
Protokół obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Katowicach 

w dniu 13 kwietnia 2022 r. -  obrady on-line poprzez aplikację Microsoft Teams

Obrady, w związku z zagrożeniem epidemicznym odbyły się w sposób zdalny.

Przebieg obrad: Projekty nadesłane przez architektów wysłano pocztą elektroniczną do 

członków Rady, celem zapoznania się z materiałem. W przypadku występowania pytań 

i wątpliwości członkowie Rady kontaktowali się bezpośrednio z projektantem. Karty oceny są 

na bieżąco podpisywane przez Panią Przewodniczącą Barbarę Grześ w dogodnym dla niej 

terminie.

W obradach on-line udział wzięło 5 członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych w Katowicach, tj.:

Pani Barbara Grześ -  Przewodnicząca Rady,

Pani Bożena W erner-W iceprzewodnicząca Rady,

Pani Sylwia Siudak -  Sekretarz Rady,

Pan Piotr Borgulat - Członek Rady,

Pan Jarosław Makowski -  Radny Rady Miasta Katowice powołany na VIII kadencję samorządu 

2018-2023.

Zaproszeni goście:

Pan Ignacy Hołowiński -  Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa,

Pan Tadeusz Kowal -  Dyrektora ds. Technicznych Katowickich Wodociągów S.A 

Pan Artur Maciaszczyk -  Stowarzyszenie Bona Fides.

Harmonogram obrad przebiegał zgodnie z porządkiem obrad z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

(załącznik nr 1 do protokołu).

1. Omówienie rodzajów nawierzchni stosowanych na parkingach, które są dostępne dla 

osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z dysfunkcją narządu ruchu z udziałem 

zaproszonych gości.

Na wstępie Pani Bożena Werner przedstawiła argumenty świadczące przeciwko 

stosowaniu koski ażurowej na parkingach, a mianowicie jest ona dużym utrudnieniem dla osób 

nie tylko poruszających się na wózkach inwalidzkich ale także matek z dziećmi czy osób 

poruszających się o kulach.
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Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Tadeusz Kowal wyjaśniając dlaczego projektanci 

wskazują na Katowickie Wodociągi jako podmiot wymagający stosowania kostki ażurowej. 

W Katowicach działa Rada Deszczowa, której spotkania odbywają się w siedzibie Katowickich 

Wodociągów. Dlatego też protokoły ze spotkań Rady są rozsyłane na firmówkach Katowickich 

Wodociągów. Rada Deszczowa zaleca stosowanie materiałów przepuszczalnych, jednak nie 

wskazując jednoznacznie na konieczność stosowania kostki ażurowej. Dlatego warto rozważyć 

stosowania rozwiązań alternatywnych jak np. odwodnienie liniowe, odprowadzanie wody 

w gruncie i stosowanie skrzynek rozsączających w przypadku zastosowania pełnej kostki na 

parkingach.

Podobnego zdania był Pan Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa, 

który zwrócił uwagę, że możliwość stosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do płyt 

ażurowych (geokrat), które umożliwiałyby retencję wody w przypadku miejsc narażonych na 

duże obciążenia takich jak parkingi, jest mocno ograniczona.

Ostatecznie zaproponowanym i przyjętym rozwiązaniem, które uwzględnia aspekt 

ekologiczny oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością jest tzw. umiejętne 

projektowanie, w ramach którego ciągi piesze będą wykonane z pełnej kostki a w miejscach 

postojowych dla samochodów będzie zastosowana kratka ażurowa.

Na spotkaniu ustalono także, że zostaną opracowane przez WAiB zalecenia do 

stosowania w ramach projektowanych w Katowicach parkingów. Stosowna informacja zostanie 

wysłana do wydziałów urzędu miasta w Katowicach.

2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 16 marca 2022 roku.

W głosowaniu wzięło udział 5 osób, 5 głosów „za".

3. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie „Projektu wykonawczego przebudowy pasa 

włączenia ulicy Ułańskiej do ulicy Chorzowskiej w Katowicach

Rada zatwierdziła ww. projekt.

Uchwała nr 1 

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

dotycząca opinii dla „Projektu wykonawczego przebudowy pasa włączenia ulicy Ułańskiej 

do ulicy Chorzowskiej w Katowicach".
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§ 1

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje:

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą „Projektu wykonawczego przebudowy pasa 

włączenia ulicy Ułańskiej do ulicy Chorzowskiej w Katowicach".

