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Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 
 

Protokół z V posiedzenia 
Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VIII kadencji 

w dniu 7 stycznia 2021 roku 
posiedzenie w trybie on-line 

 
Obecni: 
o członkowie Rady: Beata Matyjaszczyk, Ewa Adamska, Kamila Błaszczyk, Tomasz 

Janikowski, Alina Kaszkiel – Suska, Marcin Męczykowski, Michał Miguła, Natalia 
Siuda, Andrzej Stelmasiewicz, Magdalena Wiszniewska, Piotr Kryszewski, Elżbieta 
Rutkowska 

o Monika Chabior – Zastępczyni Prezydent Miasta Gdańska 
o Elżbieta Gorzkowska (przedstawicielka GUP) 
o Magdalena Skiba – Wydział Rozwoju Społecznego 
o Ewa Kamińska – główny specjalista ds. osób niepełnosprawnych 
o Justyna Urbanek – Wydział Rozwoju Społecznego, sekretarz GRDPP 

 
 
Nieobecni:  

Izabela Chorzelska (NU), Katarzyna Werner (NU), Michał Chabel (NU), Joanna 
Cwojdzińska (NU), Katarzyna Drozd - Wiśniewska (NU), Dawid Jastrzębski (NU), 

 
Porządek obrad przedstawiał się następująco: 
1. Powitanie uczestników i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z IV posiedzenia GRDPP. 
3. Projekt zarządzenia w sprawie otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa 

na realizację planowanego projektu „Zintegrowana Inwestycja w Talenty (IV)” w 
ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT. 

4. Etap prac nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego oraz Regionalnymi 
Programami Operacyjnymi. 

5. Przygotowanie do spotkania z organizacjami on-line. 
6. Sprawy wniesione. 
 
 
Ad.1 Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 10:30 

Współprzewodnicząca, Pani Beata Matyjaszczyk, przywitała uczestników spotkania 
on-line. Następnie Rada jednogłośnie  przyjęła porządek obrad. 
 
Ad 2 Następnie Rada przeszła do głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z IV 
posiedzenia. Rada jednogłośnie przyjęła protokół. 
 
Ad 4 W dalszej kolejności Rada rozpoczęła dyskusję nad Strategią Rozwoju 
Województwa Pomorskiego oraz Regionalnymi Programami Operacyjnymi. Projekt 
dotyczący Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego został przyjęty przez Urząd 
Marszałkowski. W styczniu zostanie on poddany pod konsultacje społeczne. Obecnie 
trwają prace nad Regionalnymi Programami Operacyjnymi, które rozwiną Strategię 
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Rozwoju. W Jeden z RPO dotyczy edukacji i kapitału społecznego, inny 
bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej. Rada chciałaby się 
zaangażować w prace nad tymi PRO. 
Pan Marcin Męczykowski, który jest w posiadaniu RPO, zobowiązał się do przesłania 
dokumentów do sekretarz Rady w celu rozesłania do Członkiń i Członków Rady. 
Rada wybrała zespół roboczy do prac. Do zespołu zgłosili się: panie Beata 
Matyjaszczyk, Alina Kaszkiel – Suską, panowie Michał Miguła i Marcin Męczykowski. 
Do zespołu zaproszono gości Rady panie Magdalenę Skibę i Ewę Kamińską. Pierwsze 
spotkanie  zespołu odbędzie się 12 stycznia o godzinie 8:30. 
Jednocześnie Rada chce zaprosić przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego na 
spotkanie w celu zapoznania się w jakim trybie przebiegają konsultacje i 
przedstawienie wniosków Rady po zapoznaniu się z treścią RPO.   
 
Ad 3. Następnie pani Elżbieta Gorzkowska, przedstawicielka Gdańskiego Urzędu 
Pracy, zreferowała projekt zarządzenia w sprawie otwartego naboru ofert na 
zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu „Zintegrowana Inwestycja 
w Talenty (IV)” w ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm 
ZIT. Jest to już 4 edycja programu, która trwać ma od stycznia 2021 do czerwca 
2023. Celem projektu jest poprawienie sytuacji zatrudnienia osób niezatrudnionych, 
osób pracujących, zatrudnionych na umowy krótkoterminowe, cywilno-prawne, osób 
ubogo pracujących, imigrantów, reemigrantów. Konkurs skierowany jest do 
organizacji pracodawców i przewidziany jest dla 70 osób pracujących. Ma na celu 
przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje i kompetencje. Zajęcia odbędą 
się w trybie grupowym i indywidualnym.  

Poprzednim partnerem GUP była organizacja Pracodawcy Pomorza. Referująca 
określiła, że województwie pomorskim jest 11 takich organizacji.  

Członkowie Rady zapytali o ograniczenie konkursu do organizacji przedsiębiorców. 
Referująca wyjaśniła, że wynika to z grupy docelowej oferty. 

Kolejne pytanie Rady dotyczyło zapisu o konieczności posiadaniu siedziby, filii, 
delegatury, oddziału lub innej formy określonej prawnie organizacji zgłaszającej się 
do konkursu na terenie Trójmiasta. Obszar działania oferty to Miasto Gdańsk i powiat 
gdański, co zostało potwierdzone przez referującą. Stąd uwaga Rady, aby  zmienić 
zapis z Trójmiasta na obszar działania oferty, czyli Miasto Gdańsk i powiat gdański. 

Rada większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym się, pozytywnie 
zaopiniowała treść konkursu z uwzględnieniem powyższej uwagi. 
 
Ad 5. Współprzewodnicząca przypomniała, że 11 stycznia o godzinie 16:00 rozpocznie 
się spotkanie plenarne z organizacjami pozarządowymi. Organizatorem spotkania 
jest Wydział Rozwoju Społecznego UM Gdańska i Gdańska Rada Organizacji 
Pozarządowych, a potrwa ono około 2,5 godziny. Będzie to pierwsze spotkanie w 
trybie on-line.  
 
Spotkanie będzie miało następujący porządek: 
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Wystąpienie Zastępczyni Prezydenta Gdańska Pani Moniki Chabior 
Wystąpienie Prezydent Gdańska Pani Aleksandry Dulkiewicz 

Wystąpienie Społecznika Roku 2019, Pani Anety Baczyńskiej - Rostkockiej 
Spotkanie w czterech podgrupach roboczych na temat: kultury, zdrowia, wspierania 
organizacji pozarządowych oraz regrantingu. 
Do czasu posiedzenia Rady uczestnictwo w spotkaniu zgłosiło już 66 osób. A termin 
zgłaszania się upływa 7 stycznia br. 
 
Ad 6. Pan Marcin Męczykowski poinformował Radę, że odbędzie się dogrywka 
konkursu na realizacje zadania na prowadzenie mieszkań wspomaganych dla 
wychowanków pieczy zastępczej. Zasady realizacji zadania nie będą zmienione. 
Dlatego proponuje odstąpienie od opiniowania dogrywki konkursu i jedynie 
poinformowanie Rady o ogłoszeniu konkursu. 
 
Rada przystąpiła do głosowania nad wnioskiem, który przyjęła jednogłośnie. 
 
Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się 4 lutego. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokół sporządziła Sekretarz Rady.           
 
Justyna Urbanek              
 

  Beata Matyjaszczyk 
 
Współprzewodnicząca 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 

 

 

 


