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Celem FAMI jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania
przepływami migracyjnymi i do realizacji, wzmacniania i rozwoju
wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony
czasowej oraz wspólnej polityki imigracyjnej z pełnym poszanowaniem
praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii
Europejskiej.
 

 
Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu realizuje działania w
zakresie projektu nr 1/9-2018/BK-FAMI pt. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji
Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II”.
 
Wszystkie zaplanowane szkolenia w projekcie mają na celu wzmocnienie kompetencji i
kwalifikacji personelu Straży Granicznej, jak również osób z instytucji zaangażowanych w
działania związane z problematyką powrotową.
Programy szkoleń zostały tak skonstruowane, aby przyczynić się do znacznej poprawy
jakości postępowań administracyjnych w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu.
Sprawne merytorycznie prowadzenie postępowań przełoży się na przeciwdziałanie i
zapobieganie nielegalnej migracji. 
 
Przewiduje się organizację ok. 68 edycji szkoleń merytorycznych (warsztatów/kursów
doskonalących), w których weźmie udział ok. 1200 osób. Szkolenia merytoryczne
przeprowadzone są przez kadrę dydaktyczną Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w
Lubaniu oraz ekspertów wewnętrznych i ekspertów zewnętrznych i obejmują zakres:

praktycznych aspektów realizacji przez funkcjonariuszy SG działań powrotowych
wobec cudzoziemców, w tym w ramach prowadzonych warsztatów zostanie
opracowany podręcznik dobrych praktyk w zakresie postępowania o
zobowiązanie cudzoziemca do powrotu z uwzględnieniem komunikacji
międzykulturowej;



komunikacji międzykulturowej.

Przewiduje się też organizację konferencji, pt. Identyfikacja cudzoziemców jako element
skutecznego powrotu dla ok. 50 osób. Przedsięwzięcie ma służyć jako platforma do
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk różnych środowisk zajmujących się problematyką
cudzoziemców w kontekście identyfikacji cudzoziemców jako elementu skutecznego
powrotu. Punktem wyjścia interdyscyplinarnej analizy będzie kwestia kulturowej
przynależności i związane z tym faktem wyzwania dla służb publicznych w Polsce, jak i
środowisk naukowych. W ramach konferencji przedstawione zostaną również praktyczne
aspekty identyfikacji cudzoziemców w zakresie proceduralnym i weryfikacji
autentyczności dokumentów. Pozwoli to wypracować nowe spojrzenie na przyszłość w
kwestii identyfikowania zjawiska jakim jest nielegalna migracja i związane z nią
zagrożenia oraz wypracować lepsze metody współpracy w celu zwiększenia skuteczności
powrotów nielegalnie przebywających cudzoziemców.
 
W ramach projektu zaplanowano również przygotowanie drugiej edycji studiów
podyplomowych z zakresu prowadzonych postępowań w sprawie zobowiązania
cudzoziemców do powrotu przeznaczone dla ok. 40 słuchaczy.
 
Działania szkoleniowe zostały przygotowane w taki sposób, aby podnieść kompetencje
językowe, merytoryczne jak i interpersonalne, gdyż odpowiednie przygotowanie do pracy
zarówno samodzielnej, jak i w grupie, jest kluczowe dla zapewnienia efektywnego
zarządzania interakcją w ramach współpracy z cudzoziemcami, jak również pomiędzy
urzędami. Jest to niezwykle istotne biorąc pod uwagę ewoluujące przepisy w zakresie
kompetencji organów.
 
Wybór tematyki oraz zakresu działań szkoleniowych powstał w oparciu o potrzeby
zgłoszone przez Oddziały SG. Jednocześnie tematyki w nich poruszone są
komplementarne w stosunku do szkoleń realizowanych przez ośrodki szkolenia SG
(finansowanych zarówno z budżetu podstawowego, jak i z innych środków zagranicznych
np. FAMI, EFPI, EFU, NMF). 

