
Protokół obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

w Katowicach w dniu 14 lipca 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,

Jarosław Makowski -  radny Rady Miasta Katowice powołany na VIII kadencję samorządu. 

Harmonogram obrad przebiegał zgodnie z porządkiem obrad z dnia 14 lipca 2021 r. (załącznik 

nr 1 do protokołu).

Natomiast Sekretarz Pani Sylwia Siudak oddała swój głos telefonicznie bezpośrednio 
po posiedzeniu Rady.

1. Zatwierdzenie protokołu z dnia 9 czerwca 2021 r.

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

2. Omówienie kampanii pn. „Przewijamy Polskę".

Na posiedzeniu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Pani Małgorzata 

Moryń-Trzęsimiech Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej przedstawiła informacje na temat 

potencjalnych możliwości realizacji Kampanii pn. „Przewijamy Polskę" na terenie Miasta Katowice. 

Podkreśliła, iż jest to bardzo ciekawa akcja społeczna, jednak wymaga odpowiedniego 

przygotowania pod kątem rozeznania potrzeb w środowisku osób z niepełnosprawnościami oraz 

ewentualnej lokalizacji „przewijaków". Parametry techniczne wymagają większego pomieszczenia, 

a dotychczas dostosowywane toalety dla osób z niepełnosprawnościami nie przewidywały takiego 

udogodnienia. Oczywiście Miasto Katowice pozostaje otwarte na nowe trendy związane 

z zapewnianiem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w różnych sferach życia 

społecznego oraz stara się wdrażać nowe i funkcjonalne rozwiązania.

Pani Naczelnik zaproponowała w pierwszej fazie przeprowadzenie pilotażowego montażu 

przewijaka na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb oraz audytu technicznych możliwości 

montażu we wskazanym miejscu.

W związku z powyższym zadaniem członków Rady będzie przeprowadzanie rozeznania
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w środowisku osób z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie miasta, jak i organizacji 

pozarządowych, które działają na ich rzecz, czy i gdzie istnieje potrzeba zamontowania 

„przewijaków". Natomiast kwestie techniczne zostaną omówione z Naczelnikiem Wydziału 

Architektury i Budownictwa pod kątem wymogów budowlanych, jakie muszą być spełnione.

Ważnym kryterium w wyznaczaniu właściwych lokalizacji dla toalet z przewijakami będzie ich 

metraż, położenie w miejscach często uczęszczanych, a przede wszystkim ilość beneficjentów, 

którzy skorzystają z funkcji przewijania w takiej toalecie.

Ponadto Pani Naczelnik zaproponowała aby Rada przemyślała włączenie do akcji dużych galerii 

handlowych. W związku z powyższym członkowie Rady mają opracować pismo skierowane do 

właścicieli centrów handlowych na terenie Miasta Katowice propagujące akcję i zapraszające do 

włączenia się w ogólnopolski trend.

Kolejne spotkanie w sprawie Kampanii pn. „Przewijamy Polskę" zaplanowano na 8 września 

2021 r.

3. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu Uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającego 

uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2021 r. ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

Uchwała nr 1 

z dnia 14 lipca 2021 r.

dotycząca zatwierdzenia projektu Uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia zadań 

realizowanych w 2021 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych

§1
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:

Rada zatwierdza projekt Uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia zadań realizowanych 

w 2021 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 2

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

0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących.
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Wobec powyższego Członkowie Rady podjęli Uchwałę we wskazanym powyżej brzmieniu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

4. Omówienie prac związanych z przygotowaniem „Miejskiego programu działań na rzecz 

osób z niepełnosprawnościami na lata 2022-2026 Katowice bez barier"

Na posiedzeniu przedstawiono kilka pomysłów dotyczących dostępności przestrzeni miejskiej, 

jednakże nie stanowią one działań realizowanych bezpośrednio przez Miasto Katowice, dlatego 

uzgodniono podjęcie bieżących działań celem wyeliminowania wskazanych niedogodności:

a) przekazanie do Wydziału Architektury i Budownictwa pisma Powiatowej Społecznej Rady 

ds. Osób Niepełnosprawnych, dotyczącego stosowania w ogródkach letnich, piwnych 

pochylni w przypadku występowania progów lub zniwelowanie progów do zera,

b) przekazanie do Wydziału Komunikacji Społecznej pisma Powiatowej Społecznej Rady 

ds. Osób Niepełnosprawnych, dotyczącego uściślenia wymogu dostępności 

już na etapie składania projektów w ramach inicjatyw lokalnych ze środków Budżetu 

