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

Przebieg obrad:

W obradach on-line udział wzięło 3 członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych w Katowicach, tj.:

Pani Barbara Grześ -  Przewodnicząca,

Pani Bożena Werner -  Zastępca Przewodniczącej,

Pan Piotr Borgulat - Członek Rady.

Zaproszeni goście:

Pani dr Ewa Piaskowska - doradczyni ds. równego traktowania w Katowicach 

Pan Artur Maciaszczyk -  Stowarzyszenie Bona Fides

Harmonogram obrad przebiegał zgodnie z porządkiem obrad z dnia 9 luty 2022 r. (załącznik 

nr 1 do protokołu).

1. Omówienie tematu równego traktowania osób z niepełnosprawnościami z udziałem 

społecznego doradcy ds. równego traktowania Pani dr Ewy Piaskowskiej.

W dniu 9 luty 2022 r. o godz. 13:00 odbyło się spotkanie Powiatowej Społecznej Rady 

ds. Osób Niepełnosprawnych z doradczynią ds. równego traktowania w Katowicach Panią 

dr Ewą Piaskowską, w celu omówienia tematu równego traktowania osób 

z niepełnosprawnościami.

Dr Ewa Piaskowska pełni funkcję społecznego doradcy ds. równego traktowania. Jej głównym 

zadaniem będzie współdziałanie w realizowaniu polityki Katowic w zakresie równego 

traktowania w sferach takich jak płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna, 

pochodzenie etniczne i narodowe, religia oraz status społeczno-ekonomiczny.

Na wstępie Pani dr Ewa Piaskowska podziękowała za zaproszenie do uczestnictwa 

w Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych. Oznajmiła, że zdaje sobie sprawę z głównych 

problemów dotyczących tego środowiska, jednak zna je głównie ze sprawozdań 

Pełnomocniczki. Obecnie chce wysłuchać członków Rady aby dowiedzieć się jak odczuwają 

sytuacje dot. nierównego traktowania i dyskryminację ze względu na niepełnosprawność.

Protokół obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

w Katowicach w dniu 9 luty 2022 r. -  obrady on-line poprzez aplikację Microsoft Teams
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Miasto podejmuje od lat wiele działań związanych z Równym Traktowaniem w zakresie 

mieszkalnictwa, transportu, bezpieczeństwa i in. Jednak jest potrzeba zwiększenia działań 

zmierzających do zapobiegania dyskryminacji wynikającej z uprzedzeń i negatywnych 

stereotypów w przestrzeni publicznej. Dotychczas działania te są rozproszone w Strategii 

Miasta. Potrzeba intensyfikacji działań systemowych. Władze Miasta obecnie przygotowują 

się do opracowania Strategii Równego Traktowania i wieloletniego Programu Działań 

Antydyskryminacyjnych. Doradczyni będzie koordynować prace związane z przygotowaniem 

diagnozy dot. tej tematyki w oparciu o konsultacje społeczne, a także podejmie się zwiększenia 

działań edukacyjnych aby zwiększyć świadomość społeczną w tym zakresie.

Następnie członkowie Rady mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat 

przejawów dyskryminacji wobec osób z niepełnosprawnościami.

Pani Bożena Werner wskazała następujące kwestie, jako istotne w zakresie równego 

traktowania osób z niepełnosprawnościami, głównie z dysfunkcją ruchu:

- konieczność uwzględniania potrzeb osób z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem 

różnych rodzajów niepełnosprawności,

- odejście od patrzenia stereotypowego,

- uwzględnianie przez potencjalnych pracodawców osób z niepełnosprawnościami jako 

pracowników, stwarzanie odpowiednich/dostępnych miejsc pracy,

- zapewnienie nowoczesnych toalet dla osób z niepełnosprawnościami wyposażonych w tzw. 

komfortki,

- umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z dóbr publicznych na równi 

z osobami pełnosprawnymi,

- budowanie dostępnego otoczenia, ponieważ osoby z niepełnosprawnościami nie tylko 

potrzebują dostępnych przestrzeni własnego mieszkania ale również innych z uwagi na 

odwiedzanie np. rodziny itp. (problem jeśli mieszkają w budynku z barierami),

- zbyt wąskie alejki w niektórych sklepach nie pozwalają na przejazd wózkiem inwalidzkim,

- teatry, kina, sale widowiskowe - nadal tylko niektóre są dostępne i tylko w wybranych, 

wskazanych miejscach na widowni, Multikina nie są dostępne, a kameralne kina mają 

specyficzny repertuar,

- niewielka część restauracji, kawiarni jest dostępna, dotyczy to również ogródków letnich,

- gabinety lekarskie także bywają niedostępne, zwłaszcza te prywatne,

- specjalny transport w Katowicach dedykowany osobom z niepełnosprawnościami działa tylko
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do 22.00, a to ogranicza czas korzystania z nocnego życia towarzyskiego,

- poziom opieki nad osobami z niepełnoprawnościami tj. usługi asystenckie, opieka 

wytchnieniowa jest nieporównywalny do opieki w krajach wysoko rozwiniętych,

- każda inwestycja realizowana przez miasto powinna uwzględniać dostępność dla osób 

z niepełnoprawnościami, w tym m.in. place zabaw,

- obiekty sakralne powinny także być dostępnie dla osób z niepełnosprawnościami (brak 

dostępności np. Kościół Mariacki w Katowicach),

- brak jest edukacji dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie ich 

seksualności,

- gabinety ginekologiczne także nie są przystosowane do obsługi osób z dysfunkcja ruchu, brak 

w nich przede wszystkim podnośnika.

