Protokół obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
w Katowicach w dniu 12 listopada 2020 r.

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. Następnie, drogą mailową,
członkowie Rady oddawali głosy w sprawie projektu, a architekt otrzymywał wiadomość
o pozytywnej/negatywnej ocenie koncepcji wraz z informacją o ewentualnych uwagach. Karty
oceny są na bieżąco podpisywane przez Panią Przewodniczącą Barbarę Grześ w dogodnym dla niej
terminie.
W zdalnych obradach udział wzięło 5 członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych w Katowicach, tj.:
Pan Jarosław Makowski - Radny Rady Miasta Katowice powołany na VIII kadencję samorządu (2018-2023)
Pani Barbara Grześ - Przewodnicząca,
Pani Bożena Werner-Zastępca Przewodniczącej,
Pani Sylwia Siudak - Sekretarz,
Pan Piotr Borgulat - Członek Rady.

Opiniowanie projektów odbyło się zgodnie z porządkiem obrad z dnia 12 listopada 2020 r.
(załącznik nr 1 do protokołu).
1. Zatwierdzenie protokołu z dnia 14 października 2020 r.
W głosowaniu wzięło udział 5 osób - 5 głosów „za".
2. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn. „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów
Przesiadkowych - Węzeł Św. Jana".
W głosowaniu wzięło udział 5 osób - 5 głosów „za".
Jednocześnie do projektanta wysłano informację z uwagami Rady:
• zastosowanie kostki bezfazowej lub innej powierzchni bezfazowej na chodnikach,
•

zastosowanie ścieżek dotykowych z uwzględnieniem: słupów, skrzynek, przyłączy,
studzienek i innych-przeszkód,

• ławki z oparciami i podłokietnikami/przysiadaki zgodne ze standardami
dostępności,
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•

przedłużenie pasa ostrzegawczego na rampach chodnikowych poza peron
i połączenie go z pasem ostrzegawczym na przejściu dla pieszych, w celu
zasygnalizowania niebezpiecznych stref tj. torów/jezdni.
Uchwała nr 1
z dnia 12 listopada 2020 r.

dotycząca opinii dla projektu pn. „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych
- Węzeł Św. Jana"
§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Katowicki System Zintegrowanych
Węzłów Przesiadkowych - Węzeł Św. Jana".
§2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 5 członków Rady oddano 5 głosów za,
0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

3. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej
termomodernizacji i modernizacji budynków w ramach zadania „Czyste Powietrze Termomodernizacja budynków oświatowych - część 1 - Miejskie Przedszkole nr 16"
W głosowaniu wzięło udział 5 osób - 5 głosów „za".
Jednocześnie do projektanta wysłano informację z uwagami Rady:
• zainstalowanie podnośnika umożliwiającego przemieszczenie się osoby poruszającej się na
wózku inwalidzkim do pomieszczeń na parterze - szatni dla dzieci i do gabinetu dyrektora,
•

dostosowanie drzwi wejściowych i do ww. pomieszczeń pod kątem szerokości
i bezprogowości.

Uchwała nr 2
z dnia 12 listopada 2020 r.
dotycząca opinii dla projektu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji
i modernizacji budynków w ramach zadania „Czyste Powietrze - Termomodernizacja
budynków oświatowych - część 1 - Miejskie Przedszkole nr 16"
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§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej
termomodernizacji i modernizacji budynków w ramach zadania „Czyste Powietrze Termomodernizacja budynków oświatowych - część 1 Miejskie Przedszkole nr 16".
§2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 5 członków Rady oddano 5 głosów za,
0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

4. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej
termomodernizacji i modernizacji budynków w ramach zadania „Czyste Powietrze Termomodernizacja budynków oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 19 przy ul. Krzyżowej
12 w Katowicach".
W głosowaniu wzięło udział 5 osób - 5 głosów „za".
Jednocześnie do projektanta wysłano informację z uwagami Rady:
• wykonanie pochylni zgodnie ze standardami dostępności - zwłaszcza nachylenia
i balustrady - załącznik nr 2 do protokołu,
• wymiary windy i wyposażenia zgodne z zasadami dostępności m.in. lustro
w windzie - załącznik nr 3 do protokołu),
• zastosowanie przestrzeni manewrowej w toalecie, przed drzwiami i przed windą
zgodnie ze standardami dostępności - załącznik nr 4 do protokołu,
•

zamontowanie w drzwiach wejściowych i do toalety siłowników wspomagających
otwieranie wraz z funkcją opóźnionego zamykania; zawiasy powinny mieć
minimalną siłę tarcia, aby ułatwić otwieranie drzwi,