Obywatelskiego,

c) wystosowanie pisma do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów oraz Spółki Akcyjnej Tramwaje 

Śląskie w sprawie uwzględnienia w przeprowadzanych remontach nawierzchni 

drogowych/torowych lub nowopowstających nawierzchniach stosowania przystanków 

wiedeńskich wtedy kiedy nie ma możliwości zapewnienia wysepki do wysiadania 

pasażerów z tramwajów,

d) wystosowanie pisma do Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych, 

Wydziału Promocji i Wydziału Kształtowania Środowiska, dotyczącego informowania 

organizatorów imprez masowych (plenerowych) o uwzględnianiu uczestnictwa osób 

z niepełnosprawnościami w planowanych wydarzeniach poprzez organizację toalet 

przenośnych dla osób z niepełnosprawnościami,

e) wystosowanie pisma do Straży Miejskiej, dotyczącego zwracania uwagi na rozstawiane 

potykacze reklamowe (wystawiane przez podmioty niepubliczne w celach komercyjnych), 

w związku z zagrożeniem jakie niosą dla osób z niepełnosprawnościami, kiedy są

1 Przystanek wiedeński -  rodzaj przystanku tramwajowego, którego konstrukcja polega na podniesieniu jezdni 
w rejonie przystanku do poziomu chodnika. Rozwiązanie umożliwia łatwiejsze dojście i wsiadanie do tramwaju oraz 
spowalnia ruch i zwiększa bezpieczeństwo pieszych.
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w postawione w niewłaściwym miejscu.

5. Omówienie zakresu współpracy i kierunków działania w ramach nawiązywanej współpracy 

poprzez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych i 21 Rad Jednostek 

Pomocniczych.

Określenie zakresu współpracy i treści zaproszenia reprezentantów Rad Jednostek Pomocniczych

zostanie ustalona 11 sierpnia 2021 r., zaś spotkanie z RJP zostało zaplanowane na

wrzesień 2021 r.

6. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn.: „Projekt budowlany remontu, przebudowy 

i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Chopina 9 w Katowicach".

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

Jednocześnie do projektanta wysłano informację z uwagami Rady:

• wejście główne do budynku oraz wejścia do innych pomieszczeń wyposażyć w siłowniki, 

wspomagające otwieranie i funkcję opóźnionego zamykania,

- Wózkownia:

• zaleca się w wózkowni uwzględnić przestrzeń manewrową oraz zminimalizować ilość 

drzwi do pokonania,

• zaleca się w wózkowni przewidzieć możliwość ładowania wózków elektrycznych.

- M l Mieszkanie Treningowe:

• w każdym pomieszczeniu wyznaczyć przestrzeń manewrową 1,50 x 1,50 m,

• zaleca się drzwi przesuwne w pokojach, ponieważ są łatwiejsze w obsłudze dla osób 

z niepełnosprawnościami. Nie wymagają też dużej przestrzeni manewrowej przed i za 

drzwiami,

• drzwi wychylne należy wyposażyć w siłowniki, wspomagające otwieranie i funkcję 

opóźnionego zamykania,

• w pomieszczeniu gospodarczym zastosować drzwi przesuwne pojedyncze lub dzielone 

w zależności od możliwości. Zastosowanie takich drzwi zwiększy funkcjonalność samego 

pomieszczenia, jak i wąskiego korytarza,

• zaleca się usunąć drzwi z wiatrołapu wraz ze ścianą, żeby ułatwić dostęp do łazienki 

osobom z niepełnosprawnościami,
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• klamki i uchwyty w drzwiach ergonomiczne i łatwe w użytkowaniu,

• włączniki światła, klamki 0,80 -1 ,0  m, nie wyżej niż 1,20 m,

• gniazda elektryczne 0,30 -  1,0 m,

• łazienka/toaleta musi być przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami i spełniać 

standard dostępności.

