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Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Protokół z XXII posiedzenia 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji 

w dniu 5 lutego 2019 roku 

 

Obecni: 

o członkowie i członkinie Rady: Katarzyna Drozd – Wiśniewska, Beata Matyjaszczyk, 
Andrzej Stelmasiewicz, Grzegorz Szczuka, Marcin Męczykowski, Piotr Kryszewski, 
Izabela Chorzelska, Katarzyna Werner, Celina Zboromirska – Bieńczak, Emilia 
Lodzińska, Elżbieta Rutkowska, Krystyna Ejsmont.  

o Magdalena Skiba – Wydział Rozwoju Społecznego UMG 
 

Nieobecni:  

o Agnieszka Buczyńska (NU), Joanna Cwojdzińska (NU),  Jarosław Marciszewski (NU),  
Tomasz Janikowski (NN), Cecylia Bucikiewicz (NU), Anna Kobiela – Kanaan (NU) 
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Powitanie uczestników i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołów z XIX, XX, XXI posiedzenia GRDPP. 
3. Założenia Nagrody im. L. Bądkowskiego w 2019 roku – dyskusja. 
4. Harmonogram pracy Rady w 2019 roku – dyskusja.  
5. Sprawy wniesione. 
 
Ad.1.Posiedzenie rozpoczęto o godz. 10:05. Współprzewodnicząca Gdańskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego – Beata Matyjaszczyk powitała zebranych i poprosiła 
o minutę ciszy ku czci zmarłego Prezydenta Pawła Adamowicza. 

Następnie poinformowano o zmianach w składzie Rady Pożytku. Powitano nowe 
członkinie Rady tj. przedstawicielki organizacji pozarządowych: Krystynę Ejsmont  
i Elżbietę Rutkowską, i przedstawicielkę Rady Miasta Gdańska Emilię Lodzińską.  
W składzie Rady pozostaje Andrzej Stelmasiewicz, który od 24 stycznia br. 
reprezentuje w GRDPP obecną Radę Miasta Gdańska.  Jednocześnie poinformowano 
o rezygnacji z udziału w pracach Rady Mateusza Hoppe, oraz wygaśnięciu mandatu 
członkiń Rady Żanety Geryk i Beaty Wierzby w związku z zakończeniem pełnienia 
funkcji radnego Miasta Gdańska:  

Nikt z obecnych nie zgłosił spraw wniesionych. 

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad bez zgłoszenia uwag. 

 

Ad.2 

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli protokoły z poprzednich posiedzeń, które 

odbyły się w dniach 9, 15, 20 listopada.  
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Ad.3 

Współprzewodnicząca przedstawiła dotychczasowe założenia Nagrody Prezydenta 

im. L. Bądkowskiego oraz nawiązała do planowanej nagrody  

w dziedzinie kultury. Odpowiadając, na pytanie członkini Rady, wyjaśniła dlaczego 

Nagroda Młodzieżowego Społecznika Roku ma rangę wyróżnienia,  

a nie pełnej nagrody (jest to element kategorii Gdańskiego Społecznika Roku). 

 

Następnie odbyła się dyskusja, która miała charakter ewaluacji poprzednich edycji 

Nagrody. Członek Rady dzielił się spostrzeżeniami, że nagroda nie jest znana wśród 

gdańszczan. Zasugerował również kierunkowe docieranie z informacją do organizacji 

pozarządowych. 

 

Członkinie Rady poparły ten głos, w tym jedna zasugerowała kampanię  

w citylightach. Ponadto zwróciła uwagę na zapis w regulaminie w par. 3 – siedziba 

organizacji w Gdańsku, rozumiana wprost jako rejestrację w KRS. Według członkini 

taki zapis jest ograniczający dla organizacji, które mają w naszym mieście swoje 

oddziały niezarejestrowane w KRS. W związku z tym Współprzewodnicząca 

zaproponowała następującą modyfikację Regulaminu przyznawania nagród i 

wyróżnień, który został przyjęty jednogłośnie: 

§ 3. 1. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii 
„Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku”, przyznawana jest organizacji 
pozarządowej, która:  

1) ma w Gdańsku swoją siedzibę lub jednostkę terenową;  

2) działa na terenie Gdańska, 

3) w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji 
pozarządowych w Gdańsku i jej działalność służy interesom Miasta oraz jego 
mieszkańców. 

Grzegorz Szczuka podsumował tę dyskusję, proponując włączenie promocji Nagrody 

w szerszą strategię promocji planowaną przez Urząd Miejski w Gdańsku. 

Zaproponował promowanie nominowanych, nagrodzonych i wyróżnionych oraz 

zastosowanie spójnej identyfikacji wizualnej. Widzi również możliwość 

zorganizowania uroczystej gali wręczenia Nagrody, podczas Tygodnia Wolności, który 

jest zaplanowany w pierwszych dniach czerwca. Członkowie Rady przystali na tą 

propozycję, wobec czego Dyrektor WRS zadeklarował przekazanie tej sugestii do 

Biura Prezydenta ds. Promocji i Marki Miasta i poinformowanie Rady  

o decyzji Urzędu Miejskiego na najbliższym posiedzeniu Gdańskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego.  

 

W drugiej części debaty, skoncentrowano się na wyróżnieniu Młodzieżowego 

Społecznika Roku. Jest to nagroda, z którą od trzech lat Kapituła ma dylemat,  

czy przyznać nagrodę z zaproponowanych nominacji. Wyróżnienie wprowadzono na 
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podstawie prośby Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta 

Gdańska. W dotychczasowych edycjach wśród nominowanych byli np. uczniowie tej 

samej szkoły lub już nagrodzeni wolontariusze/ aktywiści Młodzieżowej Rady Miasta 

Gdańska. Członkowie Rady zgodzili się odnośnie zasad modyfikacji wyróżnienia – 

pozostaniu przy Gdańskim Społeczniku Roku, w którym podkreśli się, że może być 

nim osoba z każdej grupy wiekowej. Ponadto w komunikacie promującym Nagrodę 

zachęcać będziemy do zgłoszeń z grona młodzieży i seniorów.  

 

Współprzewodnicząca zadeklarowała przesłanie przez Wydział Rozwoju Społcznego 

propozycji zmian w regulaminie pod kątem Młodzieżowego Społecznika Roku oraz 

organizacji działających w Gdańsku (wg uwag jednej z członkiń Rady). Sekretarz 

natomiast zaproponowała wprowadzenie modyfikacji oceny formalnej – tak aby 

wstępna weryfikacja nominacji, mogła być przeprowadzona w Wydziale Rozwoju 

Społecznego UMG. Wszystkie propozycje przyjęto z akceptacją.  

 

 

Ad. 4 

Ustalono, że odpowiednim dniem dla spotkań Rady jest pierwszy czwartek miesiąca. 

Plan pracy zostanie stworzony wspólnie w oparciu o plik udostępniony w sieci przez 

Sekretarz Rady, tak aby każdy Członek mógł dopisać swoje propozycje do porządku 

obrad.  

Następne spotkanie zaplanowano na dzień 14 marca o godzinie 10.00 w sali 315.  

 

Protokół sporządziła Sekretarz Rady. 

 
/ - / Katarzyna Werner  
 

Współprzewodnicząca 
Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 
/ - / Beata Matyjaszczyk 
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