• wyposażenie toalety w przycisk lub linkę wzywania pomocy, znajdującą się na
maksymalnej wysokości 40 cm od poziomu posadzki - linka/przycisk powinny
aktywować alarm w pomieszczeniu obsługi; uruchamianie urządzeń alarmowych
w toalecie nie powinno wymagać siłyprzekraczającej 30 N.
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych sugeruje wykonanie toalet dla osób
niepełnosprawnych również na wyższych kondygnacjach.
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Uchwała nr 3
z dnia 12 listopada 2020 r.
dotycząca opinii dla projektu pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji
i modernizacji budynków w ramach zadania „Czyste Powietrze - Termomodernizacja
budynków oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 19 przy ul. Krzyżowej 12 w Katowicach"
§1

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej
termomodernizacji i modernizacji budynków w ramach zadania „Czyste Powietrze Termomodernizacja budynków oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 19 przy ul. Krzyżowej 12
w Katowicach".
§2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 5 członków Rady oddano 5 głosów za,
0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

5. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego
Przedszkola nr 45 w Katowicach".
W głosowaniu wzięło udział 5 osób - 5 głosów „za".
Jednocześnie do projektanta wysłano informację z uwagami Rady:
• zamontowanie drzwi wejściowych o szerokości 100 cm,
• wyposażenie drzwi w siłowniki wspomagające otwieranie wraz z funkcją opóźnionego
zamykania; zawiasy powinny mieć minimalną siłę tarcia, aby ułatwić otwieranie drzwi,
• zastosowanie kontrastowych obrzeży ciągów pieszych na dziedzińcu.

Uchwała nr 4
z dnia 12 listopada 2020 r.
dotycząca opinii dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 45
w Katowicach"
§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
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Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego
Przedszkola nr 45 w Katowicach".
§2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 5 członków Rady oddano 5 głosów za,
0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

6. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego
Przedszkola nr 90 w Katowicach".
W głosowaniu wzięło udział 5 osób - 5 głosów „za".
Jednocześnie do projektanta wysłano informację z uwagami Rady:
• zamontowanie drzwi wejściowych o szerokości 100 cm,
• wyposażenie drzwi w siłowniki wspomagające otwieranie wraz z funkcją opóźnionego
zamykania; zawiasy powinny mieć minimalną siłę tarcia, aby ułatwić otwieranie drzwi,
• zastosowanie kontrastowych obrzeży ciągów pieszych na dziedzińcu.

Uchwała nr 5
z dnia 12 listopada 2020 r.
dotycząca opinii dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 90
w Katowicach"
§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego
Przedszkola nr 90 w Katowicach".
§2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 5 członków Rady oddano 5 głosów za,
0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
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7. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu Uchwały zmieniającej uchwałę nr XX/467/20 Rady
Miasta Katowice z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zadań realizowanych
w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
zmienionej uchwałą nr XXVI/599/2020.
W głosowaniu wzięło udział 5 osób - 5 głosów „za".

Uchwała nr 6
z dnia 12 listopada 2020 r.
dotycząca zatwierdzenia projektu Uchwały zmieniającej uchwałę nr XX/467/20 Rady Miasta
Katowice z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2020 r.
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienionej
uchwałą nr XXVI/599/2020
§1

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:
Rada zatwierdza projekt Uchwały zmieniającej uchwałę nr XX/467/20 Rady Miasta Katowice z dnia
28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2020 r. ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienionej uchwałą nr XXVI/599/2020.
§2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział 5 członków Rady oddano 5 głosów za,
0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących.
Wobec powyższego Członkowie Rady podjęli Uchwałę we wskazanym powyżej brzmieniu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

8. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Warszawskiej 4
i Teatralnej 7 w Katowicach".
W głosowaniu wzięło udział 5 osób - 5 głosów „za".
Jednocześnie do projektanta wysłano informację z uwagami Rady:
• dostosowanie przestrzeni manewrowej przed windami i podnośnikiem pionowym zgodnie
z zasadami dostępności,
• zastosowanie platformy pionowej - udźwig i wymiary zgodne z zasadami dostępności,
• zamontowanie w toaletach dla osób z niepełnosprawnościami systemu przywoławczego,
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•

dostosowanie przestrzeni manewrowej w pomieszczeniach socjalnych,

• dostosowanie wszystkich kondygnacji budynku, tak aby były one dostępne dla osób
z niepełnosprawnościami,
•

dostosowanie odpowiednich wymiarów wind/platform pionowych/platform schodowych
wraz z ich wyposażeniem zgodnym z wytycznymi dostępności,

•

dostosowanie odpowiedniej przestrzeni manewrowej w pomieszczeniach biurowych, na
korytarzach oraz przed i za drzwiami,

• zastosowanie kostki bezfazowej na dziedzińcu i na miejscu parkingowym,
•

przystosowanie miejsca postojowego dla samochodu o wymiarach 360*500 cm,

•

dostosowanie toalet dla niepełnosprawnych na wszystkich kondygnacjach zgodnie
z zasadami dostępności,

• wyposażenie drzwi w siłowniki wspomagające otwieranie wraz z funkcją opóźnionego
zamykania; zawiasy powinny mieć minimalną siłę tarcia, aby ułatwić otwieranie drzwi,
• zamontowanie lady recepcji/kasy/stanowiska obsługi przynajmniej na odcinku o szerokości
90 cm, nie wyższe niż 90 cm - optymalna wysokość to 70-80 cm o głębokości blatu 60 cm,
• zastosowanie ławek z oparciem tylnim i podłokietnikami - podobnie w przypadku siedzeń
w poczekalniach.

Uchwała nr 7
z dnia 12 listopada 2020 r.
dotycząca opinii dla projektu pn. „ Przebudowa budynku przy ul. Warszawskiej 4 i Teatralnej 7
w Katowicach"
§1

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Przebudowa budynku przy
ul. Warszawskiej 4 i Teatralnej 7 w Katowicach".
§2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 5 członków Rady oddano 5 głosów za,
0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
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Głosy członków Rady w sprawie projektów zebrał w sposób elektroniczny Pełnomocnik Prezydenta
ds. Osób z Niepełnosprawnościami Pani Bożena Michałek w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu
Miasta Katowice.

Kolejne obrady zaplanowano na 9 grudnia 2020 roku.

Załączniki do protokołu:
1. Porządek obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu
14.10.2020 r.
2. Wymagania/zalecenia dotyczące montażu poręczy zgodne ze standardami dostępności.
3. Wymagania/zalecenia dotyczące wymiarów kabiny oraz jej wyposażenia zgodne ze
standardami dostępności.
4. Wytyczne dotyczące przestrzeni manewrowej zgodne ze standardami dostępności.

P R Z E WOD N I C Z Ą C A
Powiatowej Społecznej Radym. Osób Niepełnosprawnych
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Porządek obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu
12 listopada 2020 roku (obrady zdalne)

1. Zatwierdzenie protokołu z dnia 14 października 2020 r.
2: Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn. „Katowicki System
Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - Węzeł Św. Jana".
3. * Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn. „Wykonanie dokumentacji
projektowej termodernizacji i modernizacji budynków w ramach zadania „Czyste
powietrze - Termomodernizacja budynków oświatowych - część 1 - Miejskie
Przedszkole nr 16".
4. -' Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn. „Wykonanie dokumentacji
projektowej termomodernizacji i modernizacji budynków w ramach zadania „Czyste
powietrze - Termodernizacja budynków oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 19
przy ul. Krzyżowej 12 w Katowicach".
5. Omówienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XX/467/20 Rady Miasta
Katowice z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2020 r. ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienionej
uchwałą nr XXVI/599/20 z 22 października 2020 r.
6. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn. „Przebudowa budynku przy
ul. Warszawskiej 4 i Teatralnej 7 w K a to w ica ch II etap konsultacji.
7r Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn. „Termomodernizacja budynku
Miejskiego Przedszkola nr 45 w Katowicach".
8.* Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn. „Termomodernizacja budynku
Miejskiego Przedszkola nr 90 w Katowicach".
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3.4.3.3. PORĘCZE
Wymagania/zalecenia:
■ po obu stronach pochylni należy zainstalować poręcze na wysokości 75 i 90 cm,
■ odstęp między poręczami musi mieścić się w granicach od 100 cm do 110 cm,
■ poręcze przy pochylniach należy przedłużyć o 30 cm na ich początku, końcu oraz zakończyć
w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie62,
■ poręcze przy pochylniach powinny być równoległe do nawierzchni63,
■ część chwytna poręczy powinna mieć średnicę 3,5-4,5 cm64,
■ część chwytna poręczy powinna być oddalona od ściany o co najmniej 5 cm65.
Rys. 40
Balustrady i poręczewymagane wysokości
i wielkości elementów

