
Łączy nas Gdańsk

– rok wdrażania

Modelu Integracji Imigrantów

Marta Siciarek – Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek  

Piotr Olech – Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku 

gdansk.pl/migracje; www.laczynasgdansk.pl



Strategies and programs of the city and the migration and integration



5 key values in Gdansk 

Wolność 

Przestrzeń gdzie różnorodność i wielokulturowość mieszkańców jest siłą 

i największym potencjałem 

Solidarność

Wielki ruch społeczny i robotniczy, demokratyczne przemiany, spuścizna, 

solidarność codziennie, przez małe „s” 

Otwartość

Rozwój miasta, Gdańsk lepszym miejscem do życia, lepsza przyszłość dla nowych 

przybyszów

Równe szanse 

Dostęp do usług publicznych i praw, wyrównywanie poziomu, dbanie o słabszych 

Roztropność  

Łacińskie sformułowanie w herbie Gdańska, „Nec temere, nec timide” 

(Bez strachu, ale z rozwagą), dosłownie „Ani zuchwale, ani bojaźliwie”. 

Polityka zarządzania migracjami jest najlepszym sposobem zapewnienia 

bezpieczeństwa mieszkańcom i nowym przybyszom. 



9 Programów Operacyjnych 2023

• Zdrowie publiczne i sport 

• Integracja społeczna i aktywność 

obywatelska

• Kultura i czas wolny

• Innowacyjność i 

przedsiębiorczość

• Atrakcyjność inwestycyjna

• Infrastruktura

• Mobilność i transport

• Przestrzeń publiczna

• Edukacja

Zasada horyzontalna – Równe 

szanse



Rada Miasta Gdańska



Imigracja w Polsce

10 najliczniejszych obywatelstw. Dane: Urząd ds. Cudzoziemców



Imigracja w województwie pomorskim

10 najliczniejszych obywatelstw. Dane: Urząd ds. Cudzoziemców



Imigracja w Gdańsku

10 najliczniejszych obywatelstw. Dane: Wydział Spraw Obywatelskich Urząd Miejski w Gdańsku



Imigracja w Gdańsku

6 obywatelstw. Dane: Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku



• 30 tysięcy cudzoziemców?

• Liczby x 2 

• Oświadczenia o 

zatrudnienie – ponad 60 

tys. 

• Dzieci w szkołach

• Wsparcie CWII

• Cudzoziemcy zameldowani 

w Gdańsku

Migracje w Gdańsku w 2017r.



Imigracja w Gdańsku

48,2% 51,8%

nie tak

Rys. 39. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
miał(a) Pan(i) jakiś osobisty kontakt z 

cudzoziemcami w Gdańsku?

13,7%
17,2%

11,9%
9,0%

1-2 razy kilka razy kilkanaście
razy

prawie
codziennie (lub

codziennie)

Rys. 40. Jak często miał(a) Pan(i) kontakt z 
cudzoziemcami w Gdańsku? (Uwaga!  %  od 

ogółu badanych)

42,3%

29,7%
23,2%

3,5% 1,4%

bardzo dobrze raczej dobrze różnie bywa (czasem
dobrze, czasem źle)

raczej źle bardzo źle

Rys. 41. Jak ocenił(a)by Pan(i) swoje relacje z cudzoziemcami, z którymi ma lub miał(a) 
Pan(i) kontakt w Gdańsku

(Uwaga! na pytanie odpowiadały osoby, kóre miały kontakt z cudzoziemcami)   



Imigracja w Gdańsku

17,7%

45,2%

24,9%

7,5%

4,7%

zdecydowanie pozytywny raczej pozytywny trudno powiedzieć raczej negatywny zdecydowanie negatywny

Rys. 42. Jaki, Pana(i) zdaniem, wpływ na rozwój Gdańska ma obecność cudzoziemców?