Pani Naczelnik Małgorzata Moryń-Trzęsimiech zabrała w dalszej kolejności głos 

wyjaśniając pewne kwestie związane z dostępnością. Ważnym elementem zapewnienia 

możliwości uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym jest 

informowanie o ich potrzebach, głównie poprzez kampanie społeczne. Dużym ograniczeniem 

są możliwości finansowe miasta, bardzo ograniczone w dobie pandemii, a wprowadzanie 

zmian jest procesem, który wymaga czasu i nakładów finansowych. Zakresy zadań 

realizowanych przez opiekunki oraz AOON są uregulowane przepisami o tych zawodach, 

dlatego opieka w Anglii może się różnić od tej w Polsce. Warto jednak dodać, że wprowadzane 

są różne nowe formy wsparcia w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby - tak np. powstały ośrodki 

24+. W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym dostępny jest gabinet ginekologiczny dostoswany 

dla potrzeb osób z dysfunkcja ruchową. Zmiany potrzebne są także w świadomości społecznej, 

dlatego dużym sukcesem był projekt „Miejska dżungla", zawieszony obecnie z powodu 

pandemii. W przypadku obiektów sakralnych Rada powinna wystąpić do Biskupa z pisemnym 

wnioskiem o zapewnienie dostępności obiektów sakralnych.

Kolejną sobą, która zabrała głos omawiając kwestie dyskryminacji była Pani Barbara 

Grześ, wskazując następujące problemy, głównie dotykające osoby z dysfunkcjami 

sensorycznymi tj. słuchu i wzroku:

- brak pętli indukcyjnych w różnych obiektach,

- ściszona sygnalizacja na przejściach dla pieszych w centrum Katowic, na przebudowywanych 

przejściach dla pieszych nadal brak zamontowanych sygnalizatorów dotykowych,

- autobusy na przystankach często zatrzymują się w dużej odległości od krawężnika,
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- brak ścieżek dotykowych w przestrzeniach publicznych, w szczególności powinny zostać 

wprowadzone w centrum miasta, jako informacja dotykowa,

- zbyt niskie dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnościami do zakupu przedmiotów 

ortopedycznych i innych pochodzące przede wszystkim z PFRON,

- stereotypowe myślenie o osobach z niepełnosprawnościami.

Na zakończenie prowadzonej dyskusji w temacie równego traktowania dr Ewa 

Piaskowska wyraziła nadzieję, że dalsza dobra współpraca z Panią Pełnomocnik i Radą pomoże 

rozwiązywać zgłaszane problemy osób z niepełnosprawnościami, zdaje jednak sobie sprawę, 

że to wymaga cierpliwości i są to działania wieloaspektowe i długoletnie.

2. Zatwierdzenie protokołu z dnia: 12 stycznia 2022 r.

W głosowaniu wzięły udział 3 osoby - 3 głosy „za".

3. Wolne wnioski.

- Omówienie informacji przesłanej przez Pana Krzysztofa Wostala, skierowanej do członków 

Rady, dotyczącej barier w mieście Katowice dla ludzi z dysfunkcją wzroku i słuchu. Sprawa 

została odłożona do przyszłego posiedzenia Rady z wnioskiem o zaproszenie Pana Krzysztofa 

Wostala na niniejsze posiedzenie.

- Omówienie propozycji nagłaśniania medialnego spraw rozpatrywanych na posiedzeniach 

Rady przez Pana Artura Maciaszczyk ze Stowarzyszenia Bona Fides. Konieczność uruchomienia 

adresu e-mail dla Rady oraz bieżącego kontaktu -  osobą wyznaczoną do kontaktów została 

Pani Bożena Werner. Ponadto Pan Artur Maciaszczyk będzie uczestniczył we wszystkich 

posiedzeniach Rady.

Głosy członków Rady w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 12 stycznia 2022 r. 

zebrała Bożena Michałek Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami. 

Kolejne obrady zaplanowano na 9 marca 2022 roku.

Załącznik do protokołu:

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

9 lutego 2022 roku.
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Porządek obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu

9 lutego 2022 roku godz. 13.00 (obrady on-line poprzez aplikację Microsoft Teams)

1. Omówienie tematu równego traktowania osób z niepełnosprawnościami z udziałem 

społecznego doradcy ds. równego traktowania Pani dr. Ewy Piaskowskiej.

2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 12 stycznia 2022 r.

3. Wolne wnioski.

W 0  D N I C Z Ą C A
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych


