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Michał Glaser 

Prezes Zarządu  

Obszaru Metropolitalnego 

Gdańsk-Gdynia-Sopot 

Szanowny Panie Prezesie, 

Odpowiadając na wystąpienie z dnia 20 stycznia 2021 roku pragnę 

pogratulować Państwu wypracowania Standardu Minimum na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnościami i Otoczenia, który – jak zaznaczono 

w dokumencie – stanowi pierwszy etap pracy nad Metropolitalną Strategią 

na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia. 

Podjęta przez Państwa inicjatywa ma istotne znaczenie dla realizacji 

polityki wsparcia osób niepełnosprawnych, w tym umożliwienia 

im rzeczywistego korzystania w życiu codziennym z wszystkich praw 

i wolności jakie zapewnia Konwencja ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych. Osiągnięcie tak ambitnego celu możliwe będzie 

tylko dzięki współpracy rządu, samorządów, organizacji społecznych, 

przedsiębiorców, przy aktywnym współudziale środowiska osób 

z niepełnosprawnościami i innych osób o szczególnych potrzebach. 
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Pragnę również poinformować, że w Ministerstwie Rodziny i Polityki 

Społecznej zakończyły się prace nad opracowaniem pierwszej w Polsce 

Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030. Działania 

zaplanowane w ramach realizacji założeń, a następnie wdrażania Strategii 

posłużą jako podstawa dla nowego systemu wsparcia osób 

niepełnosprawnych, który będzie oddziaływał na istotne obszary dla życia 

osób niepełnosprawnych, takie jak: niezależne życie, zdrowie, edukacja, 

praca czy warunki życia i ochrona socjalna. Wypracowane w ten sposób 

rezultaty pozwolą na osiągnięcie celu głównego projektowanej Strategii, 

jakim jest zwiększenie poziomu włączenia osób niepełnosprawnych w życie 

społeczne i zawodowe. Realizacja działań zawartych w ww. projekcie 

Strategii umożliwi osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie 

i pełny udział we wszystkich jego sferach, w taki sposób, aby mogły 

funkcjonować w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami. 

Życząc Państwu powodzenia w realizacji przedsięwzięcia, mam nadzieję 

na wysoką jakość podejmowanych działań na rzecz włączenia społecznego 

i zawodowego osób niepełnosprawnych na Obszarze Metropolitalnym 

Gdańsk-Gdynia-Sopot. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Paweł Wdówik 

Sekretarz Stanu 

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 


