
 

 

Protokół z VII posiedzenia  

Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania 

w dniu 6 kwietnia 2017 roku 

Termin 06.04.2017 r. godz.14:30 

Miejsce ECS  (sala 4.41) 

OBECNI 

Anna Strzałkowska – Współprzewodnicząca GRRT 

Krzysztof Bajdan – Sekretarz GRRT  

Elżbieta Jachlewska – członek GRRT 

Joanna Orłowska – członek GRRT 

Zofia Lisiecka – członek GRRT 

Anna Maria Miler – członek GRRT 

Ewa Kamińska – członek GRRT  

Tomasz Snarski – członek GRRT  

NIEOBECNI 

Lucyna Kopciewicz – członek GRRT 

Anna Kluczek-Kollar – członek GRRT 

Piotr Kowalczuk – Współprzewodniczący GRRT 

Tomasz Nowicki – członek GRRT 

Wiesław Baryła – członek GRRT 

Anna Urbańczyk – członek GRRT 

Beata Dunajewska – członek GRRT 

Mirosław Patalon – członek GRRT 

 

 

 

 

 



 

 

1) Powitanie uczestników przez Współprzewodniczącą Annę Strzałkowską oraz 

przedstawienie planu spotkania. 

2) Przyjęcie porządku posiedzenia (jednogłośnie). 

3) Przyjęcie protokół z poprzedniego posiedzenia GRRT (jedna osoba wstrzymała się 

od głosu). 

4) Kobiety na pomorskim rynku pracy – prezentacja dr Barbary Kijewskiej z UG 

5) Dyskusja nad organizacją obiegu informacji w Radzie. Pan Tomasz Snarski, członek 

Rady poinformował, że nie został skutecznie poinformowany o terminie ani programie 

posiedzenia. W związku z tym ustalono obowiązujący sposób komunikacji, który ma 

na celu zapobieganie takim sytuacjom. Rada komunikuje się za pomocą stworzonej 

grupy google.   

6) Omówienie przez członkinię Elżbietę Jachlewską planu konferencji poświęconej 

Europejskiej Karcie Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.  

7) Sprawozdanie ze współorganizowanego przez Radę wykładu dr hab. Marka 

Wysockiego, który odbył się 22 marca w IKM na temat projektowania uniwersalnego 

przeniesiono na kolejne spotkanie.  

8) Przedstawiono informacje o trwającej wystawie pt. Równość na WPiA UG  

9) Omówiono temat w zakresie spotkań z Radą Imigrantów i Imigrantek – propozycja 

współpracy.  

10) Polityka miasta a prawa dzieci i młodzieży - dyskusję nad wprowadzeniem budżetu 

obywatelskiego dla dzieci i młodzieży przeniesiono na kolejne posiedzenie Rady. 

11) Dyskusja nad zaangażowaniem Rady w prace nad wdrażaniem Modelu Integracji 

Imigrantów przeniesiono na kolejne spotkanie.  

12) Zrozumieć Sierpień – udział Rady w projekcie. Członkowie i członkinie Rady 

ustalili/ły, że decyzję o zaangażowaniu się w projekt podejmą na kolejnym spotkaniu 

Rady po zapoznaniu się z jego założeniami. 

13) Dyskusja nad podjęciem działań  w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa podczas 

zgromadzeń publicznych  w Gdańsku (List Trójmiejskiej Akcji Kobiet do Rady) została 

przesunięta na kolejne posiedzenie..  

14) Dyskusja o zaangażowaniu Rady w  kwestie stworzenia i wdrożenia modelu 

"Edukacji do równości" w gdańskich szkołach została przesunięta na kolejne 

posiedzenie. 

15) Podjęto działania dot. wyjaśnienia celowości użycia kategorii narodowości w opisie 

zdarzenia jaki został zawarty w komunikacie policji do mediów.   



 

 

16) Dyskusja nad projektem wprowadzenia Nagrody Równości została przesunięta na 

kolejne posiedzenie. 

17) Sprawy wniesione: brak  

18) Termin kolejnych posiedzenia  GRRT ustalono na dzień: 

 11.05.2017 r. ECS godz. 14:30 (s.5)  

19) Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Protokołował: 

Krzysztof Bajdan – Sekretarz Rady 

Zatwierdziła: 

Anna Strzałkowska -  

Współprzewodnicząca 


