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Sprawozdanie z prac 

KDO ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji 

w roku 2014 

 

W roku 2104 KDO ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji odbyło 

12 comiesięcznych spotkań w wymaganym składzie, a ponadto odbyło się 26 spotkań 

roboczych w składzie podmiotów zainteresowanych danym tematem. 

Główne obszary działań nakierowane były na zagadnienia związane z 

wyrównywaniem szans w równym dostępie do infrastruktury społecznej osób 

szczególnie narażonych na nieumyślną dyskryminację wynikającą z ich uwarunkowań 

– osób niepełnosprawnych w zakresie somatycznym, sensorycznym i psycho-

intelektualnym oraz obcokrajowców zarówno przebywających już na terenie 

oddziaływania miasta Łodzi jak i w perspektywie zwiększenia liczby cudzoziemców 

przebywających w Łodzi  z przyczyn innych niż krótkotrwałe pobyty turystyczne.  

W ramach podejmowanych działań z inicjatywy KDO przeprowadzono badanie 

dostępności oferty kulturalnej – to jest muzeów, teatrów, ośrodków kultury dla osób 

wymagających szczególnego traktowania ze względu na utrudnione możliwości 

poruszania się, zaburzenia wzroku, zaburzenia mowy i słuchu oraz niepełnosprawność 

umysłową, a także wobec osób nie posiadających zdolności komunikacji ze względu 

na nieznajomość języka polskiego.  

Wnioski z przeprowadzonego badania zostały uwzględnione w trakcie prac 

KDO nad założeniami do „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Łodzi na 

lata 2015-2020” oraz zostały przyjęte jako materiał do analizy i pracy na rok 2015. 

Przedstawiciele  KDO na zaproszenie Pełnomocniczki Rządu ds. Równego 

Traktowania uczestniczyli też w wymianie doświadczeń pomiędzy różnymi 

instytucjami i organizacjami społecznymi w ramach konferencji, seminariów i 

warsztatów organizowanych przez i przy współudziale Kancelarii  Prezesa Rady 

Ministrów – 29 stycznia 2014 w ramach podsumowania podejmowanych lokalnie 

inicjatyw z zakresu równego traktowania, 26 maja 2014 w trakcie sympozjum z 

udziałem przedstawicieli władz Finlandii na temat innowacji społecznych, 27 czerwca 

2014 w seminarium „Przeciw mowie nienawiści – myśl globalnie, działaj lokalnie”. 

Szczególnym obszarem działań KDO ds. RiPD były zagadnienia związane 

obecnością cudzoziemców w Łodzi. Z analizy KDO wynika, że wśród polskich miast 

działających na rzecz integracji imigrantów  nie ma instytucji i organizacji łódzkich, nie 

ma też UMŁ, który nie posiada takich  kompetencji. Łódzki Urząd Wojewódzki zajmuje 
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się sprawami związanymi z legalizacją pobytu i pracą. W przeciwieństwie do 

Warszawy, Lublina, Poznania, Wrocławia, Krakowa, nie istnieje w Łodzi żadne centrum 

integracyjne, czy dom wielu kultur, gdzie cudzoziemcy mogliby znaleźć miejsce na 

spotkania, działalność organizacyjną, kulturalną oraz integracyjną oraz na działania w 

kierunku ochrony swoich praw. Istnieje także przecież wśród nich  zapotrzebowanie 

na pomoc prawną. KDO chce zwrócić uwagę władz miasta na problematykę 

integracyjno-kulturową a także na brak narzędzi do  zarządzania imigrantami w Łodzi. 

Jest to szczególnie ważne w kontekście polskiego rynku pracy z jednej strony  oraz 

zbiorowych ucieczek imigrantów do Europy z drugiej i przyjmowania przesiedleńców 

z Ukrainy. 

Przedstawiciele KDO uczestniczyli w szeregu spotkań poświęconych tym 

problemom 23 czerwca 2014 r. członkowie KDO wraz z przedstawicielami  Łódzkiego 

Urzędu Wojewódzkiego ds. Cudzoziemców w Łodzi uczestniczyli w spotkaniu z 

pracownikami UM Lublin dotyczącego polityki Lublina względem imigrantów i 

wypracowanych narzędzi tej polityki, 28 sierpnia 2014 odbyło się w szkoleniu „Prawa i 

obowiązki cudzoziemców w Polsce”, Zwiększenie wiedzy i kompetencji wśród 

pracowników oraz członków organizacji pozarządowych w zakresie podstawowych 

przepisów prawnych dotyczących pobytu cudzoziemców – obywateli państw trzecich  

w Polsce oraz praw migrantów - wynikających z konwencji międzynarodowych, 8 

października 2014 w seminarium pod hasłem „Nic o nas bez nas - lokalnie” 

zorganizowanym przez Fundację dla Somalii i Stowarzyszenie Diaspora Rwandy w 

Polsce,  29 października 2014 w spotkaniu „Networking Day” zorganizowanym przez 

Międzynarodową organizację ds. Migrantów, 19 listopada 2014 w konferencji 

organizowanej przez MSW „Polska a migracje – wyzwania na dziś i jutro”, 18.12.2014 

r. w konferencji „Wielokulturowe miasta – migranci częścią społeczności lokalnych”.  

KDO ds. RiPD uczestniczyła w ramach konsultacji i panelu ekspertów w pracach 

nad opracowaniem „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Łodzi na lata 

2015-2020” w obszarach dotyczących przeciwdziałaniu wykluczeniom społecznym i 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Przedstawiciele KDO uczestniczyli w II Łódzkim Kongresie Kobiet prowadząc 

panel tematyczny pt. „Moc różnorodności” oraz zorganizowali w dniu 07 maja 2014 z 

inicjatywy „Pulsu Kobiety” szkolenie z zakresu poszanowania różnorodności. 

W związku z doniesieniami o dyskryminacji osoby transseksualnej podczas 

próby oddawania krwi, w dniu 20 października KDO skierował do Regionalnego 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pismo z prośbą o informację i wyjaśnienie 

zaistniałej sytuacji. 

W ramach ogólnoświatowej Kampanii „16 Dni Przeciwko Przemocy…” 

przedstawiciele KDO w uczestniczyli 24 listopada 2014 w konferencji w Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów prezentując założenia dotyczące współpracy i inicjatyw 
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lokalnych w ramach przeciwdziałania przemocy domowej, w dniu 25 listopada 2014 

współorganizowali w Kancelarii Sejmu RP Konferencję „Przeciw Przemocy” oraz w 

dniu 27 listopada 2014 uczestniczyli w konferencji prasowej w Sejmie RP inicjując 

akcję podpisywania Deklaracji niestosowania przemocy wśród parlamentarzystów. 

W dniu 08 grudnia 2014 w UMŁ z inicjatywy KDO została zorganizowana 

Konferencja „Mężczyźni Przeciw Przemocy” z udziałem gości z całej Polski w ramach 

której również w Łodzi, jako pierwszym z miast w Polsce została zainicjowana 

kampania podpisywania Deklaracji Niestosowania Przemocy. 

 

 

Przewodniczący 

KDO ds. Różnorodności i Przeciwdziałania Dyskryminacji 

Piotr Kłys 

 

 

 

Łódź, 31 stycznia 2015 r. 


