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Radni Rady Miejskiej Gdańska 

Gdańska Rada ds. Równego Traktowania 

Nowe Ogrody 8/12 

80-803 Gdańsk 

 

Szanowni Państwo, 

 

Jako uczestnicy Modułu Ekspertów, niżej podpisani przedstawiciele środowisk 

zaproszonych do udziału w pracach Modelu, zaobserwowaliśmy szereg 

nieprawidłowości przy jego organizacji i prowadzeniu. Będąc mieszkańcami Gdańska 

i czując się odpowiedzialnymi wobec całej społeczności naszego miasta za decyzje, 

które zostaną podjęte przez Moderatorów Modułu, pragniemy zawiadomić Państwa 

o zaobserwowanych przez nas uchybieniach. 

 

1)   Organizacyjnych 

 

Prace Modułu Ekspertów nie są zorganizowane na satysfakcjonującym dla wszystkich 

stron poziomie, co powodowało chaos na każdym z dotychczasowych spotkań. 

Przekłada się to w sposób znaczący na efektywność prac oraz możliwość 

konstruktywnej współpracy. Plan spotkania i wszelkie informacje o nim są wysyłane tuż 

przed spotkaniem (dzień lub dwa), co uniemożliwia uczestnikom wniesienie propozycji 

jakichkolwiek zmian, a przede wszystkim rzetelnego przygotowania do wszystkich 

przewidzianych punktów programu. 

Nasz niepokój budzą ciągłe zmiany ilości uczestników Modułu Ekspertów. Pomimo 

zgłoszenia w terminie część osób nie została przyjęta, z uzasadnieniem wyczerpania 

limitu miejsc dla osób ze środowisk katolickich, jednak nie został przedstawiony 

procentowy rozkład reprezentacji różnych środowisk w całym Module Ekspertów, ani 

informacja o ilości miejsc dla każdego z nich. Nie jest znana lista osób pracujących przy 

Module, co wpływa na dezorganizację pracy oraz podważa jego ekspercki status.  
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2)   W przebiegu spotkań 

 

Oprócz wspomnianego wyżej późnego przedstawiania planu przebiegu spotkania, 

mamy także zastrzeżenia co do jego realizacji. Nie jest ona zgodna z harmonogramem 

jaki nam wcześniej dostarczono, co doprowadza do sytuacji, w której nie wiadomo 

kiedy odbędzie się głosowanie i to nad czym mamy głosować też nie jest ujęte 

w harmonogramie. Samo głosowanie (przeprowadzone dnia 12.01.2018 podczas 

spotkania w Gdańsku Oliwie)  odbywa się spontanicznie, bez wskazania konkretnych 

punktów nad którymi Moduł będzie głosował. Nie jest spisywany protokół, tak w czasie 

głosowania, jak i podczas prac całego modułu. Liczba osób głosujących nie jest znana, 

bo nie znamy pełnej listy osób uprawnionych do głosowania. Głosowanie nie ma jawnej 

komisji skrutacyjnej. Do głosowania przystępują osoby, które pierwszy raz widzimy 

na spotkaniu. Sposób przeprowadzenia głosowania jest nieprzemyślany 

i  nieprzygotowany, sprowadza się do niemiarodajnego i chaotycznego liczenia 

podniesionych rąk. Następnie w wyniku braku możliwości zliczenia głosów zostaliśmy 

poproszeni o przechodzenie na wskazaną część sali. Nie zgadzamy się na to, aby tak 

przeprowadzone głosowanie było wiążące i kwestionujemy jego ważność. 

Zdecydowanie niewystarczający jest czas przeznaczony na merytoryczną wymianę 

zdań. Mnogość prezentacji wypełnia cały zaplanowany czas spotkań i nie ma już 

w określonym czasie miejsca na podjęcie właściwej dyskusji. Nasze zastrzeżenia budzi 

również jej moderacja. Głos udzielany jest kolejnym zgłaszającym się osobom bez 

możliwości ustosunkowania się do ich wypowiedzi, więc trudno więc nazwać to 

dyskusją. Pomija się w dopuszczaniu do głosu osoby aktywne, które zostały zaproszone 

jako eksperci i są merytorycznie przygotowane do dyskusji. 