Przedsięwzięcia współfinansowane:

Kurs doskonalący ”Przeprowadzanie wydaleń z terytorium RP cudzoziemców
drogą lotniczą”

Kurs doskonalący „Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do
powrotu”

Warsztaty pt. „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zadań
wykonywanych przez Sekcję Konwojową w Strzeżonych Ośrodkach dla
Cudzoziemców”

https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/32168,Kurs-doskonalacy-Przeprowadzanie-wydalen-z-terytorium-RP-cudzoziemcow-droga-lotn.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/32168,Kurs-doskonalacy-Przeprowadzanie-wydalen-z-terytorium-RP-cudzoziemcow-droga-lotn.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/32247,Pierwsza-w-tym-roku-edycja-kursu-Postepowanie-w-sprawie-zobowiazania-cudzoziemca.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/32247,Pierwsza-w-tym-roku-edycja-kursu-Postepowanie-w-sprawie-zobowiazania-cudzoziemca.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/32311,Warsztaty-pt-Wymiana-doswiadczen-i-najlepszych-praktyk-w-zakresie-zadan-wykonywa.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/32311,Warsztaty-pt-Wymiana-doswiadczen-i-najlepszych-praktyk-w-zakresie-zadan-wykonywa.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/32311,Warsztaty-pt-Wymiana-doswiadczen-i-najlepszych-praktyk-w-zakresie-zadan-wykonywa.html


Zasady i procedury postępowania administracyjnego ze szczególnym
uwzględnieniem postępowania administracyjnego prowadzonego wobec
cudzoziemców

Kurs doskonalący pt. „Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w
kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu”

Pierwsza edycja kursu z doprowadzeń cudzoziemców drogą lądową

Kurs doskonalący pt. ”Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do
powrotu”

Warsztaty pt. „Gromadzenie oraz przetwarzanie danych statystycznych w
zakresie powrotów”

Zasady i procedury postępowania administracyjnego ze szczególnym
uwzględnieniem postępowania administracyjnego prowadzonego wobec
cudzoziemców

Warsztaty dla koordynatorów oddziałowych ds. ochrony przed wydaleniem

Warsztaty dla funkcjonariuszy Sekcji Ochrony w Strzeżonych Ośrodkach dla
Cudzoziemców

Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z Kaukazu i Azji
Centralnej

Warsztaty dla komendantów placówek SG w zakresie postępowań powrotowych

Warsztaty z zakresu praktycznych aspektów prowadzenia postępowań
powrotowych

Kurs doskonalący „Kształtowanie i doskonalenie kompetencji
międzykulturowych”

Kurs doskonalący z zakresu doprowadzeń cudzoziemców drogą lądową

Spotkanie kadry kierowniczej komórek właściwych w sprawach cudzoziemców

Kurs doskonalący pt. „Osoby z grup wrażliwych w procedurze administracyjnej”

Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z Kaukazu i Azji
Centralnej

Kurs doskonalący „Społeczno – kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami
z wybranych państw Subkontynentu Indyjskiego”

Warsztaty pt. „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zadań
wykonywanych przez Sekcję Obsługi Administracyjnej Cudzoziemców”

Warsztaty w celu opracowania podręcznika dobrych praktyk w zakresie
postępowania o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu

Kurs doskonalący „Społeczno – kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami
z wybranych państw Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej”