Plan działan 2017

• Edukacja szkolna

• Edukacja wyższa

• Lokalne społeczności

• Kultura

• Bezpieczeństwo

• Zdrowie

• Praca

• Pomoc społeczna

• Mieszkalnictwo

• Sport

• Komunikacja społeczna

Obszary tematyczne MII



Najważniejsze wydarzenia 2017

Rada Imigrantów i Imigrantek

Miejskie Centrum Informacji i Wsparcia Imigrantów 

Konferencja Integracja = Bezpieczeństwo 

UMP Porozumienie i Zespół ds. Migracji i Integracji

Model równego traktowania, Panel Obywatelski

ICORN – prześladowani artyści



Najważniejsze wydarzenia 2017

Eurocities, Cities GROW, Urban Agenda (Rada)

Program Praktyki Obywatelskiej 

Wzmocnienie kadrowe UM, jednostki GUP, MOPR 

Rozpoczęcie współpracy regionalnej 

Indywidualne wsparcie (np. Swietłana)

Zarządzanie MII – uczymy się 



Najważniejsze wydarzenia 2017

Gdański Archipelag Kultury – instytucja integrująca

Zaangażowanie mieszkańców – dzierganie, 
mentorzy, Trójmiasto Uchodźcom

Wyniki badań, otwartość na cudzoziemców

Szkolenia międzykulturowe dla pracowników UM

Projekty – Gdansk Solidarity HUB 

Międzykulturowe wydarzenia miejskie 



EDUKACJA SZKOLNA 

• Szkolenia dyrektorów jednostek oświatowych 

• Wizyta studyjna Bruksela 

• Podwojenie liczby dzieci cudzoziemskich 

• Dzieci romskie w szkołach 

• Edukacja i integracja nauczycieli 



EDUKACJA WYŻSZA

• Integracja uczelni

• Świadomość potrzeby integracji

• Study in Pomorskie 

• Inauguracja i orientation week



LOKALNE SPOŁECZNOŚCI

• Domy i kluby sąsiedzkie 

• Klub rodziców cudzoziemskich

• Model Rozwoju Społeczności Lokalnych 

• Inicjatywy projektowe



KULTURA 

• Badanie wolnego czasu imigrantów/ek

- kultura nie jest wymieniana jako ważna potrzeba / dopiero oferta 

zaadresowana im uruchamia udział / znoszenie barier dostępu / 

turystyczne – to jest miejsce dla nas  

- Instytucje potrzebują wsparcia dla tych działań / inspirowanie 

• Rozwój kompetencji pracowników/czek instytucji kultury

• Włączenie do konkursów BK komponentu integracji imigrantów 

• Wizyta studyjna do Lublina 

• Włączanie kolejnych instytucji kultury w proces unitegrowania



BEZPIECZEŃSTWO 

• Plan działania z Policją – szkolenia kompetencji międzykulturowych dla 

dzielnicowych  

• Edukacja antydyskryminacyjna – szkolenia dla urzędników Urzędu 

Miejskiego 

• Budżet Obywatelski – otworzenie dostępu dla imigrantów/ek – nr 

paszportu

• Procedura zatrudniania cudzoziemców w UM – w toku konsultacji 

prawnych 

• Jasny przekaz liderów politycznych i społecznych Gdańska



ZDROWIE

• Interwencje zdrowotne

• Szkolenia personelu medycznego



PRACA

• Dział Zatrudniania Cudzoziemców GUP

• Profilowane doradztwo zawodowe: CWII, GUP, WUP

• Identyfikacja problemów / agencje pracy tymczasowej i in.

• Dostęp do ofert pracy – GUP

• Punkt Lwów 

• Konferencje / seminaria dla pracodawców i in. 

• Punkt Bezpiecznej Informacji CWII + Okręgowa Izba Radców Prawnych

• Lobbing i działania rzecznicze: uwzględnienie cudzoziemców jako 

beneficjentów projektów EFS i in. 



POMOC SPOŁECZNA

• Łącznicy w CPS

• Indywidualne Programy Integracji 

• Dodatkowy pracownik

• Szkolenia dla pomocy społecznej

• Interwencje kryzysowe

• Zespół romski i świetlica dla dzieci 



MIESZKALNICTWO

• 2 mieszkania dla rodzin uchodźczych

• 3 mieszkania wspomagane dla cudzoziemców 

• Utrzymanie dotychczasowych mieszkań dla 

azylantów z Ukrainy 

• Interwencje

• Korzystanie z rynku prywatnego 



SPORT

• Drużyna piłkarska Liga Obudź Nadzieję 

• Kibicowanie

• Oferta sportowa – wzrost korzystania 

cudzoziemców 



KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

• Główny nurt komunikacji miasta

• Bez kryzysu

• Rozproszenie 

• Strategia komunikacji

• Łączy nas Gdańsk

• Solidarnie dla ofiar wojny 









gdansk.pl

Dziękujemy
za uwagę. Thank you

for your attention.

Miasto Wolności, Miasto Solidarności, Miasto Otwartości


