
PROTOKÓŁ Z VII POSIEDZENIA 

KOMISJI DIALOGU OBYWATELSKIEGO DO SPRAW WDRAŻANIA KONWENCJI O PRAWACH OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

 

Data posiedzenia:  02.06.2014, godz. 15:00-17:00 

Miejsce: Urząd Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5 

Prowadzący posiedzenie: Piotr Kowalski 

Protokolant: Zbigniew Głąb 

 

Obecni członkowie KDO (łącznie 11 osób z 10 organizacji oraz 3 osoby z Urzędu Miasta): 

Piotr Kowalski, Fundacja Subsidium 

Marcin Urbaniak, Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę serce” 

Marcin Joachimiak, Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół „Domu na Osiedlu” 

Agnieszka Janek, Fundacja Droga do Domu 

Zbigniew Głąb, Fundacja Aktywizacja 

Adam Zawisny, Stowarzyszenie „Kolomotywa” 

Jerzy Szrejner, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 

Jerzy Płókarz, Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa 

Justyna Ozimek, Polski Związek Głuchych 

Paweł Gwóźdź, Fundacja Aktywizacja 

Anna Pawelak, Fundacja Magnificat 

Alicja Kotlarek, Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu 

Łódzkiego 

Marcin Kwiatkowski, Polskie Radio Obywatelskie PL-CB RADIO 

 

Obecni przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi i innych miejskich jednostek organizacyjnych: 

Łukasz Prykowski, Urząd Miasta Łodzi 

Ewa Ściborska, Urząd Miasta Łodzi 

Agnieszka Surosz, Urząd Miasta Łodzi 

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

1. Piotr Kowalski - informacja o spotkaniu przedstawicieli białoruskich organizacji pozarządowych: 

12 czerwca o godz. 14 spotkanie (Piotrkowska 104). Spotkanie z wiceprezydentem Krzysztofem 

Piątkowskim oraz wizyta studyjna w wybranych łódzkich organizacjach pozarządowych. 

 



2. Program współpracy Miasta Łodzi z NGO – założenia do Programu - dyskusja.  

a. Przedstawienie (Łukasz Prykowski) zasad pracy nad Programem współpracy. Do końca 

czerwca każdego roku istnieje możliwość zgłaszania propozycji zadań. Lista planowanych 

przez wszystkie komórki UMŁ zadań zostanie wywieszona na stronach internetowych 

Urzędu. Dalsze konsultacje będą przeprowadzone później. Dokument powstanie po 

wakacjach – na kolejnym etapie nie będzie można zgłaszać zasadniczych zmian (jednak 

możliwe będzie zgłaszanie uwag). 

b. Dyskusja na temat zmian w planie współpracy i możliwościach napisania programu od 

podstaw. Informacja (Łukasz Prykowski) o rozważaniu przez UMŁ przygotowania 

Programu od podstaw; nie ma takiej możliwości w roku bieżącym ze względu na inne 

zadania UMŁ, jednak jest ona rozważana na lata późniejsze.  

c. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę (Jerzy Płókarz) na czytelność Programu współpracy - 

kwestia spójności, uzasadnienie uregulowań do programu współpracy. Wskazano (Łukasz 

Prykowski) potrzebę kompatybilności Programu współpracy z innymi dokumentami i 

założeniami UMŁ. 

d. Dyskusja na temat zawarcia w zadaniach warunku minimum dostępności jako warunku 

złożenia oferty. Dyskusja o definicji kryterium dostępności. Propozycja (Piotr Kowalski) 

stosowania Propozycji systemowych rozwiązań gwarantujących dostępność Funduszy 

polityki spójności 2014-2020 dla osób z niepełnosprawnościami. 

e. Przedstawienie (Ewa Ściborska) listy zadań dotychczas funkcjonujących w Programie.  

Propozycja (Adam Zawisny) uwzględnienia potrzeb osób z niepełnosprawnością we 

wszystkich zadaniach, również tych, które nie są realizowane przez Wydział Zdrowia i 

Spraw Społecznych.  

f. Dyskusja na temat obowiązku przystosowania lokali wyborczych jako zadania w 

Programie. Wskazano (Ewa Ściborska) na potrzebę inwentaryzacji lokali wyborczych pod 

kątem ich przystosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością – jako osobne zadanie. 

Jednocześnie podkreślony został (Piotr Kowalski) obowiązek ustawowy nakazujący 

dostosowanie 30% lokali wyborczych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Zgłoszona została (Adam Zawisny) propozycja pozakonkursowej współpracy trzeciego 

sektora z UMŁ w tej kwestii. Poruszona została (Adam Zawisny) także kwestia dostępności 

informacji o przystosowaniu lokali wyborczych i wspierania partycypacji osób z 

niepełnosprawnością. 

g. Zgłoszona została (Paweł Gwóźdź) propozycja wykorzystania konsultacji Programu do jak 

najszerszego wsparcia działań na rzecz osób z niepełnosprawnością poprzez 

zaangażowanie wszystkich wydziałów UMŁ (uwzględnienie potrzeb osób z 

niepełnosprawnością w działaniach jak największej ilości Wydziałów). 

h. Dyskusja nad zadaniem związanym z organizacją imprez o charakterze integracyjnym – 

kwestia możliwości ograniczenia środków przeznaczonych na to zadanie. Wskazanie grup 

o specjalnych potrzebach integracyjnych (Jerzy Szrejner, Jerzy Płókarz) i ograniczonych 

zasobach finansowych jako możliwych do objęcia ich omawianym zadaniem. Zwrócenie 

uwagi (Ewa Ściborska) na potrzebę dostępności imprez integracyjnych jednakowo dla 

osób z niepełnosprawnością i sprawnych. Dyskusja nad zagadnieniem integracji społecznej 

(dwa warianty: otwarte imprezy integracyjne; imprezy dla osób z jednorodnymi 

specjalnymi potrzebami).  



i. Przedstawienie (Ewa Ściborska) wysokości budżetu i wstępnych planów jego podziału. 

Planowany budżet to 150 tys. zł. Został zaproponowany następujący podział: 48 tys. zł - 

tłumacze języka migowego (środki przypisane obligatoryjnie); 60 tys. zł. rehabilitacja; 42 

tys. – imprezy integracyjne, promowanie twórczości osób z niepełnosprawnością. 

j. Zgłoszenie (Adam Zawisny) innych propozycji zadań: usługi asystenckie, mieszkania 

chronione – konkurs nie tylko dla osób z zaburzeniami psychicznymi ale także osób z 

niepełnosprawnością umysłową i ruchową; wspieranie idei mieszkań chronionych – jako 

mieszkań dla osób z malejącym wsparciem; specjalistyczne usługi opiekuńcze –wsparcie w 

miejscu zamieszkania. Zwrócenie uwagi (Ewa Ściborska) na fakt, że proponowane zadania 

mogą być realizowane i finansowane przez różne wydziały UMŁ. 

k. Został zgłoszony (Jerzy Płókarz) postulat zaproszenia prezydent Hanny Zdanowskiej na 

spotkanie KDO w celu dyskusji o kwestiach finansowania osób z niepełnosprawnością. 

3. Termin następnego spotkania KDO ustalony został na 1 lipca  Temat spotkania zostanie 

ogłoszony przez Przewodniczącego. 

Protokół sporządził: 

Zbigniew Głąb, Fundacja Aktywizacja 


