
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
https://www.duw.pl/pl/dla-mediow/aktualnosci/17668,Punkt-informacyjny-Dolnoslaskiego-Urzedu-Wojewodzkiego-w-Porcie-Lo
tniczym-Wrocla.html
2023-05-24, 15:57
10 czerwca 2021

Punkt informacyjny Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Porcie Lotniczym Wrocław
Wojewoda  Dolnośląski  Jarosław  Obremski  odwiedził  punkt  informacyjny  dla  cudzoziemców  zlokalizowany  na  wrocławskim
lotnisku.  Wraz  z  łagodzeniem  obostrzeń  pandemicznych  i  zwiększeniem  ruchu  lotniczego  punkt  stanowić  będzie  ważne
miejsce  dla  osób,  którzy  chciałyby  uzyskać  informacje  z  zakresu  legalizacji  pobytu,  pracy  oraz  funkcjonowania
Dolnośląskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  we  Wrocławiu.

Czym jest Fundusz Azylu, Migracji i Integracji?

Fundusz  Azylu,  Migracji  i  Integracji  (w  skrócie  FAMI)  to  mechanizm  finansowy  zastępujący  Europejski  Fundusz  na  rzecz
Uchodźców,  Europejski  Fundusz  na  rzecz  Integracji  Obywateli  Państw  Trzecich  oraz  Europejski  Fundusz  Powrotów
Imigrantów,  funkcjonujące  w  ramach  Programu  ogólnego  SOLID  „Solidarność  i  zarządzanie  przepływami  migracyjnymi”.
Celem  ogólnym  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.
 
Dodatkowymi kamieniami milowymi Urzędu są:

stworzenie  infrastruktury  niezbędnej  do  właściwego  funkcjonowania  służb  Wojewody  Dolnośląskiego,  realizujących1.
zadania z zakresu legalizacji pobytu i pracy obywateli państw trzecich,

wdrożenie  nowoczesnych  rozwiązań  teleinformatycznych,  wspierających  realizację  zadań  dotyczących  obywateli2.
państw trzecich, prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego,

podniesienie kompetencji, rozwój umiejętności oraz poszerzenie wiedzy specjalistycznej pracowników Dolnośląskiego3.
Urzędu Wojewódzkiego, wykonujących zadania Wojewody Dolnośląskiego z zakresu obsługi obywateli państw trzecich
w obszarze legalizacji pobytu i pracy na terenie Polski.

Od uruchomienia telefonicznej obsługi klienta w kwietniu 2020 r. na infolinię DUW wykonano prawie 170 tys. połączeń oraz
odebrano  ponad  50  tys.  wiadomości  e-mail.  Tylko  w  całym  2020  roku  do  Dolnośląskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  we
Wrocławiu  wpłynęło  ponad  30  tys.  wniosków  ws.  legalizacji  pobytu  lub  pozwolenia  na  pracę.
 
Projekt nr 10/10-2019/OG-FAMI „Wsparcie działań Wojewody Dolnośląskiego w obszarze obsługi obywateli państw trzecich”
współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

„Wyłączna  odpowiedzialność  za  wyrażone  opinie  spoczywa  na  autorze  i  Komisja  Europejska  oraz  MSWiA  nie  ponoszą
odpowiedzialności  za  sposób  wykorzystania  udostępnionych  informacji”.
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