https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/32354,Zasady-i-procedury-postepowania-administracyjnego-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/32354,Zasady-i-procedury-postepowania-administracyjnego-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/32354,Zasady-i-procedury-postepowania-administracyjnego-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/32449,Kurs-doskonalacy-pt-Przeslanki-przyznania-ochrony-cudzoziemcom-w-kontekscie-wyda.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/32449,Kurs-doskonalacy-pt-Przeslanki-przyznania-ochrony-cudzoziemcom-w-kontekscie-wyda.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/32601,Pierwsza-edycja-kursu-z-doprowadzen-cudzoziemcow-droga-ladowa.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/32809,Kurs-doskonalacy-pt-Postepowanie-w-sprawie-zobowiazania-cudzoziemca-do-powrotu.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/32809,Kurs-doskonalacy-pt-Postepowanie-w-sprawie-zobowiazania-cudzoziemca-do-powrotu.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/32832,Warsztaty-pt-Gromadzenie-oraz-przetwarzanie-danych-statystycznych-w-zakresie-pow.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/32832,Warsztaty-pt-Gromadzenie-oraz-przetwarzanie-danych-statystycznych-w-zakresie-pow.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/33040,Zasady-i-procedury-postepowania-administracyjnego-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/33040,Zasady-i-procedury-postepowania-administracyjnego-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/33040,Zasady-i-procedury-postepowania-administracyjnego-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/33035,Warsztaty-dla-koordynatorow-oddzialowych-ds-ochrony-przed-wydaleniem.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/33595,Warsztaty-dla-funkcjonariuszy-Sekcji-Ochrony-w-Strzezonych-Osrodkach-dla-Cudzozi.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/33595,Warsztaty-dla-funkcjonariuszy-Sekcji-Ochrony-w-Strzezonych-Osrodkach-dla-Cudzozi.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/33141,Spoleczno-kulturowe-aspekty-komunikacji-z-cudzoziemcami-z-Kaukazu-i-Azji-Central.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/33141,Spoleczno-kulturowe-aspekty-komunikacji-z-cudzoziemcami-z-Kaukazu-i-Azji-Central.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/33261,Warsztaty-dla-komendantow-placowek-SG-w-zakresie-postepowan-powrotowych.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/33362,Warsztaty-z-zakresu-praktycznych-aspektow-prowadzenia-postepowan-powrotowych.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/33362,Warsztaty-z-zakresu-praktycznych-aspektow-prowadzenia-postepowan-powrotowych.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/33359,Kurs-doskonalacy-Ksztaltowanie-i-doskonalenie-kompetencji-miedzykulturowych.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/33359,Kurs-doskonalacy-Ksztaltowanie-i-doskonalenie-kompetencji-miedzykulturowych.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/33523,Kurs-doskonalacy-z-zakresu-doprowadzen-cudzoziemcow-droga-ladowa.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/33554,Spotkanie-kadry-kierowniczej-komorek-wlasciwych-w-sprawach-cudzoziemcow.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/33607,Kurs-doskonalacy-pt-Osoby-z-grup-wrazliwych-w-procedurze-administracyjnej.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/34375,Spoleczno-kulturowe-aspekty-komunikacji-z-cudzoziemcami-z-Kaukazu-i-Azji-Central.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/34375,Spoleczno-kulturowe-aspekty-komunikacji-z-cudzoziemcami-z-Kaukazu-i-Azji-Central.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/34486,Kurs-doskonalacy-Spoleczno-kulturowe-aspekty-komunikacji-z-cudzoziemcami-z-wybra.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/34486,Kurs-doskonalacy-Spoleczno-kulturowe-aspekty-komunikacji-z-cudzoziemcami-z-wybra.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/34484,Warsztaty-pt-Wymiana-doswiadczen-i-najlepszych-praktyk-w-zakresie-zadan-wykonywa.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/34484,Warsztaty-pt-Wymiana-doswiadczen-i-najlepszych-praktyk-w-zakresie-zadan-wykonywa.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/34585,Warsztaty-w-celu-opracowania-podrecznika-dobrych-praktyk-w-zakresie-postepowania.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/34585,Warsztaty-w-celu-opracowania-podrecznika-dobrych-praktyk-w-zakresie-postepowania.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/34605,Kurs-doskonalacy-Spoleczno-kulturowe-aspekty-komunikacji-z-cudzoziemcami-z-wybra.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/34605,Kurs-doskonalacy-Spoleczno-kulturowe-aspekty-komunikacji-z-cudzoziemcami-z-wybra.html


Kurs doskonalący „Kształtowanie i doskonalenie kompetencji
międzykulturowych”

Kurs doskonalący pt. „Osoby z grup wrażliwych w procedurze administracyjnej”

Warsztaty dla kierowników sekcji koordynacji i nadzoru wydziałów ds.
cudzoziemców

Konferencja pt. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu”

Kolejna edycja kursu nt. doprowadzeń cudzoziemców drogą lądową

Pierwszy zjazd studiów podyplomowych z zakresu postępowania
administracyjnego w kontekście zobowiązania cudzoziemca do powrotu

Warsztaty pt. „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zadań
wykonywanych przez Sekcję Ogólną w Strzeżonych Ośrodkach dla
Cudzoziemców”

Zasady i procedury postępowania administracyjnego ze szczególnym
uwzględnieniem postępowania administracyjnego prowadzonego wobec
cudzoziemców

Warsztaty dla komendantów placówek SG w zakresie postępowań powrotowych

Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw
Afryki Subsaharyjskiej

Drugi zjazd studiów podyplomowych z zakresu postępowania administracyjnego
w kontekście zobowiązania cudzoziemca do powrotu

Warsztaty pt. „Małoletni w procedurze powrotowej”

Warsztaty dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i pracowników Urzędu ds.
Cudzoziemców

