokalizacja: Ośrodki Straży Granicznej w Przemyślu, Krośnie Odrzańskim, Białej Podlaskiej, Kętrzynie 
i Lesznowoli, biuro w Krakowie

Komentarz Beneficjenta: 
„Projekt zapewnił regularną pomoc prawną osobom w procedurze powrotowej przebywającym 
w 5 z 6 funkcjonujących w Polsce Strzeżonych Ośrodków dla cudzoziemców. Projekt objął też 
monitoring powrotów przymusowych cudzoziemców, co pozwoliło na wypracowanie skutecznego 
systemu monitorignu. Jego realizacja przyczyniła się do podniesienia gwarancji przestrzegania praw 
człowieka w kontekście powrotów oraz doprowadziło do bardziej jednolitego stosowania wspólnych 
norm unijnych. System monitorowania zapewnił większą przejrzystość działań państwa w zakresie 
powrotów oraz poprawił zdolności właściwych organów administracyjnych do szybkiego wdrożenia 
lub wykonania decyzji powrotowych z pełnym poszanowaniem godności ludzkiej i stosownych 
europejskich norm bezpieczeństwa związanych z takimi operacjami”.
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O Programie

Fundusz Granic Zewnętrznych  na lata 2007–2013 (FGZ) 
został ustanowiony celem zarządzania przez państwa członkowskie przepływami osób na granicach 
zewnętrznych, co, z jednej strony, zapewni wysoki poziom ochrony granic zewnętrznych, a z drugiej strony 
przyczyni się do sprawnego przekraczania granic zewnętrznych zgodnie z dorobkiem Schengen, w tym zgodnie 
z zasadą traktowania z szacunkiem i zasadą poszanowania godności.

Cele Funduszu
Fundusz przyczyniał się do osiągnięcia następujących celów ogólnych:

  skutecznej organizacji kontroli granic zewnętrznych obejmującej zadania związane zarówno 
  z odprawami, jak i z ochroną;

  skutecznego zarządzania przez państwa członkowskie przepływami osób na granicach zewnętrznych 
w celu zapewnienia, z jednej strony, wysokiego poziomu ochrony granic zewnętrznych, a z drugiej 
strony sprawnego przekraczania granic zewnętrznych zgodnie z dorobkiem Schengen, w tym 
zgodnie z zasadą traktowania z szacunkiem i zasadą poszanowania godności;

  jednolitego stosowania przez straż graniczną przepisów prawa wspólnotowego dotyczącego 
przekraczania granic zewnętrznych, w szczególności rozporządzenia (WE) nr 562/2006;

  poprawy zarządzania działaniami organizowanymi w państwach trzecich przez służby konsularne 
oraz inne służby państw członkowskich w zakresie przepływów obywateli państw trzecich na 
terytorium państw członkowskich, a także współpracy między państwami członkowskimi w tej 
dziedzinie.

Partnerzy:

Straż Graniczna,

Policja,

Urząd ds. Cudzoziemców,

Wojewodowie,

Służba Celna.
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W ramach Programu Wieloletniego zostały zrealizowane działania 
wdrażające 5 Priorytetów:

Priorytet 1: Wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego 
tworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania 
granicami w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych 
oraz nadzoru nad tymi granicami.

Priorytet 2: Wspieranie opracowania i wdrożenia krajowych 
składników europejskiego systemu nadzoru nad granicami 
zewnętrznymi oraz stałej Europejskiej Sieci Patrolowej na 
południowych granicach morskich państw członkowskich UE.

Priorytet 3: Wsparcie w zakresie wydawania wiz i działań w celu 
zaradzenia problemowi nielegalnej imigracji, w tym wykrywania 
fałszywych lub przerobionych dokumentów, poprzez usprawnienie 
działań organizowanych przez służby konsularne i inne służby 
państw członkowskich w państwach trzecich.

Priorytet 4: Wspieranie tworzenia systemów informacyjno–
komunikacyjnych niezbędnych dla wdrożenia wspólnotowych 
instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz.

