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O  ZESPOLE

UCHWAŁA Nr 330/318/18 Zarządu Województwa
Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2018 roku 
ws. powołania Zespołu Zadaniowego ds.
regionalnej polityki imigracyjnej

Uchwała Nr 885/284/21 Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 14 września 2021 r. w sprawie powołania Zespołu
Zadaniowego do spraw regionalnej polityki migracyjnej 

I kadencja: do końca 2020 r.

Bieżąca kadencja: do 30 września 2023 r.

Powołanie Zespołu: 
3 kwietnia 2018 r.

Od 8 listopada 2022 r. zadanie realizuje Referat polityki migracyjnej i integracji społecznej ROPS



Do zadań Zespołu należą w szczególności:

1) wymiana informacji o realizowanych działaniach oraz uwspólnianie wiedzy dotyczącej procesów

integracji;

2) omawianie wyzwań w realizacji działań ukierunkowanych na systemowe włączenie imigrantów oraz

jakości usług, których odbiorcami są imigranci przebywający na terenie województwa pomorskiego;

3) analiza potrzeb jednostek samorządu terytorialnego związanych z integracją imigrantów w

województwie pomorskim;

4) inicjowanie działań na rzecz podjęcia współpracy z kluczowymi partnerami na rzecz imigrantów;

5) inicjowanie tworzenia rozwiązań wspierających proces integracji imigrantów.

REGULAMIN

Zespół obraduje na spotkaniach stacjonarnych lub w trybie zdalnym

Spotkania zespołu odbywają się, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące



Od 24 lutego 2022 roku  Straż Graniczna 
odprawiła w przejściach granicznych na kierunku z:

9.252 mln os.

ponad 
7.422 mln os.

stan na 18.01.2023



Obywatele Ukrainy
przebywający na terenie
województwa pomorskiego

136 350 osób
4 miejsce 
pod względem
przyznanych
numerów PESEL

4 miejsce
 
w przeliczeniu
na liczbę
mieszkańców
województw

m. Gdańsk: 22 616
m. Gdynia: 11 823
powiat gdański: 7 915
powiat wejherowski: 7 402 
powiat słupski: 6 442
m. Słupsk: 3 110 
m. Sopot: 2 626

105 749 osób

SYTUACJA W
WOJEWÓDZTWIE
POMORSKIM

stan na koniec grudnia 2022



30 680

57 526

5 207

Zakwaterowanie
organizowane
finansowane 
przez Wojewodę

Zakwaterowanie
na bazie
obiektów
utworzonych/
finansowanych/
organizowanych
z inicjatywy
samorządowej

Zakwaterowanie 
u osób prywatnych 
w mieszkaniach 

RAZEM: 
93 413 osób

LICZBA  OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH 
ZE ZORGANIZOWANEGO
ZAKWATEROWANIA

stan na 11.01.2023



ŁĄCZNIE 
W NIERUCHOMOŚCIACH SWP
PRZEBYWA AKTUALNIE 
90 OSÓB

2 mieszkania w Starym Polu (ok.
10 osób)

Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Gdańsku (ok. 40 osób)

Ośrodek Wypoczynkowy Pomeranka
(ok.40 osób)



POMOC  DLA  UKRAIŃSKICH  MIAST

sprzęt, urządzenia, materiały medyczne

karetki dla Tarnopola, Odessy, Zaporoża
i Chersonia

miejsca i leczenie w pomorskich szpitalach

agregaty prądotwórcze



GENERATORY I KARETKI 



WSPARCIE MEDYCZNE

Polecenie (decyzja) Wojewody Pomorskiego 
z 29 kwietnia 2022 na podstawie tzw. specustawy

pomoc doraźna/
medyczna 
w pobliżu 
SOR 
Copernicus 
Gdańsk

punkt
mobilny
obsługujący
4 lokalizacje:
al. Grunwaldzka 244,
ul. Wita Stwosza 23, 
ul. Wydmy 3, 
ul. Spichrzowa 19.

wsparcie 
medyczne
ukraińskich
żołnierzy



POMOC FINANSOWA
Gdański punkt pomocy finansowej dla uchodźców
przebywających na terytorium Polski od 15 maja 2022, wsparł
8244 rodzin, zarejestrowano 19750 osób, z czego 8960
stanowią dzieci do 18 roku życia, a prawie 1000 osób to OzN.
Wysokość udzielonego wsparcia wyniosła 37 315 800 zł.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej we współpracy z Pomorskim Urzędem
Wojewódzkim dokonał szacunkowej weryfikacji liczby najbardziej potrzebujących
uchodźców i uchodźczyń w pomorskich powiatach. 

