
Gdańsk, 17 grudnia 2018

DEKLARACJA O WSPÓŁPRACY DLA MIESZKANEK I 
MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA

Preambuła

Świadomi odpowiedzialności wynikającej z zaufania, jakim mieszkańcy  
Gdańska obdarzyli w wyborach samorządowych 2018 prezydenta Pawła  
Adamowicza oraz radnych miasta z komitetów Wszystko dla Gdańska i  
Koalicji Obywatelskiej; 

szanując  odrębność,  ale  i  dostrzegając  wspólnotę  wartości,  w  
szczególności  oparte  na  wizji  Gdańska  jako  miasta  ludzi  otwartych,  
tolerancyjnych,  kochających  wolność  i  wartości  demokratycznego  
państwa prawa;

mając  w  pamięci  historię  naszego  miasta  Gdańska,  z  jednej  strony  
dotkniętego  totalitaryzmami,  z  drugiej  strony  sięgającej  do  energii  
związanej z powstaniem ruchu Solidarności, który zmienił Polskę i świat;

kierując się dobrem gdańszczanek i gdańszczan różnych pokoleń, tych  
urodzonych w Gdańsku, ale i tych, którzy wybrali Gdańsk jako miejsce  
do życia i rozwoju;

niniejszym  przyjmujemy  deklarację  o  współpracy  opartej  na  celach  
programowych „50 celów Pawła Adamowicza i Wszystko dla Gdańska”  
oraz celach programu „Bliżej Mieszkańców” Koalicji Obywatelskiej. 

W szczególności za kluczowe uznajemy działania realizujące poniższe  
filary programowe.



FILARY WSPÓŁPRACY DLA GDAŃSKA

 Gdańskie rodziny na pierwszym miejscu, w tym: rozwój edukacji 
i opieki nad najmłodszymi, przeciwdziałanie uzależnieniom, rozwój 
instrumentów wsparcia seniorów, rozbudowa systemu usług 
opiekuńczych, realizacja programu solidarności mieszkaniowej;

 Najlepsza dzielnica do życia, w tym: rozwój usług i infrastruktury 
publicznej w dzielnicach, intensyfikacja zabudowy na tzw. dolnym 
tarasie, działania rewitalizacyjne, poprawa jakości powietrza, 
poprawa jakości zieleni miejskiej;

 Sprawniejsze i bezpieczniejsze poruszanie się po Gdańsku, w 
tym: krótsza droga z Gdańska Południe, zero wypadków 
śmiertelnych wśród rowerzystów i pieszych, promocja i poprawa 
funkcjonowania transportu publicznego, realizacja planu 
zrównoważonej mobilności, podnoszenie bezpieczeństwa na 
drodze;

 Współdecydowanie o gdańskich sprawach, w tym: wsparcie 
aktywności obywatelskiej, rozwój centrów aktywności lokalnej, 
rozbudowa instrumentów partycypacji społecznej, działania na 
rzecz równego traktowania;

 Rozwój gospodarczy, w tym: działania na rzecz realizacji 
inwestycji zwiększających potencjał gospodarczy miasta, wsparcie 
małej i średniej przedsiębiorczości, rozwój zaufania i partnerskich 
relacji z przedsiębiorcami, rozwój szkolnictwa zawodowego. 

Realizacja powyższych celów, jak i decyzje o kierunku bieżącej polityki  
będą  podejmowane  w  gronie  Kolegium  Prezydenta,  klubów  Koalicji  
Obywatelskiej  i Wszystko  dla  Gdańska,  w  tym  także  na  wspólnych  
posiedzeniach obu klubów. Strony niniejszej Deklaracji będą dążyły do  
dialogu  opartego  na  szacunku  i wzajemnym  zrozumieniu,  mając  na  
pierwszym miejscu cele opisane powyżej.
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