Warsztaty dla koordynatorów ds. doprowadzeń

Trzeci zjazd studiów podyplomowych pn. „Postępowanie administracyjne w
kontekście zobowiązania cudzoziemca do powrotu” na Uniwersytecie Łódzkim

Kurs doskonalący „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z
regionu Maghrebu, Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej”

Warsztaty dla kadry kierowniczej komórek właściwych w sprawach
cudzoziemców

IV zjazd studiów podyplomowych pn. „Postępowanie administracyjne w
kontekście zobowiązania cudzoziemca do powrotu” na Uniwersytecie Łódzkim

V zjazd studiów podyplomowych pn. „Postępowanie administracyjne w kontekście
zobowiązania cudzoziemca do powrotu” na Uniwersytecie Łódzkim

VI zjazd studiów podyplomowych pn. „Postępowanie administracyjne w
kontekście zobowiązania cudzoziemca do powrotu” na Uniwersytecie Łódzkim

https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/34666,Kurs-doskonalacy-Ksztaltowanie-i-doskonalenie-kompetencji-miedzykulturowych.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/34666,Kurs-doskonalacy-Ksztaltowanie-i-doskonalenie-kompetencji-miedzykulturowych.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/34693,Kurs-doskonalacy-pt-Osoby-z-grup-wrazliwych-w-procedurze-administracyjnej.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/34688,Warsztaty-dla-kierownikow-sekcji-koordynacji-i-nadzoru-wydzialow-ds-cudzoziemcow.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/34688,Warsztaty-dla-kierownikow-sekcji-koordynacji-i-nadzoru-wydzialow-ds-cudzoziemcow.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/34682,Konferencja-pt-Identyfikacja-cudzoziemcow-jako-element-skutecznego-powrotu.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/34798,Kolejna-edycja-kursu-nt-doprowadzen-cudzoziemcow-droga-ladowa.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/34793,Pierwszy-zjazd-studiow-podyplomowych-z-zakresu-postepowania-administracyjnego-w-.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/34793,Pierwszy-zjazd-studiow-podyplomowych-z-zakresu-postepowania-administracyjnego-w-.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/34792,Warsztaty-pt-Wymiana-doswiadczen-i-najlepszych-praktyk-w-zakresie-zadan-wykonywa.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/34792,Warsztaty-pt-Wymiana-doswiadczen-i-najlepszych-praktyk-w-zakresie-zadan-wykonywa.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/34792,Warsztaty-pt-Wymiana-doswiadczen-i-najlepszych-praktyk-w-zakresie-zadan-wykonywa.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/34981,Zasady-i-procedury-postepowania-administracyjnego-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/34981,Zasady-i-procedury-postepowania-administracyjnego-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/34981,Zasady-i-procedury-postepowania-administracyjnego-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/34970,Warsztaty-dla-komendantow-placowek-SG-w-zakresie-postepowan-powrotowych.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/35129,Spoleczno-kulturowe-aspekty-komunikacji-z-cudzoziemcami-z-wybranych-panstw-Afryk.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/35129,Spoleczno-kulturowe-aspekty-komunikacji-z-cudzoziemcami-z-wybranych-panstw-Afryk.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/35149,Drugi-zjazd-studiow-podyplomowych-z-zakresu-postepowania-administracyjnego-w-kon.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/35149,Drugi-zjazd-studiow-podyplomowych-z-zakresu-postepowania-administracyjnego-w-kon.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/35216,Warsztaty-pt-Maloletni-w-procedurze-powrotowej.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/35379,Warsztaty-dla-funkcjonariuszy-Strazy-Granicznej-i-pracownikow-Urzedu-ds-Cudzozie.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/35379,Warsztaty-dla-funkcjonariuszy-Strazy-Granicznej-i-pracownikow-Urzedu-ds-Cudzozie.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/35527,Warsztaty-dla-koordynatorow-ds-doprowadzen.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/35521,Trzeci-zjazd-studiow-podyplomowych-pn-Postepowanie-administracyjne-w-kontekscie-.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/35521,Trzeci-zjazd-studiow-podyplomowych-pn-Postepowanie-administracyjne-w-kontekscie-.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/35730,Kurs-doskonalacy-Spoleczno-kulturowe-aspekty-komunikacji-z-cudzoziemcami-z-regio.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/35730,Kurs-doskonalacy-Spoleczno-kulturowe-aspekty-komunikacji-z-cudzoziemcami-z-regio.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/35821,Warsztaty-dla-kadry-kierowniczej-komorek-wlasciwych-w-sprawach-cudzoziemcow.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/35821,Warsztaty-dla-kadry-kierowniczej-komorek-wlasciwych-w-sprawach-cudzoziemcow.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/35878,IV-zjazd-studiow-podyplomowych-pn-Postepowanie-administracyjne-w-kontekscie-zobo.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/35878,IV-zjazd-studiow-podyplomowych-pn-Postepowanie-administracyjne-w-kontekscie-zobo.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/36351,V-zjazd-studiow-podyplomowych-pn-Postepowanie-administracyjne-w-kontekscie-zobow.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/36351,V-zjazd-studiow-podyplomowych-pn-Postepowanie-administracyjne-w-kontekscie-zobow.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/36706,VI-zjazd-studiow-podyplomowych-pn-Postepowanie-administracyjne-w-kontekscie-zobo.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/36706,VI-zjazd-studiow-podyplomowych-pn-Postepowanie-administracyjne-w-kontekscie-zobo.html