Decyzją UNHCR, zespoły mobilne zostały skierowane do powiatu słupskiego 
i starogardzkiego, w których wg. zebranych danych znajduje się najwięcej osób
spełniających kryteria uzyskania wsparcia. Na terenie tych powiatów, rejestracja została
przeprowadzona w dniach 28.11.2022 – 02.12.2022r. Zarejestrowano około 500 osób.
Aktualnie ustalany jest termin uruchomienia mobilnej rejestracji w 2023 r. 



„Pomorskie z Ukrainą”  - szacowana wartość 23 mln PLN

projekt grantowy dla JST, NGO, PES/PS  zaangażowanych w pomoc obywatelom Ukrainy 
na m.in. szkolenia językowe, organizację opieki dla dzieci/osób zależnych, kursy i doradztwo
zawodowe oraz wsparcie szkoleniowe dla pracowników i wolontariuszy, pracujących na rzecz
osób z doświadczeniem migracji. 

"Wsparcie Ukraińskich imigrantów w Pomorskiem” - szacowana wartość 1 mln PLN

projekt dot.  szkoleń zawodowych realizowanych na rzecz osób z Ukrainy przez pomorskie
medyczne szkoły policealne. Zakłada zdobycie wykształcenia lub dostosowanie wykształcenia 
do potrzeb rynku pracy w zawodach około medycznych oraz zdobycie umiejętności
porozumiewania się w języku polskim - branżowym.

„Pomorskie dla ukraińskich nauczycieli” - szacunkowa wartość projektu 1 mln PLN

projekt zakłada kursy stacjonarne i on-line dla nauczycieli z Ukrainy dla z uwzględnieniem
kontekstu funkcjonowania polskiej szkoły i aspektów pedagogicznych. 

1

2

3

14 OŚ PRIORYTETOWA
INTEGRACJA  IMIGRANTÓW

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego



WSPARCIE 
PCEN

Zakres kursu: nauka języka polskiego na poziomie B1 i B2,
przeszkolenie w zakresie funkcjonowania szkół i placówek
oświatowych w Polsce, zakwaterowanie i wyżywienie w czasie
zajęć stacjonarnych a także opiekę nad dziećmi uczestników kursu
w trakcie zajęć.

Kursem w wymiarze godzin: 390h -zostało objętych 138 osób.

Dodatkowe materiały dla uczestników kursu zostały
umieszczone na platformie Moodle – moduł II „Polski system
edukacji i wymagania państwa wobec szkół”, moduł III
„Podstawa programowa kształcenia ogólnego”, moduł IV
„Metodyka nauczania” i moduł V – „Aspekty psychologii
międzykulturowej”.

Na mocy uchwały SWP z dnia 30 maja br. uruchomiono kurs języka
polskiego dla nauczycieli przebywającym na terenie województwa
pomorskiego, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu
zyskane w Ukrainie.

Uchwałą ZWP z dnia 29 września br. przyznano dofinansowanie na realizację projektu w trybie
nadzwyczajnym „Pomorskie dla ukraińskich nauczycieli”, który to projekt objął refundację kosztów
trwającego kursu oraz rozszerzenie o sieci wsparcia on-line aktywizujące nauczycieli oraz
kontynuacyjny kurs on-line dla zaawansowanych. Koszt ogółu projektu: 980 000 zł



szacowana wartość 1 mln PLN

"Wsparcie Ukraińskich imigrantów 
w Pomorskiem” 

projekt dot. szkoleń zawodowych
realizowanych na rzecz osób z Ukrainy
przez pomorskie medyczne szkoły
policealne. Zakłada zdobycie wykształcenia
lub dostosowanie wykształcenia 
do potrzeb rynku pracy w zawodach około
medycznych oraz zdobycie umiejętności
porozumiewania się w języku polskim -
branżowym.

WSPARCIE  SZKÓŁ
MEDYCZNYCH



KONFERENCJA

Konferencja była przestrzenią do dyskusji nad
aktualnymi i priorytetowymi zagadnieniami 
z obszaru polityki społecznej w regionie 
i w kraju. Podczas wydarzenia samorządowcy,
przedstawiciele świata nauki, organizacji
sektora społecznego i administracji publicznej
przedstawili swoje spojrzenie na wyzwania
społeczne, polityczne 
i gospodarcze, przed którymi stoimy w dobie
kryzysu humanitarnego/migracyjnego 
w Polsce.