Priorytet 5: Wspieranie efektywnego i sprawnego stosowania 
właściwych wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie 
granic zewnętrznych i wiz, w szczególności kodeksu granicznego 
Schengen oraz europejskiego kodeksu wizowego.

Dostępne dla Polski roczne alokacje 

Program roczny Kwota (w euro)
2007 7 169 354,28
2008 7 860 469,93
2009 8 688 538,00
2010 8 195 390,00
2011 9 508 340,00
2012 13 132 873,00
2013 17 232 700,00
SUMA 71 787 665,21

Łącznie zrealizowano ok. 120 projektów
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1
Wspieranie dalszych postępów w procesie 
stopniowego tworzenia wspólnego 
zintegrowanego systemu zarządzania 
granicami w zakresie kontroli osób na 
granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad 
tymi granicami.
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Projekt „Uzupełnienie wyposażenia Drogowego 
przejścia granicznego w Hrebennem”

Numer projektu: FGZ-09-3123
Partner: Wojewoda Lubelski 
Wartość projektu: 295 270,23 zł
Główne działania: w ramach projektu dostarczono sprzęt komputerowy oraz wyposażenie 
specjalistyczne, w tym m.in. separatory ruchu drogowego, ogrodzenie przenośne, pojemnik na odpady 
promieniotwórcze dla służb granicznych pracujących na drogowym przejściu granicznym w Hrebennem
Termin realizacji: 01.08.2010 r. – 30.06.2011 r.
Rezultaty: dostarczony w ramach projektu sprzęt i wyposażenie wpłynęły na zwiększenie efektywności 
kontroli osób przekraczających granicę na drogowym przejściu granicznym w Hrebennem oraz na 
skrócenie czasu oczekiwania na przekroczenie granicy na kierunku wyjazdowym z Polski. Ponadto, 
zrealizowane dostawy w ramach projektu posłużyły poprawie bezpieczeństwa ruchu granicznego 
i zabezpieczenia zewnętrznej granicy Unii Europejskiej
Lokalizacja: Hrebenne
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Projekt „Budowa infrastruktury rzecznego przejścia 
granicznego na Kanale Augustowskim Rudawka - 
Lesnaja - budynek hangaru i żuraw elektryczny wraz 
z przebudową drogi dojazdowej”

Numer projektu: FGZ-10-3116

Partner: Wojewoda Podlaski 

Wartość projektu: 1 078 500,58 zł

Główne działania: w ramach projektu rozbudowano infrastrukturę rzecznego przejścia granicznego 
w miejscowości Rudawka. Wybudowano hangar do przechowywania łodzi służbowych Straży 
Granicznej wraz z towarzyszącym żurawiem elektrycznym do transportu łodzi oraz przebudowano 
drogę dojazdową do przejścia

Termin realizacji: 30.12.2011 r. – 30.06.2012 r.

Rezultaty: wynikiem realizacji projektu jest usprawnienie pracy służb granicznych oraz poprawa 
bezpieczeństwa na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Poprzez wybudowanie hangaru do 
przechowywania łodzi patrolowych Straży Granicznej na terenie rzecznego przejścia granicznego 
w Rudawce skrócony został czas reakcji do 15 min. na zagrożenia porządku publicznego poprzez 
szybszy dostęp do łodzi patrolowych (przed zrealizowaniem inwestycji łodzie patrolowe znajdowały 
się 24 km od przejścia granicznego)
Lokalizacja: Rudawka
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Projekt „Ulepszenie systemu kontroli ruchu granicznego 
Placówki Straży Granicznej w Łodzi oraz wyposażenie 
w urządzenia niezbędne do kontroli osób przylatujących 
i wylatujących z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”

Numer projektu: FGZ-12-3115

Partner: Wojewoda Łódzki

Wartość projektu: 138 038,65 zł

Główne działania: wyposażenie Placówki Straży Granicznej w Międzynarodowym Porcie Lotniczym 
Łódź im. Władysława Reymonta w sprzęt specjalistyczny (m.in. urządzenia do kontroli autentyczności 
dokumentów oraz zestawy komputerowe)

Termin realizacji: 22.07.2013 r. – 30.06.2015 r.