§ 2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 5 członków Rady, oddano 5 głów za, 

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

4. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Rozbudowa i zmiana sposobu 

użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek muzeum Katowickiego 

Centrum Edukacji Muzycznej „Dom Kilara" w Katowicach, wraz

z zagospodarowaniem terenu, parkingiem i infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką 

istniejącego garażu".

Rada zatwierdziła ww. projekt jednak zaleca rozważenie zastosowania na parkingach 

alternatywnego rozwiązania dla kostki ażurowej, która stanowi duże utrudnienie w poruszaniu 

się dla osób z niepełnosprawnościami.

Uchwała nr 2 

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego 

budynku mieszkalnego na budynek muzeum Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej 

„Dom Kilara" w Katowicach, wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem i infrastrukturą 

techniczną oraz rozbiórką istniejącego garażu".

§1

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn.: „Rozbudowa i zmiana sposobu 

użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek muzeum Katowickiego Centrum 

Edukacji Muzycznej „Dom Kilara" w Katowicach, wraz z zagospodarowaniem terenu, 

parkingiem i infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego garażu".

§ 2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 5 członków Rady, oddano 5 głów za,
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O głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

5. Konsultacja i opiniowanie projektu pn.: „Projektu stałej organizacji ruchu (POR) dla 

wprowadzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz Strefy Płatnego 

Parkowania w Katowicach

Rada skierowała ww. projekt do opiniowania na kolejnym posiedzeniu z uwagi na duży zakres 

projektu wymagający czasu na zapoznanie się z jego zawartością.

6. Uzgodnienie konieczności opiniowania projektów, których zakres przedmiotu 

zamówienia nie rzutuje na parametry związane z tematyką osób niepełnosprawnych:

-  Projekt budowlano - wykonawczy pn.: Remont siedzisk Kasprowicza Katowice",

-  „Projekt budowlano - wykonawczy pn.: Remont Placu Holoubka Katowice".

Rada uzgodniła, iż nie ma potrzeby opiniowania ww. projektów.

W głosowaniu wzięło udział 5 osób, 5 głów „za".

7. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Modernizacja Parku w dolinie 

rzeki Ślepiotka w Katowicach".

Projekt został uzupełniony o informację od projektanta dot. dostępności wejścia od 

ul.Jankego. Projekt został pozytywnie zaopiniowania, pod warunkiem spełnienia warunku 

dostępności wejść do parku.

Rada zatwierdziła ww. projekt.

Uchwała nr 3 

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: „Modernizacja Parku w dolinie rzeki Ślepiotka 

w Katowicach".

§1

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn.: „Modernizacja Parku w dolinie rzeki 

Ślepiotka w Katowicach".

§ 3
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Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 5 członków Rady, oddano 5 głosów za,

§ 2

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

8. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Miejskiego 

programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2022- 2026 Katowice 

bez barier".

Temat przesunięto na posiedzenie Rady dedykowane opiniowaniu ww. projektu 

uchwały na dzień 20.04 2022 r.

9. Omówienie notatki prasowej dot. miejsc niebezpiecznych w Katowicach dla osób 

z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Rada zatwierdziła przedstawioną treść.

10. Wolne wnioski:

- zatwierdzono pismo do Kurii Metropolitalnej w Katowicach;

- ustalono, iż niepełnosprawni mieszkańcy Katowic mogą zgłaszać niedogodności 

występujące w przestrzeni publicznej za pośrednictwem aplikacji NaprawmyTo,

- Rada uzgodniła także z Panem Maciaszczykiem, że informacje prasowe będzie 

zatwierdzać Przewodnicząca Rady, ewentualnie Wiceprzewodnicząca. Zatwierdzone 

informacje powinny stanowić dokumentację Rady, a co za tym idzie, powinny zostać 

przesłane do sekretariatu Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Głosy członków Rady w dniu 13 kwietnia 2022 r. zebrała Bożena Michałek Pełnomocnik 

Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Kolejne obrady zaplanowano na 25 maja 2022 roku.

Załącznik do protokołu:

1. Porządek obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 

13 kwietnia 2022 roku.