Wyzwania regionalnej polityki społecznej w obliczu kryzysów humanitarnych

Główną częścią wydarzenia była debata: Polska krajem imigracji – wyzwania społeczne, polityczne 
i gospodarcze. Podczas debaty cofnęliśmy się w czasie do pierwszych tygodni wojny na Ukrainie, ale także
dokonaliśmy retrospektywy wydarzeń z pogranicza polsko-białoruskiego.



ZMIANY  W SPECUSTAWIE
Obywatele Ukrainy, którzy przebywają Polsce w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, będą partycypować
w kosztach związanych z zamieszkaniem i wyżywieniem. 

Osoby, których pobyt w Polsce przekroczy 120 dni, będą pokrywać 50 proc. kosztów pomocy – nie więcej
jednak niż 40 zł za osobę dziennie, natomiast powyżej 180 dni – 75 proc. kosztów, nie więcej jednak niż 
60 zł za osobę dziennie.

W kosztach nie będą partycypować osoby, które nie są w stanie podjąć pracy, np. ze względu na
niepełnosprawność, wiek, trudną sytuację życiową, ciążę czy konieczności sprawowania opieki nad dziećmi.

Wprowadzone zostanie także uzależnienie możliwości korzystania ze zbiorowego zakwaterowania – 
w okresie dłuższym niż 120 dni od przybycia do Polski – od posiadania numeru PESEL.

Dookreślone zostanie wypłacanie świadczeń rodzinnych, jakie obywatele Ukrainy mogą pobierać w Polsce. 
 np. „500+”, „300+” czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. ZUS będzie otrzymywał dane z rejestru Straży
Granicznej, dotyczące daty każdorazowego wjazdu i wyjazdu z Polski obywatela Ukrainy.

Obowiązek partycypacji w kosztach pobytu dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce w ośrodkach
zbiorowego zakwaterowania, wejdzie w życie 1 marca 2023 r.



WSTĘPNA ALOKACJA  1 400 000 €

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

KOORDYNACJA PROCESU INTEGRACJI
IMIGRANTÓW W REGIONIE 

SRWP 2030

Podstawą programową działań SWP na rzecz imigrantów jest przede wszystkim
zobowiązanie zdefiniowane w SRWP 2030 pn. Koordynacja procesu integracji

imigrantów w regionie, które realizowane będzie przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej UMWP w ramach RPS w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego 

i wrażliwości społecznej. 



Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Ponadto w ramach FEP zaplanowano kompleksowe przedsięwzięcia realizowane przez JST wykorzystujące w pierwszej
kolejności ogólnie dostępne instrumenty włączenia i aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, kulturalnej i
zdrowotnej. Ww. przedsięwzięcia mogą obejmować również w szczególności:
pomoc psychologiczną, prawną, bytową, zdrowotną i tłumaczeniową, kursy języka polskiego,
podnoszenie i potwierdzanie kompetencji oraz nabywanie kwalifikacji zawodowych i zdobywanie
doświadczenia zawodowego, działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin imigrantów – integrujące 
z grupą rówieśniczą i społecznością lokalną oraz wspomagające edukację, szerokie upowszechnianie
wśród imigrantów informacji o usługach publicznych i specjalistycznych, tworzenie miejsc 
tzw. bezpiecznego raportowania w przypadku doznania wszelkich form przemocy/wyzysku.

Zobowiązanie w SRWP 2030 obejmie m.in. podwyższanie kompetencji pracowników instytucji publicznych
oraz pracowników i wolontariuszy NGO w zakresie integracji imigrantów, budowanie standardów obsługi
imigrantów, działania sieciujące podmioty publiczne, pozarządowe i prywatne, wsparcie pracodawców,
organizacji pracodawców oraz IOB w obszarze prawnych aspektów zatrudnienia migrantów, a także
analizy, badania i monitoring sytuacji i liczby imigrantów w województwie.



Regionalny Program Strategiczny w zakresie  bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej

Działanie 2..2.3 Wsparcie imigrantów zagrożonych wykluczeniem społecznym
Zakres interwencji

1.Monitorowanie sytuacji imigrantów zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie.
2.Rozwój różnych form wsparcia dla imigrantów, w tym repatriantów, zagrożonych wykluczeniem lub
wykluczonych społecznie np. wieloaspektowy rozwój kompetencji, kursy adaptacyjne, edukacja kulturowa,
językowa, poradnictwo, doradztwo.
3.Przeciwdziałanie wykluczeniu imigrantów poprzez szerokie upowszechnianie informacji oraz budowanie
zaufania do pomorskich instytucji publicznych, jak i organizacji pozarządowych.

