
Cykliczne spotkania z KAFOS

Notatka ze spotkania 
w dniu 11.02.2009r.

Uczestnicy:

Wydział Polityki Społecznej:
1. Jolanta Wolanin – p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej
2. Stefania Gowda – Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych
3. Agnieszka Lis – pracownik Referatu ds. Organizacji Pozarządowych

Śląskie Forum Organizacji Pozarzadowych KAFOS
4. Anna Kruczek – Prezes Zarządu KAFOS
5. Andrzej Bogdanowicz – Zastępca Prezesa Zarządu KaFOS
6. Lidia Bortel – Psycholog w Instytucie Współpracy i Partnerstwa Lokalnego

Omawiane sprawy:

1. Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Karty parkingowe powinny być  przeznaczone tylko dla  osób niepełnosprawnych o 
obniżonej sprawności ruchowej.

W dniu 13.02.2009r.  w powyższej  sprawie spotkali  się Naczelnik WPS i  Dyrektor 
MOPS i Przewodniczący Miejskiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 
Zgodnie  z  art.  8  ustawy z  dnia  20  czerwca  1997r.  –  Prawo o  ruchu  drogowym –  karta 
parkingowa wydawana jest osobie na podstawie  wydanego przez zespół do spraw orzekania 
o niepełnosprawności, orzeczenia o zaliczeniu do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego 
stopnia  niepełnosprawności  o  przyczynie  niepełnosprawności  z  kodu  R  lub  N  lub  na 
podstawie orzeczenia wydanego przez organy rentowe.  
W przypadku orzeczeń wydanych przez organy rentowe, w których nie określono przyczyny 
niepełnosprawności,  kartę  parkingową  wydaje  sie  na  podstawie  orzeczenia  wraz  z 
zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym ograniczenie sprawności ruchowej.  
Przewodnicząca  MZON  zobowiązała  się,  iż  przypomni  lekarzom  orzecznikom,  jakie  są 
przesłanki  do  udzielenia  uprawnień  do  otrzymania  karty  parkingowej  przez  osoby 
niepełnosprawne. 

2. Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych bez pieczęci Urzędu Miasta Katowice 
zachowują swoja ważność.

Od  dnia  19.01.2009  sprawy  dotyczące  wydawania  kart  parkingowych  dla  osób 
niepełnosprawnych  oraz  kart  parkingowych  dla  placówek  zajmujących  się  opieką, 
rehabilitacją  lub  edukacją  osób  niepełnosprawnych  załatwiane  są  w  Wydziale  Polityki 
Społecznej przy ul. Młyńskiej 4, pokój nr 6.
Celem zabezpieczenia  przed  podrabianiem kart  aktualnie  wydawane  karty  parkingowe są 
stemplowane pieczęcią Urzędu Miasta.
Wszystkie  karty parkingowe wydane przed  tą  datą,  nieostemplowane -  zachowują swoja 
ważność (INFORMACJA DO UMIESZCZENIA NA STRONĘ INTERNETOWĄ).
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3. Akcja  - parkingi dla osób niepełnosprawnych

Do omówienia  na  spotkaniu  w  gronie  osób  uczestniczących  w  przygotowaniu  Akcji  czy 
naklejać nalepki „Parkujesz-zdrapujesz?”

4. Kalendarz imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe (dodatkowa forma 
promocji katowickich organizacji) – do umieszczenia na stronie internetowej.

WPS wystąpi do organizacji w sprawie przesyłania informacji o organizowanych imprezach, 
konferencjach. (MAILE+INFORMACJA NA STRONĘ INTERNETOWĄ)

2. Brak domu dziennego pobytu dla osób chorych na autyzm

Poinformowano,  że  w  bieżącym  roku  przyznano  dotację  dla  Regionalnego 
Stowarzyszenia  Na Rzecz  Osób Autystycznych I  Ich Rodzin,  które  będzie  realizować 
usługi  w  formie  zajęć  popołudniowych  –  warsztatów  dla  młodzieży  i  dorosłych  z 
autyzmem oraz szkolić wolontariuszy do pracy z osobą z autyzmem. Jest to początek do 
dalszej współpracy w zakresie wspierania osób chorych na autyzm.

3. Pan A. Bogdanowicz podkreślił, że ogłaszane przez Instytucję Pośredniczącą konkursy 
przewidują dofinansowanie ze środków unijnych projektów na tworzenie  mieszkań 
chronionych, jednakże ze względu na fakt, iż są to projekty, których wartość może 
przekraczać 1 mln zł, pojawia się znów problem zabezpieczenia prawidłowej realizacji 
projektu przez organizację pozarządową.

KaFOS  złożył  pismo  z  prośbą  o  rozeznanie  możliwości  zabezpieczenia  przez  miasto 
Katowice  prawidłowej  realizacji  umów,  których  wartość  dofinansowania  ze  środków 
unijnych przekracza 1 mln zł (wniosek ze spotkania w dniu 14.01.2009r.). 

4. Bariery architektoniczne w mieście Katowice

Pani S.  Gowda udostępni badania przeprowadzone kilka lat  temu celem porównania z 
aktualną sytuacją w mieście Katowice.

5. Udział przedstawicieli miasta Katowice w imprezach, wydarzeniach organizowanych 
przez organizacje pozarządowe.

KaFOS skierował prośbę o udział przedstawicieli władz miasta Katowice w ważnych dla 
organizacji imprezach (np. obchody rocznicowe).

Sporządziła: Agnieszka Lis