Rezultaty: realizacja projektu pozwoliła na zwiększenie skuteczności kontroli oraz usprawnienie 
obsługi przy odprawie pasażerów przekraczających granicę w Międzynarodowym Porcie Lotniczym 
Łódź im. Władysława Reymonta. Zakupiony w ramach projektu sprzęt umożliwił sprawną i skuteczną 
analizę dokumentów potwierdzającą ich autentyczność w stosunku do osób kontrolowanych przy 
przekraczaniu granicy zewnętrznej, oraz osób, którym wydawana jest wiza na granicy

Lokalizacja: Łódź
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Projekt „Krościenko - Wprowadzenie elastycznych zasad 
określania ruchu na pasach w przejściach granicznych”

Numer projektu: FGZ-11-3113

Partner: Wojewoda Podkarpacki

Wartość projektu: 70 848,00 zł

Główne działania: instalacja elektronicznych tablic informacyjnych nad pasami odpraw na drogowym 
przejściu granicznym w Krościenku

Termin realizacji: 01.04.2012 r. – 25.07.2012 r.
Rezultaty: dostawa i montaż elektronicznie podświetlanych tablic informacyjnych nad pasami odpraw 
na drogowym przejściu granicznym w Krościenku przyczyniły się do skrócenia podróżującym czasu 
oczekiwania na odprawę graniczną poprzez płynne kierowanie ruchem drogowym na przejściu. 
Wprowadzenie w/w rozwiązania przyczyniło się do zwiększenia przepustowości przejścia granicznego 
w Krościenku do 8400 podróżnych w ciągu doby

Lokalizacja: Krościenko

129



130



2
Wspieranie opracowania i wdrożenia 
krajowych składników europejskiego systemu 
nadzoru nad granicami zewnętrznymi oraz 
stałej Europejskiej Sieci Patrolowej na 
południowych granicach morskich państw 
członkowskich UE.
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Projekt „Budowa wież obserwacyjnych w lokalizacjach 
na terenie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży 
Granicznej”

Numer projektu: FGZ-13-3211

Partner: Komendant Główny Straży Granicznej 

Wartość projektu: 5 119 382,89 zł

Główne działania: budowa pięciu wież obserwacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zasięgu 
terytorialnego działania Placówek Straży Granicznej w Węgorzewie, Dubeninkach, Baniach Mazurskich 

i Bezledach

Termin realizacji: 01.01.2013 r. – 30.06.2015r .

Rezultaty: budowa wież obserwacyjnych na terenie 4 Placówek Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży 
Granicznej dała możliwość efektywniejszego prowadzenia obserwacji w celu ochrony granicy państwowej 
z Rosją. Wzmocniona została ochrona granicy bez zwiększenia stanu osobowego placówek Straży 
Granicznej. Ponadto inwestycje korzystnie wpłynęły na czas reakcji funkcjonariuszy Straży Granicznej na 
zaistniałe zagrożenia związane z ochroną granicy. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo zewnętrznej 
granicy Unii Europejskiej otrzymały nowe narzędzie do skuteczniejszej walki z przestępczością 
graniczną i terroryzmem międzynarodowym. Wszystkie wyżej wymienione korzyści przełożą się 

w rezultacie na poprawę uszczelnienia ochranianego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej

Lokalizacja: Węgorzewo, Dubeninki, Banie Mazurskie, Bezledy
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Projekt „Doposażenie jednostek Straży Granicznej w 
środki transportu”

Numer projektu: FGZ-12-3143

Partner: Komendant Główny Straży Granicznej 

Wartość projektu: 14 256 979,75 zł 

Główne działania: projekt obejmował dostawę: 74 szt. samochodów terenowych i 53 szt. motocykli, 9 szt. 
samochodów patrolowych klasy SUV, 40 szt. pojazdów klasy ATV wraz z 20 szt. przyczep do ich transportu 
oraz zestawu do utrzymania pasa drogi granicznej - ciągnika rolniczego z napędem 4x4 wraz z niezbędnym 
osprzętem i narzędziami uprawowymi oraz przyczepą do ich transportu.