Kurs doskonalący pt. „Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w
kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu”

VII zjazd studiów podyplomowych pn. „Postępowanie administracyjne w
kontekście zobowiązania cudzoziemca do powrotu” na Uniwersytecie Łódzkim

Warsztaty pt. „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zadań
wykonywanych przez Sekcję Ogólną w Strzeżonych Ośrodkach dla
Cudzoziemców”

Kolejna edycja warsztatów mających na celu opracowanie podręcznika dobrych
praktyk

Warsztaty pt. „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zadań
wykonywanych przez Sekcję Obsługi Administracyjnej w Strzeżonych Ośrodkach
dla Cudzoziemców”

Studia podyplomowe „Postępowanie administracyjne w kontekście zobowiązania
cudzoziemca do powrotu” 

Warsztaty dla koordynatorów oddziałowych ds. ochrony przed wydaleniem

Zasady i procedury postępowania administracyjnego ze szczególnym
uwzględnieniem postępowania administracyjnego prowadzonego wobec
cudzoziemców

Kształtowanie i doskonalenie kompetencji międzykulturowych

Kurs doskonalący „Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście
wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu”

Kurs doskonalący „Osoby z grup wrażliwych w procedurze administracyjnej”

Kurs doskonalący „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z
Kaukazu i Azji Centralnej”

Warsztaty dla funkcjonariuszy z pionu cudzoziemskiego Straży Granicznej

Warsztaty pt. „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie działań
powrotowych dla kadry kierowniczej”

Kurs doskonalący "Przeprowadzanie wydaleń z terytorium RP cudzoziemców
droga lotniczą"

Warsztaty pt. „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zadań
wykonywanych przez depozytariuszy Sekcji Ogólnych w Ośrodkach dla
Cudzoziemców”

Kurs doskonalący „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z
wybranych państw Subkontynentu Indyjskiego”

Warsztaty pn. „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zadań
wykonywanych przez sekcje edukacyjno-wychowawcze w strzeżonych ośrodkach
dla cudzoziemców”

