Protokół obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
w Katowicach w dniu 13 października 2021 r. - obrady on-line poprzez aplikację Microsoft Teams

Obrady, w związku z zagrożeniem epidemicznym odbyły się w sposób zdalny.
Przebieg obrad: W obradach on-line udział wzięło 4 członków Powiatowej Społecznej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych w Katowicach, tj.:
Pani Barbara Grześ - Przewodnicząca,
Pani Bożena Werner - Zastępca Przewodniczącej,
Pan Piotr Borgulat - Członek Rady
Pan Jarosław Makowski - Radny Rady Miasta Katowice powołany na VIII kadencję samorządu (20182023).
Harmonogram obrad przebiegał zgodnie z porządkiem obrad z dnia 13 października

2021 r.

(załącznik nr 1 do protokołu).
Natomiast Sekretarz Rady Pani Sylwia Siudak oddała swój głos telefonicznie bezpośrednio po
posiedzeniu Rady.

1. Omówienie kampanii pn. „Przewijamy Polskę" w aspekcie uwarunkowań technicznych,
jakie powinny zostać spełnione przez realizatora z udziałem Pani Aleksandry Tomkiewicz
Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa.
Pani Aleksandra Tomkiewicz swoje wystąpienie rozpoczęła od wyrażenia opinii w sprawie
kampanii pn.: „Przewijamy Polskę", a mianowicie stwierdziła, iż zamysł akcji jest potrzebny
i powinien być rozważany przy powstawaniu nowych obiektów użyteczności publicznej oraz
szczegółowo analizowany w przypadku już istniejących toalet. Za wzór dostępności w ramach ww.
akcji Pani Aleksandra Tomkiewicz wymieniła Wielką Brytanię, która w bieżącym roku wprowadziła
wymóg realizowania w nowopowstających obiektach przestrzeni publicznej takich jak: ratusze,
centra handlowe, kina, czy muzea montażu przewijaków dla osób z ciężką niepełnosprawnością,
mających problem samodzielnie zrealizować swoje potrzeby fizjologiczne. Wielka Brytania
w większości przypadków montuje przewijaki/leżanki z elektrycznym podnośnikiem na pilota,
ułatwiając w ten sposób, zarówno osobie korzystającej z toalety komfort załatwiania potrzeby
fizjologicznej, jak i osobie drugiej pomagającej osobie z niepełnosprawnościami pomóc
zrealizować ww. potrzeby. Ponadto Pani Naczelnik przedstawiła niezbędne wymogi dotyczące
montażu

przewijaka/leżanki,

jakie

muszą

zostać

1

spełnione

aby

montaż

mógł

zostać

zrealizowany tj.:
•

powierzchnia do zamontowania przewijaka/leżanki powinna wynosić 12 m2,

•

uwzględnienie w toalecie miejsca na sanitariat, umywalkę, przewijak (podnośnik do
przewijaka) oraz miejsca na drobne elementy takiej jak suszarka do rąk, czy pojemnik na
ręcznik papierowy,

•

uwzględnienie kwestii przestrzennych montażu sanitariatu, który jest ściśle uzależniony od
pionu kanalizacyjnego - pion determinuje lokalizacje tego pomieszczenia,

•

zmiany układu funkcjonalnego w przypadku montażu przewijaka/leżanki w istniejącej już
toalecie,

•

sam przewijak/leżanka nie może być zamontowany na samej płycie gipsowo-kartonowej,

•

zastosowanie pod stelażu do zamontowania przewijaka/leżanki, jeżeli ścianka jest lekka,

•

zastosowanie ścianki murowanej do zamontowania przewijaka/leżanki (łatwiej wtedy
dokonać takiego montażu, mając na uwadze kwestie realizacji przewijaka/leżanki wraz
z elektrycznym podnośnikiem na pilota).

Pani Naczelnik zwróciła również uwagę, na fakt kto zaczął mówić o ww. akcji - to właściciele
prywatnych przestrzeni komercyjnych, którym zależy na kliencie bez względu na wiek,
ograniczenia zdrowotne, kulturę, religię, ich celem jest bowiem dotarcie do najszerszego grona
odbiorców, poprzez m.in. dokonywanie udogodnień dla wszystkich potencjalnych klientów, po to
by budować swój wizerunek oparty na zasadzie dostępności i równości. Warto zatem pomyśleć
nad sposobem dotarcia do inwestorów, którzy będą zainteresowani poprawianiem komfortu
swoich przestrzeni komercyjnych dla osób z ciężką z niepełnosprawnością, którzy jeszcze nie
słyszeli o takowej idei kampanii pn.: „Przewijamy Polskę".
Pani Naczelnik zgodziła się wraz z myślą Pani Bożeny Werner - Wiceprzewodniczącej Rady,
iż przed inwestorami stoją projektanci, którzy mogą zaprezentować potrzebę montażu
przewijaków/leżanek niezbędnych do zapewnienia komfortowych warunków załatwiania potrzeb
fizjologicznych. Podsumowując Pani Naczelnik uważa, że należy skojarzyć środowisko osób
potrzebujących ze skorzystania z