Termin realizacji: 06.03.2013 – 30.06.2015 r.

Rezultaty: zakupiony w ramach projektu nowoczesny sprzęt transportowy w postaci pojazdów terenowych, 
motocykli i pojazdów ATV wraz z przyczepami do ich transportu oraz zestawu do utrzymania pasa drogi 
granicznej przyczynił się do usprawnienia działań patrolowych Straży Granicznej poprzez zwiększenie 
efektywności i mobilności patroli Straży Granicznej. Sprzęt dostarczony w wyniku realizacji projektu 
umożliwił osiągnięcie zakładanego stopnia ukompletowania w sprzęt transportowy pięciu Oddziałów 
Straży Granicznej, tj. Morskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Nadbużańskiego i Bieszczadzkiego. 
Dodatkowo nowe pojazdy pozwoliły na wymianę najstarszych i najbardziej wyeksploatowanych środków 
transportu

Lokalizacja: Morski, Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Nadbużański i Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
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3

Wsparcie w zakresie wydawania wiz i działań 
w celu zaradzenia problemowi nielegalnej 
imigracji, w tym wykrywania fałszywych 
lub przerobionych dokumentów, poprzez 
usprawnienie działań organizowanych przez 
służby konsularne i inne służby państw 
członkowskich w państwach trzecich.
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Projekt „Realizacja prac adaptacyjno-budowlanych 
pomieszczeń Centrum Zapasowego oraz wyposażenie 
w sprzęt IT”

Numer projektu: FGZ-07-3311 

Partner: Minister Spraw Zagranicznych

Wartość projektu: 10 545 909,57 zł

Główne działania: przygotowanie pomieszczeń oraz zakup i instalacja sprzętu (w tym m.in. serwerów oraz 
macierzy dyskowych) w Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych

Termin realizacji: 01.07.2009 r. – 15.05.2011 r.

Rezultaty: budowa Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych przyczyniła się do zapewnienia systemowi 
wspomagania wydawania wiz odporności na awarie oraz łagodzenia i eliminacji niepożądanych skutków 
zakłóceń w prawidłowym funkcjonowaniu. Efektem realizacji projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa 
przetwarzania i przechowywania danych biometrycznych dla systemu WIZA_KONSUL

Lokalizacja: Warszawa
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Projekt „Wyposażenie urzędów konsularnych 
w urządzenia oraz oprogramowanie do pobierania danych 
biometrycznych”

Numer projektu: FGZ-07-3321 

Partner: Minister Spraw Zagranicznych

Wartość projektu: 2 101 572,00 zł

Główne działania: wyposażenie urzędów konsularnych RP wydających wizy poza strefą Schengen w 151 
urządzeń do pobierania danych biometrycznych wraz z oprogramowaniem 

Termin realizacji: 01.01.2009 r. – 30.06.2009 r.

Rezultaty: efektem zrealizowanego projektu jest dostosowanie infrastruktury informatycznej urzędów 
konsularnych RP. Zakupione oprogramowanie oraz urządzenia do pobierania danych biometrycznych 
wykorzystywane są do pobierania danych biometrycznych wizowych oraz paszportowych za pośrednictwem 
konsularnego systemu informatycznego WIZA-KONSUL

Lokalizacja: polskie urzędy konsularne wydające wizy poza strefą Schengen
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4

Wspieranie tworzenia systemów 
informacyjno–komunikacyjnych niezbędnych 
dla wdrożenia wspólnotowych instrumentów 
prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i 
wiz.
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Projekt „Usprawnienie postępowań prowadzonych w 
sprawach wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców 
na terytorium Polski poprzez modernizację systemu 
teleinformatycznego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w 
sprawach cudzoziemców”

Numer projektu: FGZ-09-3421

Partner: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Wartość projektu: 22 108 926,71 zł 

Główne działania: zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i uruchomienie gruntownie zmodernizowanego 

krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców o nazwie „System Pobyt” (System Pobyt 

v.2) w oparciu o zakupiony w ramach projektu niezbędny sprzęt teleinformatyczny

Termin realizacji: 09.01.2009 r. – 31.10.2013 r.

