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Wprowadzenie 

 

Tegoroczna edycja jest wyjątkowa. Zmiany jakie nastąpiły w gospodarce spowodowane pandemią COVID 19 ukazują 

różnice w zarządzaniu firmami, zaangażowaniem na rzecz pracowników oraz wsparciem lokalnych działań. 

 

Ponadto kontynuowany od 2 lat konkurs, promuje pozytywne postrzeganie pracowników-cudzoziemców, poprzez 

promocję postaw i dobrych praktyk w zarządzaniu.  Z jednej strony jest narzędziem w polityce antydyskryminacyjnej 

cudzoziemców, sygnałem dla rozwoju aktywnego społeczeństwa obywatelskiego i społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstw,  

z drugiej instrumentem wspomagającym proces integracji imigrantów w obrębie lokalnej społeczności jaka jest 

miasto i powiat Gdańsk.  

 

Informacje zebrane w ciągu konkursu pozwoliły lepiej poznać lokalny rynek pracy, a także zgromadzić materiał 

dotyczący pozytywnych działań gdańskich przedsiębiorców, stworzyć „katalog dobrych praktyk wobec 

cudzoziemców zatrudnianych w polskich firmach”, który wspiera wizerunek firmy przyjaznej cudzoziemcom i 

przyciąga pracowników z innych państw.  

 

Firmy biorące udział w konkursie zostaną wyróżnione przez Prezydenta Miasta Gdańska oraz Dyrektora Gdańskiego 

Urzędu Pracy poprzez wręczenie nagrody – statuetki.   

 

Tytuł „Pracodawcy Przyjaznego Cudzoziemcom” jest gwarancją rzetelności pracodawcy dla cudzoziemców 

szukających zatrudnienia na godnych warunkach, jak i  podnosi rangę pracodawcy na rynku pracy. Udział w 

konkursie  zapewnia wyróżnionym pracodawcom możliwość bezpłatnej promocji poprzez wewnętrzne, jak i 

zewnętrzne działania GUP. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. ZASADY I SPOSÓB PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU 

 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie będzie złożenie  zgłoszenia do konkursu oraz opisanie działań wobec 

zatrudnionych cudzoziemców, które przyniosło konkretne, pozytywne rezultaty, zawiera w sobie pewien potencjał 

innowacji, które w dalszej części będziemy nazywać „dobrą praktyką” (załącznik nr 1). Udział w konkursie mogą brać 

firmy i agencje pracy zatrudniające cudzoziemców. 

 

Przebieg konkursu  
 

I etap 

 Konkurs oraz regulamin zostaną ogłoszone na stronach GUP, dostępnych portalach społecznościowych, 

rozesłane drogą mailową do współpracujących  

z GUP pracodawców, związków pracodawców. 
 

II etap 

Zgłoszenie pracodawców/firm do konkursu: 

 w formie elektronicznej poprzez e-formularz, który udostępniony będzie  

na stronie internetowej GUP  
 

III etap 

Wybór laureatów. 

 Komisja złożona z przedstawicieli Gdańskiego Urzędu Pracy, Pracodawców Pomorza, Rady Imigrantów i 

Imigrantek, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek wybierze najlepszą „praktykę” . 

 GUP przygotuje i opublikuje opisy przedstawionych „ dobrych praktyk” 
 

IV etap. 

 

 W związku na wyjątkową sytuacją, związaną z pandemią koronawirusa oraz w trosce o bezpieczeństwo 

uczestników, jak i wszystkich zainteresowanych, o formie rozstrzygnięcia konkursu i przekazania nagrody 

poinformujemy na stronie GUP. 

 

2. UCZESTNICY I WARUNKI KONKURSU 

 

1. Firmy przystępujące do konkursu muszą: 

- prowadzić działalność gospodarczą zarejestrowaną w GUS-ie , 

- funkcjonować na terenie działania GUP, 

- zatrudniać co najmniej 3 cudzoziemców 

Nie mogą: 

-  w ciągu ostatnich 2 lat być karane w związku z powierzeniem pracy cudzoziemcowi 

 ( dot. legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz przestrzegania przepisów prawa pracy). 

 

2. Pracodawcy spełniający powyższe kryteria mogą zgłaszać swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego na stronie internetowej www.gdansk.praca.gov.pl do dnia 18.12.2020 r. 

 

3.  Podstawą do udziału w konkursie będzie:  

- wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z opisem „dobrej praktyki” i na życzenie Organizatora dołączenie 

kopi posiadanych w firmie wielojęzycznych procedur i informacji dotyczących funkcjonowania firmy np. przepisy 

BHP, regulaminy, umowy o pracę. 

 

 



 

 

 

 

3. OCENA MERYTORYCZNA I WYBÓR LAUREATÓW 

 

1. Komisja Konkursowa wybierze laureata. 

2. Skład i liczba członków Komisji Konkursowej zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.gup.gdansk.pl  

3 Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnienia specjalnego na podstawie 

odrębnych kryteriów. 

4. Przy ocenie pod uwagę zostaną wzięte następujące elementy, za które przyznawane będą punkty ( 

maksymalnie 50 pkt): 

• posiadanie w firmie wielojęzycznych procedur i informacji dotyczących funkcjonowania firmy np. przepisy 

BHP, regulaminy, umowy o pracę – maksymalnie 10 pkt. 

•        „ dobre praktyki” wdrażane w firmie na rzecz integracji imigrantów w Gdańsku, wspomagające adaptację do 

warunków życia i pracy w Polsce- maksymalnie 40 pkt. 

 

 

4. FORMA NAGRODY 

 

1. Nagrodą dla Laureata konkursu będzie statuetka "Pracodawca przyjazny cudzoziemcom" . 

2. Laureat Konkursu „ Pracodawca przyjazny cudzoziemcom” uzyska prawo do posługiwania się tytułem dla 

celów marketingowych. 

3. Informacje o firmie wraz z jej logo zostaną również zamieszczone na stronie internetowej GUP w zakładce 

Nasi partnerzy. 

4.         Laureat Konkursu ma pierwszeństwo udziału w programach GUP. 


