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Sprawozdanie  
z działalności  Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Różnorodności i 

Przeciwdziałania Dyskryminacji w roku 2012 

Pierwsze spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych podejmujących  
tematykę związaną z dyskryminacją, nierównym traktowaniem, zagrożeniem 
wykluczeniem społecznym odbyło się z inicjatywy Pełnomocniczki Prezydenta miasta 
Łodzi ds. Równego Traktowania w celu zainicjowania projektu „Równość i Różność” i 
przygotowania konferencji o tej tematyce na kwiecień 2012r. 

Podczas prac przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy następnie 
złożyli deklarację utworzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego opracowali 
systematykę obszarów dyskryminacji i przemocy ze względu na zróżnicowanie cech 
biologicznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych. 

Kolejnym działaniem było utworzenie katalogu form dyskryminacji i przemocy 
wyzwalanej w powyższych obszarach. 

Ważnym elementem było wskazanie barier przyczyniających się do 
zagrożenia wykluczeniem - infrastrukturalnych, środowiskowych, społecznych oraz 
informacyjnych. 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych wspólnie z Pełnomocniczką 
Prezydenta Miasta ds. Równego Traktowania zorganizowali w dniu 23 kwietnia 
2012r. Konferencję „Różność i Równość”  oraz opracowali słownik wybranych pojęć z 
zakresu polityki społecznej i antydyskryminacyjnej. 

Z inicjatywy zarządów Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw i 
Wypadków Drogowych „Feniks”, Fundacji Studiów Afrykańskich „Instytut Afrykański”,  
Stowarzyszenia „Absolwent”, Fundacji „ Nasze Zoo”, Stowarzyszenia „Nasza Galeria” 
oraz Stowarzyszenia „Kobiety.Lodz.pl” w sierpniu 2012r, zwrócono się z wnioskiem 
do Prezydent miasta Łodzi o powołanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. 
Różnorodności i Przeciwdziałania Dyskryminacji przy Wydziale Spraw Obywatelskich 
UMŁ. 

Zarządzaniem nr 2920/VI/12 Prezydent miasta Łodzi z dnia 31 sierpnia 2012 r. 
została utworzona Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Różnorodności i 
Przeciwdziałania Dyskryminacji przy Wydziale Spraw Obywatelskich UMŁ, w skład 
której poza przedstawicielami wymienionych organizacji pozarządowych zostali 
oddelegowani pracownicy WSO UMŁ – p. Bogumiła Stawicka, p. Katarzyna Snarska i 
p. Luiza Szaler. 

19 września 2012r. podczas pierwszego formalnego posiedzenia KDO ds. 
RiPd przyjęto Regulamin Pracy Komisji oraz wyłoniono prezydium Komisji w 
składzie: 

- Przewodniczący – Piotr Kłys, Stowarzyszenie Feniks 
- Z-ca Przewodniczącego – Maria Sajenczuk, Fundacja „Instytut Afrykański” 
- Sekretarz – Bartosz Michalak, Fundacja „Nasze Zoo” 



 2 

Jednocześnie podjęto decyzję, że KDO pracować będzie na cotygodniowych 
spotkaniach nieformalnych oraz w każdą ostatnią środę miesiąca na posiedzeniach 
formalnych. 

− 26 września 2012r. KDO zorganizowała w UMŁ konferencję prasową, 
podczas której przedstawiono publicznie KDO, jej kompetencje, obszar 
zainteresowań i formy działania. 

− 03 października 2012r. przedstawiciele KDO uczestniczyli w konferencji  
„Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia” zorganizowanej w 
Łodzi przez Pełnomocnika Rządu RP ds. Równego Traktowania. 

− 05 października 2012r. Przewodniczący KDO brał udział w konferencji 
zorganizowanej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
nowelizacji kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego w 
zakresie ścigania gwałtu z urzędu. 

− 22 października 2012r. Przewodniczący KDO uczestniczył w 
konsultacjach społecznych projektu aktualizacji Strategii Rozwoju 
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 organizowanych przez 
Urząd Marszałkowski w Łodzi. 

− 26 listopada 2012r. z inicjatywy KDO we współpracy z Pełnomocniczką 
Prezydent miasta Łodzi ds. Równego Traktowania. zorganizowana 
została Konferencja poświęcona przemocy wobec kobiet pt. „Mam 
dość!” w ramach ogólnoświatowej kampanii „16 Dni Przeciw Przemocy. 

− 09-10 grudnia 2012r. przedstawiciele KDO brali udział w Konferencji 
podsumowującej cykl 20 konferencji regionalnych poświęconych polityce 
równości zorganizowanej w Gdańsku przez Pełnomocnika Rządu ds. 
Równego Traktowania. 

− 12 grudnia 2012r. deklarację przystąpienia do KDO złożyło 
Stowarzyszenie „Europejski Instytut Obywatelski”. 

W związku z pracami KDO w roku 2012 członkowie Komisji występowali 
kilkunastokrotnie z jej ramienia w środkach masowego przekazu. 

KDO przyjęła również plan pracy na rok 2013, jako główne wyzwanie 
stawiając opracowanie i wdrożenie projektu „Łódzka Karta Różnorodności” oraz 
opracowanie i przeprowadzenie w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich 
kampanii informacyjnej „Przeciw przemocy”. 

Łódź, 11 lutego 2012 r. 

Przewodniczący KDO 

 