Rezultaty: realizacja projektu usprawniła proces podejmowania decyzji przez uprawnionych użytkowników systemu 

teleinformatycznego w sprawach wjazdu, przejazdu, pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wyjazdu 

cudzoziemców. Modernizacja systemu pozwoliła na skrócenie czasu trwania procedur administracyjnych związanych 

z przepływem obywateli państw trzecich poprzez zaimplementowanie rozwiązań teleinformatycznych mających na 

celu wspomaganie procedur administracyjnych

Lokalizacja: Warszawa
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Projekt „Wyposażenie siedziby Oddziału ds. 
Cudzoziemców w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w 
Gdańsku”

Numer projektu: FGZ-10-3437

Partner: Wojewoda Pomorski 

Wartość projektu: 60 995,70 zł

Główne działania: wyposażenie stanowisk pracy w Oddziale ds. Cudzoziemców Wydziału Spraw 

Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w sprzęt (zestawy 

komputerowe)

Termin realizacji: 01 01 2012 r. – 30 06 2012 r.

Rezultaty: zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego dla Oddziału ds. Cudzoziemców przyczynił 

się do dostosowania warunków pracy do uzasadnionych oczekiwań interesantów w zakresie poziomu 

obsługi i skrócenia czasu prowadzenia procedur. Umożliwił stosowanie w pełni nowoczesnych metod 

identyfikacji oraz rejestracji danych o cudzoziemcach w systemach teleinformatycznych VIS , SIS, POBYT. 

Lokalizacja: Gdańsk
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5
Wspieranie efektywnego i sprawnego 
stosowania właściwych wspólnotowych 
instrumentów prawnych w dziedzinie granic 
zewnętrznych, w szczególności kodeksu 
granicznego Schengen oraz europejskiego 
kodeksu wizowego.
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Projekt „Szkolenie językowe dla funkcjonariuszy Straży 
Granicznej” 

Numer projektu: FGZ-07-3511

Partner: Komendant Główny Straży Granicznej

Wartość projektu: 1 109 271,23 zł

Główne działania: przeprowadzenie szkoleń językowych dla ponad 2 000 funkcjonariuszy Straży Granicznej 

we wszystkich Oddziałach Straży Granicznej (180 grup szkoleniowych w ramach kursów: j. angielskiego, 

j. rosyjskiego, j. ukraińskiego i j. niemieckiego)

Termin realizacji: 01.01.2009 r. – 30.06.2012 r.

Rezultaty: szkolenia językowe dla funkcjonariuszy Straży Granicznej miały na celu zaznajomienie funkcjonariuszy 

zarówno z podstawowym słownictwem i zwrotami przydatnymi w komunikowaniu się z odpowiednimi służbami 

Państw Członkowskich UE, jak i ze specjalistyczną terminologią graniczną. Pogłębienie znajomości języków 

obcych usprawniło komunikowanie się funkcjonariuszy z osobami przekraczającymi granicę polską (zewnętrzną 

granicę UE). Bezpośrednim rezultatem przeprowadzonych szkoleń było pokonanie bariery językowej przez 

funkcjonariuszy SG zaangażowanych w pracę gremiów unijnych oraz nawiązujących kontakty z odpowiednimi 

służbami innych państw, co zapewniło stałą i bezpośrednią wymianę informacji oraz najlepszych praktyk. 