Na ostatnim, styczniowym, Module dowiedzieliśmy się o spotkaniach grup 

przesłankowych, które odbyły się w okresie od poprzedniego, listopadowego spotkania. 

Praktycznie zostaliśmy z niego wykluczeni poprzez brak jakiegokolwiek powiadomienia 

o terminie i miejscu spotkania ww. grup przesłankowych. Nie zostaliśmy zaproszeni 

przez liderki/liderów grup na którekolwiek z tych spotkań. Odbieramy to jako 

dyskryminację. Wypracowane podczas tych spotkań postanowienia i sugestie uznawane 

są za zaproponowane przez Moduł Ekspertów, lecz my nie możemy się pod nimi 

podpisać, ponieważ nie braliśmy w nich udziału i nie znamy efektów prac tych 



zespołów. Czujemy, że nasz głos i w tej sprawie jest jawnie pomijany. Chcemy jednak 

wierzyć, że nie jest to celowe pominięcie. 

 

3)   Komunikacji z urzędem i dostępu do materiałów  

 

Naszą pracę nad zagadnieniami Modułu blokuje również nieskuteczna komunikacja 

z Urzędem Miasta. Szereg listów, wysłanych przez nas pocztą elektroniczną pozostaje 

bez odpowiedzi. Pomimo obietnic i naszych wystosowanych prób nie otrzymujemy  

dostępu do źródeł danych, którymi posługują się prowadzący, co uniemożliwia nam 

ustosunkowanie się do wyniku tych badań. Nie do przyjęcia jest dla nas fakt, 

iż proponowane przez nas wyniki badań naukowych nie są uznawane za możliwe 

do włączenia jako wiążące do podejmowania decyzji przez Moduł, a są to wyniki badań 

naukowców i uznanych autorytetów. Dodatkowo zostaliśmy poproszeni o zgodę 

na umieszczenie naszych danych osobowych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdańska 

powołującym koalicję ekspertów, bez przedstawienia nam treści tego dokumentu oraz 

danych źródłowych i współczesnej wiedzy naukowej, którą ma zawierać. W takiej 

sytuacji nie zrozumiałym jest wywieranie wpływu na Ekspertów aby sygnowali 

własnym nazwiskiem treści, z którymi nie mieli szansy się zapoznać. Nie wiemy także 

jak będą wykorzystanie nasze dane osobowe w przyszłości. 

 

4)   Przewodniej roli Europejskiej Karty Równości 

 

Europejska Karta Równości, która miała być, jak nas poinformowano na początku, 

jedynie inspiracją dla Modułu Ekspertów. Jednak według słów Pana Piotra Olecha 

ze styczniowego spotkania, „musi” zostać przegłosowana. Przystępując do prac Modułu 

Ekspertów nie określono, że będą na nas wywierane takiego typu wymuszenia. Co do 

samej Karty, przypominamy również, że karta nie uzyskała wymaganej rekomendacji 

Panelu Obywatelskiego, czyli nie została obdarzona zaufaniem przez społeczność 

mieszkańców Gdańska. 

 

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do każdego 

z opisanych przez nas problemów. 



Ponadto, w związku z przedstawioną powyżej sytuacją, która licuje w powagę 

przedsięwzięcia wnioskujemy rozpoczęcie prac Modułu od początku. Oczekujemy 

ustalenia regulaminu, który zagwarantuje sprawną pracę zaproszonych ekspertów 

i pozwoli uniknąć takich nieprawidłowości. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Uczestnicy Modułu: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obserwatorzy: 

 

 
 

   

 

 
 

 

 

 

Do wiadomości: 

Prezydent Miasta Gdańska 

Radni Rady Miejskiej Gdańska 

Gdańska Rada ds. Równego Traktowania 

Wojewoda Pomorski 

Posłowie i Senatorowie województwa pomorskiego 