Kryteria strategiczne
Horyzontalne (z SRWP): Specyficzne (dla RPS):

Stosowane jako preferencja:
1. Kryterium wzrostu świadomości obywatelskiej
2. Kryterium partnerstwa
Stosowane obligatoryjnie:
Kryterium dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami 

Stosowane jako preferencja:
1. Przedsięwzięcia kompleksowe, obejmujące szeroki katalog
form wsparcia z różnych dziedzin
2. Przedsięwzięcia realizowane na poziomie lokalnym
3. Przedsięwzięcia wzmacniające kompetencję międzykulturowe
instytucji i kadr 



PRZEWIDYWANA  ALOKACJA  DLA  WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
NA  PROJEKT  TRWAJĄCY  6 LAT  TO  OK. 20 MLN ZŁ. 

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Planowana jest realizacja kompleksowych projektów tzw. koordynacyjnych. 
Ich celem będzie realizacja działań wzmacniających potencjał instytucji pomocy i integracji
społecznej oraz samorządów terytorialnych w zakresie:

-      Rozwoju i deinstytucjonalizacji usług społecznych 
-      Promowania powstawania centrów usług społecznych 
-      Koordynacji działań w zakresie ekonomii społecznej 

oraz zgodnie z informacjami MRiPS, która będzie pełnić rolę IP FERS planuje się również jako
działanie obligatoryjne działania na rzecz rozwoju kadr pomocy i integracji społecznej oraz JST 
w zakresie pracy z cudzoziemcami. 



EU-BELONG

Zwiększenie kompetencji interesariuszy publicznych i prywatnych w celu skutecznego rozwiązywania wyzwań
związanych z integracją.
Określenie regionalnych wielopoziomowych i wielopodmiotowych ram dla strategii integracji międzykulturowej.
Opracowanie i przetestowanie powtarzalnej metodologii opracowywania i wdrażania regionalnych strategii
integracyjnych.
Zapoczątkowanie i usprawnienie wymiany doświadczeń i współpracy transnarodowej między regionami europejskimi 

W szczególności projekt ma na celu:

      i zainteresowanymi stronami z UE.

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2022 r. przez 36 miesięcy. 

Projekt  jest szeroko zakrojonym przedsięwzięciem realizowanym przez Zgromadzenie Regionów Europy (AER)
w partnerstwie z 11 europejskimi władzami regionalnymi i 3 dodatkowymi partnerami technicznymi. 
Projekt jest współfinansowany przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej i wspierany przez
międzynarodowe i europejskie instytucje i organizacje zaangażowane w działania, takie jak Rada Europy,
Międzynarodowa Organizacja ds. Migrantów i Europejski Komitet Regionów.

Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy



EU-BELONG Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy

Plan działania na najbliższy kwartał:

kwestionariusz  samooceny - dane zebrane na potrzeby kwestionariusza 

spotkania online (10h) i 3 dniowe warsztaty z zakresu integracji międzykulturowej

dot. integracji regionalnej. Zostaną przeanalizowane z perspektywy polityki 
i opracowane w regionalnym raporcie oceniającym integrację międzykulturową (przez
inny region partnerski projektu). Obejmie to ocenę polityk regionalnych, słabości i potrzeb
w zakresie opracowania skutecznych strategii integracji międzykulturowej.



Centra Integracji Cudzoziemców

WNIOSKODAWCA: 
Departament Pomocy i Integracji Społecznej MRiPS

PARTNERZY:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 
WARTOŚĆ PROJEKTU : 

8 000 000 ZŁ (FAMI 6 000 000 zł i Budżet Państwa 2 000 000 zł) CZAS TRWANIA PROJEKTU : 
09.04.2021 DO 31.12.2022 (30.09.2023)

Miejsce, w którym cudzoziemiec:
- uzyska niezbędne informacje w zakresie np. świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych,
zagadnień dotyczących rynku pracy, edukacji i innych;
- skorzysta z: kursów nauki języka polskiego; kursów adaptacyjnych. 

Miejsce aktywnie zrzeszające interesariuszy danego regionu działających w obszarze integracji
cudzoziemców, w celu określania zagadnień, które będą przyczyniać się do efektywnych rozwiązań
w przedmiotowym zakresie.



DYSKUSJA
WOLNE  WNIOSKI
PLAN DALSZYCH BIEŻĄCYCH PRAC ZESPOŁU