Nabycie płynności językowej usprawniło również pracę funkcjonariuszom odbywającym służbę bezpośrednio 

na przejściach granicznych, a w szczególności funkcjonariuszom wykorzystującym w kontroli granicznej dane 

zawarte w Systemie Informacyjnym Schengen

Lokalizacja: Polska
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Projekt „Przeprowadzenie szkoleń z zakresu 
doskonalenia techniki jazdy pojazdami dla funkcjonariuszy 
SG realizujących zadania w bezpośredniej ochronie granicy 
państwowej – etap II”

Numer projektu: FGZ-11-3511

Partner: Komendant Główny Straży Granicznej

Dofinansowanie: 242 181,15 zł

Główne działania: zrealizowanie 10 szkoleń dla łącznej grupy 103 funkcjonariuszy Straży 

Granicznej (w tym 1 szkolenie dla 3 instruktorów) w podziale na 4 moduły szkoleniowe: 

moduł 1: szkolenie doskonalące dla instruktorów odpowiedzialnych za realizację zajęć 

z modułów 2-4, moduł 2: prowadzenie pościgów pojazdami uprzywilejowanymi, moduł 

3: trening jazdy w trudnym terenie samochodami, pojazdami ATV i motocyklami, 

z elementami udzielania pierwszej pomocy, moduł 4: działania specjalne z użyciem pojazdów

Termin realizacji: 11.09.2012 r. – 30.06.2013 r.

Rezultaty: podniesienie kwalifikacji funkcjonariuszy Straży Granicznej z zakresu doskonalenia techniki jazdy 

pojazdami służbowymi, którzy realizują zadania związane z ochroną granicy RP, jak i całego obszaru Schengen

Lokalizacja: Kętrzyn
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FGZ w Straży Granicznej

Zadania zrealizowane w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Granic Zewnętrznych wzmocniły 
ochronę i nadzór zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, zwiększyły efektywność i mobilność służby oraz poprawiły 
koordynację i rozmieszczenie sił Straży Granicznej. 

W ramach wyposażenia specjalistycznego  Straż 
Graniczna zakupiła m. in: lornetki z zapisem obrazu, 
gogle noktowizyjne oraz  lornetki pryzmatyczne. 

W ramach zrealizowanych projektów zakupiono pojazdy specjalistyczne, przystosowane do realizacji mobilnej kontroli.
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W ramach uszczelniania zewnętrznych granic Unii Europejskiej i dostosowania 
jej do wymagań Układu z Schengen Straż Graniczna zrealizowała zadania 
inwestycyjne polegające na posadowieniu 8 wież obserwacyjnych na 
zewnętrznej granicy UE.

Straż Graniczna zakupiła również sprzęt lotniczy, w tym: lotnicze gogle noktowizyjne, samoloty oraz zestawy 
bezzałogowych statków powietrznych. 

 

Jednym z kluczowych projektów informatycznych w ramach FGZ było „Dostosowanie Centralnej Bazy Danych 
SG wraz z infrastrukturą do współpracy z SIS II”. Realizacja projektu pozwoliła na przeprowadzenie gruntownej 
modernizacji kluczowych elementów infrastruktury sprzętowo – programowej. 

 
W ramach projektów zrealizowanych z Funduszu Granic Zewnętrznych łącznie przeszkolono ponad 4 480 
przedstawicieli SG. Głównym efektem udziału przedstawicieli SG w projektach zrealizowanych w ramach FGZ 
było podniesienie wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do sprawniejszego i efektywniejszego 
wykonywania obowiązków służbowych związanych z bezpośrednią ochroną granicy państwowej.
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Dane Kontaktowe 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich 
ul. Stefana Batorego 5 
02-591 Warszawa 
tel. (0-22) 601-41-20 
fax (0-22) 601-41-06
sekretariat.dwmife@msw.gov.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Departament Pomocy i Integracji Społecznej 
ul. Nowogrodzka 1/3/5 
00-513 Warszawa
tel. (0-22) 661 12 77
sekretariat.dps@mpips.gov.pl

Centrum Obsługi Projektów Europejskich  MSW
ul. Rakowiecka 2a  
02-517 Warszawa 
tel. (0-22) 542 84 05  
fax. (0-22)  542 84 44  
cope@copemsw.gov.pl
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Zespół 
Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW
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