3.5-

4,5 cm

min. 5 cm
3.54,5 cm

62 Ibidem § 298 ust. 5
63 Kowalski K. „Projektowanie bez barier - Wytyczne" wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
64 Ibidem
65 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) § 298 ust. 6
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3.4.4.2. WYMIARY KABINY ORAZ JEJ WYPOSAŻENIE
Wymagania/zalecenia:
■ kabina dźwigu osobowego dostępna dla osób z niepełnosprawnością powinna mieć
szerokość co najmniej 110 cm i długość 140 cm,
■ po obu stronach kabiny powinny znajdować się ciągłe poręcze, a ich górna część powinna
znajdować się na wysokości 90 cm92,
■ w celu ułatwienia dostępu do przycisków lub elementów sterowniczych w poręczy powinna
być przerwa, jeżeli kabinowy panel sterujący znajduje się na tej samej ścianie93,
■ różnica poziomów podłogi kabiny dźwigu, zatrzymującego się na kondygnacji użytkowej,
i posadzki tej kondygnacji przy wyjściu z dźwigu nie powinna być większa niż 2 cm94
(optymalnie do 1 cm),
■ zaleca się stosowanie dźwigów osobowych o większych wymiarach, mianowicie
150x21 Ocm dla dźwigów jednostronnie otwieranych oraz 120x210 cm dla dźwigów
przelotowych, aby umożliwić m.in. wjazd osobie poruszającej się na skuterze inwalidzkim
i osobom z wózkiem bliźniaczym oraz ewentualne wprowadzenie roweru95,
■ zaleca się wyposażenie dźwigu osobowego w składane siedzenie na wysokości 50 cm
od poziomu podłogi, o szerokości 40 - 50 cm, głębokości 30 - 40 cm i zdolności utrzymania
obciążenia 100 kg96,
■ drzwi do kabiny powinny mieć szerokość 90 cm (zalecana 100 cm ze względu na osoby
z wózkami bliźniaczymi i poruszające się na wózkach z napędem akumulatorowym),
■ drzwi dźwigu powinny otwierać się i zamykać automatycznie,
■ system powinien być oparty na czujnikach (np. podczerwień) zatrzymujących zamykanie
drzwi jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobą,
■ na ścianie przeciwnej do drzwi wejściowych należy umieścić lustro, na wysokości
maksymalnie 40 cm od poziomu podłogi, umożliwiające osobie poruszającej się na wózku
inwalidzkim sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje się żadna przeszkoda i czy może
bezpiecznie opuścić kabinę,
■ stosowanie lustra nie jest konieczne, jeżeli wymiary kabiny są większe niż 150x150 cm97,
Rys. 41
Rzut dźwigu osobowego z wymaganymi
wymiarami

1.3.1. ZASIĘG RĄK
Pomiary antropometryczne określiły przeciętny zasięg rąk dorosłej osoby siedzącej na wózku
inwalidzkim, który wynosi maksymalnie :
■ 137 cm - zasięg boczny,
■ 122 cm - zasięg przedni,
■ 40 cm - 110 cm zasięg komfortowy3.
Rys. 02
Zasięg rąk osoby do
rosłej siedzącej na
wózku inwalidzkim

1.3.2. PRZESTRZEŃ MANEWROWA
Najmniejsza powierzchnia potrzebna do wykonania :
■ obrotu o 90°- 150x150 cm,
■ pełnego obrotu (średnica koła wózka) - 170x170 cm,
■ skrętu w czasie jazdy o 90° - 150x180 cm,
■ obrotu o 180° lub 360° względem stałego (nieruchomego) punktu osi obrotu - 200x200 cm.
Rys. 03
Przestrzeń manew
rowa dla osób po
ruszających sie na
wózkach inwalidzkich
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3 Norma ISO 21542:2011 „Building construction - Accessibility of the built environment oraz American with Disability Act. Standards
for Accessible Design"
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