2. Pismo do Kurii Metropolitalnej w Katowicach. PRZEWODNI CZĄCA
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Barbara Orzeł
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Porządek obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 

13 kwietnia 2022 roku godz. 12.00 (obrady on-line poprzez aplikację Microsoft Teams)

1. Omówienie rodzajów nawierzchni stosowanych na parkingach, które są dostępne dla 

osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z dysfunkcją narządu ruchu z udziałem 

zaproszonych gości: Dyrektora ds. Technicznych Katowickich Wodociągów S.A. oraz 

Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Katowice.

2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 16 marca 2022 r.

3. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie „Projektu wykonawczego przebudowy pasa 

włączenia ulicy Ułańskiej do ulicy Chorzowskiej w Katowicach".

4. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Rozbudowa i zmiana sposobu

użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek muzeum Katowickiego 

Centrum Edukacji Muzycznej „Dom Kilara" w Katowicach, wraz

z zagospodarowaniem terenu, parkingiem i infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką 

istniejącego garażu.".

5. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie „Projektu stałej organizacji ruchu (POR) dla 

wprowadzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz Strefy Płatnego 

Parkowania w Katowicach. "

6. Uzgodnienie konieczności opiniowania projektów, których zakres przedmiotu 

zamówienia nie rzutuje na parametry związane z tematyką osób niepełnosprawnych:

• „Projekt budowlano - wykonawczy pn.: Remont siedzisk Kasprowicza Katowice"

• „Projekt budowlano - wykonawczy pn.: Remont Placu Holoubka Katowice"

7. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Modernizacja Parku w dolinie 

rzeki Ślepiotka w Katowicach".

8. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Miejskiego 

programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2022- 2026 Katowice 

bez barier".

9. Omówienie notatki prasowej dot. miejsc niebezpiecznych w Katowicach dla osób 

z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

10. Wolne wnioski.

p r z e w o d n i c z ą c a
Powlifowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych



2.

Katowice, 30 marca 2022 r.
Powiatowa Społeczna Rada 
ds. Osób Niepełnosprawnych 
Urząd Miasta Katowice 
ul. Rynek 13, 40-003 Katowice

Kuria Metropolitalna
ul. Jordana 39 
40-043 Katowice

Dotyczy: dostępności dla osób z niepełnosprawnościami kościołów oraz budynków parafialnych 
w Katowicach.

Zwracamy się z prośbą o informacje dot. dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
kościołów oraz budynków parafialnych np. kancelarii i salek katechetycznych w Katowicach. Przez 
dostępność budynku rozumie się, nie tylko możliwości dostania się do wnętrza przy pomocy pochylni, 
wind i platform, ale również wszelkie oznakowania przestrzeni np. alfabetem Brailla, ścieżkami 
dotykowymi, fakturami, czy kontrastami, które są niezbędne dla osób niewidomych i 
niedowidzących. A także udogodnienia umożliwiające komunikowanie się osobom niesłyszącym i 
niedosłyszącym, takie jak pętle indukcyjne i tłumacze języka migowego. Istotne jest też zaplecze w 
postaci dostosowanych toalet dla niepełnosprawnych oraz czytelne oznakowanie informujące o ww. 
ułatwieniach za pomocą piktogramów oraz na stronach internetowych.

Prosimy o informacje dotyczące dostępności kościołów oraz budynków parafialnych:
• dostępności dla osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i skuterach -  pochylnie, 
windy, platformy pionowe i przyschodowe,

• dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wzroku -  oznakowanie przestrzeni alfabetem 
Brailla, ścieżkami dotykowymi,

• dostępności dla osób z niepełnosprawnościami słuchu -  pętle indukcyjne, tłumacze języka 
migowego,

• dostępności toalet dla osób z niepełnosprawnościami,
• informacje o ww. udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami na stronach 

internetowych.

W trosce o wiernych ze szczególnymi potrzebami, zwracamy się do Kurii Metropolitarnej 
o pochylenie się nad tematyką projektowania uniwersalnego, w celu wypracowania standardów 
w kościołach. Pragniemy zwrócić uwagę, że szczególnego wsparcia wymagają nie tylko osoby 
z niepełnosprawnościami, ale też seniorzy, rodziny z dziećmi i wózkami dziecięcymi, kobiety w ciąży, 
a także osoby czasowo kontuzjowane. Liczymy, że dzięki naświetleniu problemu uda się dotrzeć 
z szeroko rozumianą dostępnością, opartą na projektowaniu uniwersalnym, do jak największej liczby 
kościołów.

Z wyrazami szacunku 

Bożena Werner
Wiceprzewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady 

ds. Osób Niepełnosprawnych


