PROTOKÓŁ Z XIV POSIEDZENIA
KOMISJI DIALOGU OBYWATELSKIEGO DO SPRAW WDRAŻANIA KONWENCJI O PRAWACH
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Data posiedzenia: 21.04.2015, godz. 15:00-17:00
Miejsce: Urząd Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5 (sala nr 6, poziom -1)
Prowadzący posiedzenie: Piotr Kowalski
Protokolant: Mateusz Kotnowski
Obecni członkowie KDO (łącznie osób 4 z 3 organizacji):
Piotr Kowalski, Fundacja Subsidium
Adam Zawisny, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych
Wykluczeniem Społecznym „Kolomotywa”
Łukasz Cieśla, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych
Wykluczeniem Społecznym „Kolomotywa”
Mateusz Kotnowski, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

Obecni przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi i innych miejskich jednostek organizacyjnych:
Robert Prencel, Urząd Miasta Łodzi
Ewa Ściborska, Urząd Miasta Łodzi
Agata Tylipska, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Agnieszka Kozłowska, Wydział Spraw Obywatelskich
Marek Wasiak, Wydział Organizacyjno-Prawny

Tematy spotkania:
1. dostępność obwodowych komisji wyborczych przygotowywanych do wyborów
prezydenckich 2015.

2. Konkurs ofert na prowadzenie mieszkań chronionych organizowany przez MOPS

Niestety mimo wysłanego zaproszenia do MOPS, żaden przedstawiciel Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej nie stawił się na posiedzeniu KDO, wobec czego Komisja zmuszona była
wyłączyć temat nr 2 odnośnie mieszkalnictwa chronionego z porządku posiedzenia.

Główne ustalenia spotkania:
1. KDO składa propozycję aby na szkoleniu dla przewodniczących komisji wyborczych
pojawili się reprezentanci NGO, w celu wzbogacenia merytorycznego przygotowania
szkolenia.
Na szkolenie reprezentanci NGO mogą przywieść wózek, symulatory, pokazać jak
osoba słabowidząca widzi, jak dostosować pomieszczenie do głosowania.
Prośba zostanie przekazanie do Pełnomocnika Spraw Obywatelskich, który do
czwartku podejmie decyzję odnośnie naszego zaangażowania. Pan Marek Wasiak
sugeruje aby zaangażować się tylko w szkolenia odrębne dla obwodów
dostosowanych, które rozpoczną się o godzinie 9:00 dnia 27.04.2015r.
2. Dyskusja na temat przygotowania konkretnych punktów wyborczych
Obwodowe komisje wyborcze posiadają problemy z wynajmem lokali dostosowanych
ponieważ korzystają z zasobów obcych. Urzędnicy wykazują trudność w zdobyciu
odpowiednich lokali, które są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Przedstawiciele NGO sugerują m.in. wykorzystanie w pełni dostosowanego Centrum
im. Marka Edelmana (znajdującego się bardzo blisko obecnego, niedostosowanego
punktu wyborczego) oraz siedziby Polskiego Związku Głuchych przy ul. Nawrot jako
dosotosowanych i łatwych do pozyskania punktów wyborczych.
3. KDO zgłasza prośbę aby w każdej komisji, a nie tylko w dostosowanych punktach
zapewnione zostało: odpowiednia ilość światła w pomieszczeniach do głosowania,
ogłoszenia były zawieszane niżej tak, aby osoby korzystające z wózków były w stanie
je przeczytać. KDO zgłosiło także prośbę o dopisanie nagłówków wskazujących na rok
wyborów (w celu łatwej możliwości identyfikacji właściwej listy) na opublikowanym w
BIP UMŁ spisie list obwodowych komisji wyborczych.
Obie prośby zostały ostatecznie przyjęte przez UMŁ i mają zostać wdrożone.

4. KDO zgłasza swoją propozycję odwiedzenia przez reprezentantów KDO przed
wyborami prezydenckimi (w sobotę 9 maja 2015) wybranych obwodowych komisji
wyborczych w celu weryfikacji czy zostały przedsięwzięte odpowiednie środki
dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami.
5. Na pytanie reprezentantów NGO odnośnie procentu lokali wyborczych na terenie
Miasta Łodzi, które są dostosowane w ramach wyborów prezydenckich 2015,
przedstawiciel Wydziału Spraw Obywatelskich UMŁ, Pani Agnieszka Kozłowska,
wskazała, że procent ten jest mniejszy niż 20%. Wskazała także, iż procent lokali
dostosowanych zmniejszył się od ostatnich wyborów m.in. na skutek
przeprowadzonych przed poprzednimi wyborami kontroli przez Biuro Rzecznika Praw
Obywatelskich oraz KDO – część lokali nie spełniających wymogów została wyłączona
z listy lokali dostosowanych.
6. W wyniku sprawdzenia przez KDO aktów prawnych oraz listy lokali po zakończeniu
posiedzenia udało się zanotować:
Samorządy są zobowiązane na mocy aktów prawnych do zapewnienia
dostępności 1/3 (tj. 33,3%) lokali spośród puli wszystkich lokali wyborczych
(nie wliczając w obliczenia jednak lokali wyborczych tzw. zamkniętych, np. w
DPSach), począwszy od 1 stycznia 2015 roku.
W mieście Łodzi KDO policzyło (na podstawie list w BIP UMŁ):
o 420 lokale wyborcze (włączając tzw. zamknięte lokale wyborcze)
o 383 lokale wyborcze w ramach okręgów wyborczych (wyłączając tzw.
zamknięte lokale wyborcze)
o 69 lokali wyborczych dostosowanych (włączając tzw. zamknięte lokale
wyborcze)
o 58 lokali wyborczych dostosowanych w ramach okręgów wyborczych
(wyłączając tzw. zamknięte lokale wyborcze)
Z racji, że akty prawne każą wyliczać lokale dostosowane spośród wszystkich
lokali wyborczych „otwartych” – obliczono, że w mieście Łodzi w ramach
wyborów prezydenckich 2015 (stan na dzień 21.04.2015) jest 15,14% lokali
dostosowanych, a zatem o 18,16% mniej niż wynika to z aktów prawnych
(powinno być 33,3%)
Protokół sporządził:
Mateusz Kotnowski

