
Notatka z  III otwartego spotkania konsultacyjnego dotyczącego 

Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2022 

r.  

  

               data: 25.08.2021r, w godzinach: 14.00 – 16.00 

 

Spotkanie dotyczyło wprowadzenia do Programu, a także konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych zapisów dotyczących zapewnienia tzw. standardu 

minimum dostępności przez organizacje pozarządowe.   

 

Zgodnie z zapisami Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (UzD) Urząd Miejski w Gdańsku musi zadbać o jej zapewnienie, 

przynajmniej na wskazanym w ustawie poziomie, jest to tak zwany „standard 

minimum dostępności”. Dostępność zgodnie z zapisami UzD obejmuje takie 

obszary jak dostępność architektoniczną, cyfrową, komunikacyjno-informacyjną,  

a tutaj dodatkowo, zgodnie z gdańskimi politykami miejskimi, także dostępność 

społeczną, rozumianą jako dostępność dla różnych grup odbiorców,  

w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 

 

1. 

Magdalena Skiba - (referat Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych WRS) 

przedstawiła propozycje nowych zapisów do Programu  

o następującym brzmieniu:  

  

Celem szczegółowym współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami 

pozarządowymi w 2022r. jest kształtowanie świadomości 

i podnoszenie kompetencji organizacji w zakresie realizacji zadań publicznych 

zgodnie z zasadami dostępności.  

 

Zadanie: Priorytetem jest podnoszenie kompetencji organizacji w zakresie 

zapewnienia dostępności w realizowanych zadaniach.  

 

 

2. 

Magdalena Skiba moderowała dyskusję na temat wprowadzenia nowych zapisów 

do szczegółowych warunków konkursu oraz kryteriów oceny merytorycznej 

oferty dotyczących standardu minimum dostępności. Poruszano także kwestie 

możliwości tworzenia nowych kategorii kosztów kwalifikowanych związanych z 

dostosowywaniem danego projektu pod kątem dostępności.  

 



 

 

3.  

Marcelina Hernik (Referat Spójności Społecznej, WRS) oraz Ewa Kamińska  

(Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych UMG) 

omówiły szczegółowo zapisy przygotowanego przez WRS dokumentu 

zawierającego standardy minimum dostępności, o nazwie:  

Pytania pomocnicze do informacji o działaniach podejmowanych w celu 

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  

który stanowił będzie załącznik do szczegółowych warunków konkursu dla 

organizacji pozarządowych.  

 

Pojawiło się podczas potkania wiele pytań, wątpliwości, a także obaw 

dotyczących możliwości spełniania przez Organizacje Pozarządowe wymogów 

dostępności, ich egzekwowania, kosztów z tym związanych itp.  

Padła również propozycja zmian w zapisach ww. dokumentu. 

W zapisach: 

Czy każda osoba ma możliwość skontaktowania się z organizacją w celu 

uzyskania informacji o jej działalności, zgodnie z jej potrzebami, np. informacja 

przekazana telefonicznie osobie niewidomej, za pośrednictwem tłumacza 

migowego osobie Głuchej, itp? (art. 6, ust 3, pkt d); 

oraz 

Czy na stronie internetowej organizacji dostępna jest informacja o zakresie jej 

działalności w postaci elektronicznego pliku  zwierającego tekst, odczytywany 

przez urządzenia asystujące, nagranie treści w polskim języku migowym, oraz 

informacji w tekście łatwym do czytania?  (art. 6, ust. 3, pkt c) 

wyraz: „ działalności” należałoby zamienić na: „zadania publicznego”. 

 

Dodatkowe dokumenty załączone do notatki: 

1. Wytyczne ws. dostępności wydarzeń dla m.st. Warszawy, Warszawa 2018 r. 

2. Poradnik dostępności cyfrowej dla UMG. Jak przygotować dostępne cyfrowo 

dokumenty Word i PDF? Wersja 1.2, 09.11.2020. 

3. Pytania pomocnicze do informacji o działaniach podejmowanych w celu zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 