takich udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, ze

środowiskiem architektów, po to by przedstawić im wizję i cel propagowania powyższej kampanii
oraz w dalszej kolejności omówienia przekazywania ustalonych informacji przez ww. środowiska
do adresata docelowego, czyli inwestora (ustalenie kanałów informacyjnych - np. poprzez
periodyk/miesięcznik „Zawód: Architekt Ogólnopolski magazyn Izby Architektów RP") oraz, czy
należy przeprowadzać szkolenia z dostępności w powyższym zakresie i w jaki sposób miałyby się
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odbywać. Pani Naczelnik powiadomiła Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych,
iż rozezna temat omawianej kampanii w środowisku architektów i powiadomi Radę o powziętych
ustaleniach

przez

Panią

Bożenę

Michałek

-

Pełnomocnika

Prezydenta

ds.

Osób

z Niepełnosprawnościami.

Zatwierdzenie protokołu z dnia 8 września 2021 r.
W głosowaniu wzięło udział 5 osób - 5 głosów „za".

2. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn.: „Katowicka Infrastruktura Rowerowa" połączenie wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyżowania z ul. Lotnisko do skrzyżowania
z ul. Trzech Stawów.

W głosowaniu wzięło udział 5 osób - 5 głosów „za" .
Jednocześnie do projektanta wysłano informacje z uwagami Rady dotyczącymi:
•

zastosowania kostki bezfazowej na chodniku,

•

zastosowania przejść dla pieszych bez krawężnikowych lub z maksymalnym 2 cm
krawężnikiem,

•

niestosowania rynienek przykrawężnikowych na przejściach dla pieszych,

•

oznakowania przejść dla pieszych fakturą integracyjną (warianty oznakowań przejść dla
pieszych oraz przejść przez drogę rowerową - załącznik nr 2 do protokołu),

•

zastosowania pasu separacyjnego 30 cm z wyraźnie wyczuwalną fakturą,

•

zastosowania wyczuwalnego 2-3 cm krawężnika,

•

zastosowanie kontrastowych obrzeży chodnika.

Uwagi dotyczące powyższego projektu zostały uwzględnione przez projektanta.

Uchwała nr 1
z dnia 13 października 2021 r.
dotycząca opinii dla projektu pn.: „Katowicka Infrastruktura Rowerowa" - połączenie wzdłuż
ul. Francuskiej od skrzyżowania z ul. Lotnisko do skrzyżowania z ul. Trzech Stawów
§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
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Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Katowicka Infrastruktura Rowerowa" połączenie wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyżowania z ul. Lotnisko do skrzyżowania z ul. Trzech
Stawów.
§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.: „Zmiany w zakresie dostosowania budynku
Szkoły Podstawowej nr 65 do wymogów ochrony przeciwpożarowej, obejmujące:
docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę schodów zewnętrznych,
budowę ścian działowych, przekucia w stropodachu pod klapy oddymiające".
W głosowaniu wzięło udział 5 osób - 5 głosów „za".
Jednocześnie do projektanta wysłano informacje, w której Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób
Niepełnosprawnych informuje iż:
•

w związku z wąskim zakresem projektu dostosowania do warunków przeciwpożarowych
zaleca się wyposażenie dużych i ciężkich drzwi w siłowniki wspomagające otwieranie
i funkcję opóźnionego zamykania (zawiasy powinny mieć minimalną siłę tarcia, aby ułatwić
otwieranie drzwi).

Zalecenie dotyczące powyższego projektu zostało uwzględnione przez projektanta.

Uchwała nr 2
z dnia 13 października 2021 r.
dotycząca opinii dla projektu pn.: „Zmiany w zakresie dostosowania budynku Szkoły
Podstawowej nr 65 do wymogów ochrony przeciwpożarowej, obejmujące: docieplenie ścian,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę schodów zewnętrznych, budowę ścian
działowych, przekucia w stropodachu pod klapy oddymiające"
§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje

pozytywną

opinię

dotyczącą projektu pn. „Zmiany w zakresie dostosowania

budynku Szkoły Podstawowej nr 65 do wymogów ochrony przeciwpożarowej, obejmujące:
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docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę schodów zewnętrznych,
budowę ścian działowych, przekucia w stropodachu pod klapy oddymiające".
§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.:

„Uzgodnienie

projektu

przebudowy

skrzyżowania z ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem w Katowicach".
W głosowaniu wzięło udział 5 osób - 5 głosów „za".
Jednocześnie do projektanta wysłano informacje z uwagą Rady dotyczącą:
•

uwzględnienia problematycznego przejścia dla pieszych w kontekście osób niewidomych
i słabowidzących poprzez zastosowanie na chodnikach dookoła ronda ścieżki dotykowej.

Zalecenie

dotyczące

powyższego

projektu

zostało

uwzględnione

przez

projektanta.