https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/36875,Kurs-doskonalacy-pt-Przeslanki-przyznania-ochrony-cudzoziemcom-w-kontekscie-wyda.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/36875,Kurs-doskonalacy-pt-Przeslanki-przyznania-ochrony-cudzoziemcom-w-kontekscie-wyda.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/36895,VII-zjazd-studiow-podyplomowych-pn-Postepowanie-administracyjne-w-kontekscie-zob.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/36895,VII-zjazd-studiow-podyplomowych-pn-Postepowanie-administracyjne-w-kontekscie-zob.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/36898,Warsztaty-pt-Wymiana-doswiadczen-i-najlepszych-praktyk-w-zakresie-zadan-wykonywa.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/36898,Warsztaty-pt-Wymiana-doswiadczen-i-najlepszych-praktyk-w-zakresie-zadan-wykonywa.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/36898,Warsztaty-pt-Wymiana-doswiadczen-i-najlepszych-praktyk-w-zakresie-zadan-wykonywa.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/36957,Kolejna-edycja-warsztatow-majacych-na-celu-opracowanie-podrecznika-dobrych-prakt.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/36957,Kolejna-edycja-warsztatow-majacych-na-celu-opracowanie-podrecznika-dobrych-prakt.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/37015,Warsztaty-pt-Wymiana-doswiadczen-i-najlepszych-praktyk-w-zakresie-zadan-wykonywa.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/37015,Warsztaty-pt-Wymiana-doswiadczen-i-najlepszych-praktyk-w-zakresie-zadan-wykonywa.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/37015,Warsztaty-pt-Wymiana-doswiadczen-i-najlepszych-praktyk-w-zakresie-zadan-wykonywa.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/37985,Studia-podyplomowe-Postepowanie-administracyjne-w-kontekscie-zobowiazania-cudzoz.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/37985,Studia-podyplomowe-Postepowanie-administracyjne-w-kontekscie-zobowiazania-cudzoz.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/38173,Warsztaty-dla-koordynatorow-oddzialowych-ds-ochrony-przed-wydaleniem.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/38244,Zasady-i-procedury-postepowania-administracyjnego-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/38244,Zasady-i-procedury-postepowania-administracyjnego-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/38244,Zasady-i-procedury-postepowania-administracyjnego-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/38305,Ksztaltowanie-i-doskonalenie-kompetencji-miedzykulturowych.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/38370,Kurs-doskonalacy-Przeslanki-przyznania-ochrony-cudzoziemcom-w-kontekscie-wydawan.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/38370,Kurs-doskonalacy-Przeslanki-przyznania-ochrony-cudzoziemcom-w-kontekscie-wydawan.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/38437,Kurs-doskonalacy-Osoby-z-grup-wrazliwych-w-procedurze-administracyjnej.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/38488,Kurs-doskonalacy-Spoleczno-kulturowe-aspekty-komunikacji-z-cudzoziemcami-z-Kauka.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/38488,Kurs-doskonalacy-Spoleczno-kulturowe-aspekty-komunikacji-z-cudzoziemcami-z-Kauka.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/38556,Warsztaty-dla-funkcjonariuszy-z-pionu-cudzoziemskiego-Strazy-Granicznej.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/38712,Warsztaty-pt-Wymiana-doswiadczen-i-najlepszych-praktyk-w-zakresie-dzialan-powrot.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/38712,Warsztaty-pt-Wymiana-doswiadczen-i-najlepszych-praktyk-w-zakresie-dzialan-powrot.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/38731,Kurs-doskonalacy-quotPrzeprowadzanie-wydalen-z-terytorium-RP-cudzoziemcow-droga-.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/38731,Kurs-doskonalacy-quotPrzeprowadzanie-wydalen-z-terytorium-RP-cudzoziemcow-droga-.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/38812,Warsztaty-pt-Wymiana-doswiadczen-i-najlepszych-praktyk-w-zakresie-zadan-wykonywa.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/38812,Warsztaty-pt-Wymiana-doswiadczen-i-najlepszych-praktyk-w-zakresie-zadan-wykonywa.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/38812,Warsztaty-pt-Wymiana-doswiadczen-i-najlepszych-praktyk-w-zakresie-zadan-wykonywa.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/38893,Kurs-doskonalacy-Spoleczno-kulturowe-aspekty-komunikacji-z-cudzoziemcami-z-wybra.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/38893,Kurs-doskonalacy-Spoleczno-kulturowe-aspekty-komunikacji-z-cudzoziemcami-z-wybra.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/39071,Warsztaty-pn-Wymiana-doswiadczen-i-najlepszych-praktyk-w-zakresie-zadan-wykonywa.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/39071,Warsztaty-pn-Wymiana-doswiadczen-i-najlepszych-praktyk-w-zakresie-zadan-wykonywa.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/39071,Warsztaty-pn-Wymiana-doswiadczen-i-najlepszych-praktyk-w-zakresie-zadan-wykonywa.html


Społeczno – kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych
państw Afryki Subsaharyjskiej

Kurs doskonalący „Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do
powrotu”

https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/39183,Spoleczno-kulturowe-aspekty-komunikacji-z-cudzoziemcami-z-wybranych-panstw-Afryk.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/39183,Spoleczno-kulturowe-aspekty-komunikacji-z-cudzoziemcami-z-wybranych-panstw-Afryk.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/39189,Kurs-doskonalacy-Postepowanie-w-sprawie-zobowiazania-cudzoziemca-do-powrotu.html
https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/39189,Kurs-doskonalacy-Postepowanie-w-sprawie-zobowiazania-cudzoziemca-do-powrotu.html