- Lokal M2:

• w każdym pomieszczeniu należy wyznaczyć przestrzeń manewrową 1,50 x 1,50 m,

• drzwi wychylne należy wyposażyć w siłowniki, wspomagające otwieranie i funkcję 

opóźnionego zamykania,

• klamki i uchwyty w drzwiach ergonomiczne i łatwe w użytkowaniu,

• włączniki światła, klamki 0,80 -1 ,0  m, nie wyżej niż 1,20 m,

• gniazda elektryczne 0,30 -  1,0 m,

• łazienka/toaleta musi być przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami i spełniać 

standard dostępności.

Uchwała nr 2 

z dnia 14 lipca 2021 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: „Projekt budowlany remontu, przebudowy 

i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Chopina 9 w Katowicach"

§1

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

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Projekt budowlany remontu, 

przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Chopina 9 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.

7. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn.: „Budowa układu drogowego w rejonie
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ul. Kalinowej, Wilczewskiego -  etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej 

z ul. Wilczewskiego oraz ciągiem pieszym".

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

Jednocześnie do projektanta wysłano informację z uwagami Rady:

• krawężniki na przejściach dla pieszych zostaną obniżone do zera,

• przejścia dla pieszych bez korytek przykrawężnikowych,

• przejścia dla pieszych oznakowane pasem ostrzegawczym jak w załączniku nr 4 (wariant 1 

lub 2).

Uchwała nr 3 

z dnia 14 lipca 2021 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: „Budowa układu drogowego w rejonie 

ul. Kalinowej, Wilczewskiego -  etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej 

z ul. Wilczewskiego oraz ciągiem pieszym"

§ 1

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

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Budowa układu drogowego w rejonie 

ul. Kalinowej, Wilczewskiego -  etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej 

z ul. Wilczewskiego oraz ciągiem pieszym".

§ 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.

8. Wolne wnioski:

a) przekazanie do Wydziału Promocji pisma Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych, dotyczącego udostępnienia płyty Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek 

dla osób z niepełnosprawnościami przez ustalenie rodzaju platformy dla osób 

z niepełnosprawnościami, jej lokalizacji oraz daty realizacji zadania.
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b) ustalenie, czy budynek Centrum Usług Wspólnych w Katowicach przy 

ul. Granicznej 27 będzie dostępny dla osób z niepełnosprawnościami po przeprowadzonej 

termomodernizacji.

Głosy członków Rady w sprawie projektów zebrała w sposób elektroniczny Pani Klaudia Porada- 

Olszewska w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Kolejne obrady zaplanowano na 19 sierpnia 2021 roku.

Załączniki do protokołu:

1. Porządek obrad z dnia 14 lipca 2021 r.,

2. Dwa warianty oznakowań przejść dla pieszych.

P R Z E W O D N I C Z Ą C A  
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

l i
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Porządek obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 
14 lipca 2021 roku (obrady on-line poprzez aplikację Microsoft Teams)

1. Omówienie kampanii pn. „Przewijamy Polskę".
2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 9 czerwca 2021 r.
3. Omówienie projektu Uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającego uchwałę w sprawie 

ustalenia zadań realizowanych w 2021 r. ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

4. Omówienie prac związanych z przygotowaniem „Miejskiego programu działań na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami na lata 2022-2026 Katowice bez barier".

5. Omówienie zakresu współpracy i kierunków działania w ramach nawiązywanej 
współpracy poprzez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych i 21 Rad 
Jednostek Pomocniczych.

6. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Projekt budowlany remontu, 
przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Chopina 9 
w Katowicach".

7. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: „Budowa układu drogowego 
w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego -  etap I: połączenie drogowe ul. Armii 
Krajowej z ul. Wilczewskiego oraz ciągiem pieszym".

8. Wolne wnioski.



DWA WARIANTY OZNAKOWAŃ PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

WARIANT 1

WARIANT 2
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