Uchwała nr 3
z dnia 13 października 2021 r.
dotycząca opinii dla projektu pn.: „Uzgodnienie projektu przebudowy skrzyżowania
z ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem w Katowicach"

§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Uzgodnienie projektu przebudowy
skrzyżowania z ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem 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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Wolne wnioski:
1. Zaakceptowanie

i omówienie

protokołu

spotkania

Powiatowej Społecznej

Rady

ds. Osób Niepełnosprawnych z Radami Jednostek Pomocniczych.
2. Poinformowanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych o odpowiedzi
Straży Miejskiej w Katowicach w sprawie potykaczy. Straż Miejska poinformowała, iż Rejon
Śródmieście został objęty nadzorem przez strażnika dzielnicowego podległego rejonu
służbowego, który w ramach patroli dokonuje kontroli wskazanego miejsca, celem
niedopuszczania do powstawania zjawisk niepożądanych, tj. umieszczania w miejscu
publicznym, do tego niewyznaczonym reklam bez zgody zarządzającego na tym terenie.
Jednocześnie Straż Miejska poinformowała, iż wobec sprawców wykroczeń stosowane są
odpowiednie, przewidziane prawem sankcje karne.
3. Poinformowanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych o odpowiedzi
Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w sprawie zamontowania montażu
windy w budynku przy ul. 11 Listopada 8. Z powziętych informacji wynika, iż budynek przy
ul. 11 Listopada 8, nie podlega w całości przebudowie ze względu na niewystarczające
nasłonecznienie mieszkań w budynku (po prawej stronie klatki schodowej), z uwagi na
lokalizację i bliskie sąsiedztwo budynku nr 6 mieszkania nie posiadają wymaganego
warunkami technicznymi czasu nasłonecznienia tzn. 3 godzin (mieszkania te zostaną
wyremontowane). Na parterze budynku po lewej stronie lokale będą przeznaczone do
dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach na mieszkania dla
samotnych matek i matek z dziećmi. Aby zapewnić dostępność do budynku dla osób
z niepełnosprawnościami

przewidziano na parterze

budynku

przebudowę

klatki

schodowej od strony podwórza z dobudową schodów zewnętrznych wyposażonych
w pochylnię. Dzięki takiemu rozwiązaniu mieszkanie na parterze zostanie przystosowane
dla osoby z niepełnosprawnościami. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne,
poddasze nieużytkowe oraz podpiwniczenie. W związku, z tym nie przewidziano windy
osobowej. Windą osobową przewidziano w budynku nr 6, który podlega całkowitej
przebudowie i jest budynkiem wyższym tj. posiada pięć kondygnacji nadziemnych
i podpiwniczenie.
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych wobec powyższego postanowiła
napisać zapytanie do Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w sprawie
możliwości zamontowania wspólnej windy osobowej dla obu budynków nr 6 i nr 8.
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4. Poinformowano Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych o pierwszym
odzewie Zarządu Galerii Katowickiej w sprawie kampanii pn.: „Przewijamy Polskę".
Ustalono z Radą, iż na prośbę ww. zarządu zostaną przesłane materiały poglądowe
w sprawie ww. akcji.
5. Poinformowanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przez Panią
Bożenę Michałek -

Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami

0 rozpoczętych naborach wniosków programów resortowych Ministra Rodziny i Polityki
Społecznej do:
•

programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022, którego
głównym celem jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
jako

formy

ogólnodostępnego

wsparcia

dla

uczestników

Programu:

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu
znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych
zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
1społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).
Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody
w terminie do dnia 22 października 2021 r.,
•

programu pn. „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022, którego głównym celem jest
wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osobami posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
orzeczenie

traktowane

na

równi

z

orzeczeniem

o

znacznym

stopniu

niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

7

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki
wytchnieniowej.
Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego
wojewody w terminie do dnia 22 października 2021 r.
Głosy członków Rady w sprawie projektów zebrała w sposób elektroniczny Pani Klaudia PoradaOlszewska w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Kolejne obrady zaplanowano na 10 listopada 2021 roku.

Załączniki do protokołu:
1. Porządek obrad z dnia 13 października 2021 r.;
2. Warianty oznakowań przejść dla pieszych i przejść przez drogę rowerową.
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Porządek obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu
13 października 2021 roku (obrady on-line poprzez aplikację Microsoft Teams)

1. Omówienie kampanii pn. „Przewijamy Polskę" w aspekcie uwarunkowań technicznych,
jakie powinny zostać spełnione przez realizatora z udziałem Pani Aleksandry
Tomkiewicz Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa.
2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 8 września 2021 r.
3. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Katowicka Infrastruktura
Rowerowa" - połączenie wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyżowania z ul. Lotnisko do
skrzyżowania z ul. Trzech Stawów.
4. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Zmiany w zakresie
dostosowania budynku SP nr 65 do wymogów ochrony przeciwpożarowej,
obejmujące: docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę
schodów zewnętrznych, budowę ścian działowych, przekucia w stropodachu pod
klapy oddymiające".
5. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Uzgodnienie projektu
przebudowy skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem
w Katowicach".

WARIANTY OZNAKOWAŃ PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

OZNAKOWANIE PRZEJŚCIA PRZEZ DROGĘ ROWEROWĄ

PAS OSTRZEGAWCZY
POLE UWAGI ::::::
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