
PROTOKÓŁ Z IX POSIEDZENIA 

KOMISJI DIALOGU OBYWATELSKIEGO DO SPRAW WDRAŻANIA KONWENCJI O PRAWACH OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

 

Data posiedzenia:  21.10.2014, godz. 15:00-17:00 

Miejsce: Urząd Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5 

Prowadzący posiedzenie: Piotr Kowalski 

Protokolant: Paweł Gwóźdź 

 

Obecni członkowie KDO (łącznie 6 osób z 6 organizacji): 

Piotr Kowalski, Fundacja Subsidium 

Edyta Tomasik, Polski Związek Głuchych 

Paweł Gwóźdź, Fundacja Aktywizacja 

Anna Pawelak, Fundacja Magnificat 

Marcin Kwiatkowski, Polskie Radio Obywatelskie PL-CB RADIO 

Małgorzata Halicka - Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa 

 

Obecni przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi i innych miejskich jednostek organizacyjnych: 

Robert Prencel, Urząd Miasta Łodzi 

Ewa Ściborska, Urząd Miasta Łodzi 

Agnieszka Kozłowska, Urząd Miasta Łodzi 

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

1. Lokale wyborcze 

Agnieszka Kozłowska (UMŁ) przekazała informacje o działaniach podjętych przez Miasto na rzecz 

przygotowania lokali dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz informowania o 

możliwościach wzięcia udziału w głosowaniu, w tym o działaniach podjętych od czasu ostatniego 

posiedzenia KDO: 

 jest podstrona na stronie UMŁ z informacjami dla niepełnosprawnych wyborców 

(http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10330) – strona zawiera informacje o wszystkich 

prawach osób niepełnosprawnych w tym zakresie i dostępnych udogodnieniach, 

 jest mapa lokali dostępnych na stronie Łódzkiego Ośrodka Geodezji (mapa pozwala na 

wyodrębnienie lokali dostępnych spośród ogółu lokali, 

 wyznaczono minimum 1 obwód w każdym okręgu do głosowania korespondencyjnego i 

osoby niepełnosprawne mają prawo w ten sposób głosować. Termin zgłoszenia chęci 

głosowania korespondencyjnego upływa 27.10. Do dnia 21.10 zgłosiły się 22 osoby, 



 termin na zgłoszenie zamiaru głosowania przez pełnomocnika mija 07.11. Do dnia 21.10 

wpłynęły 4 wnioski w tej sprawie, 

 jest możliwość zgłoszenia chęci korzystania z nakładek języka Braille’a. Do 21.10 nie wpłynął 

żaden wniosek w tej sprawie, 

 do dnia wyborów włącznie jest możliwość zgłoszenia potrzeby transportu do lokalu 

wyborczego, 

  zakończono audyt lokali wyborczych pod kątem ich dostępności. W wyniku tego audytu 

kilka lokali wypadło z listy lokali dostępnych, ale są też nowe, których dostępność nie budzi 

zastrzeżeń (np. przy ul. Traugutta, np. w Powiatowym Urzędzie Pracy przy Kilińskiego), 

 jest możliwość dopisywania się do głosowania w lokalach zamkniętych (np. szpitale), ale 

wyłącznie w ramach własnego okręgu wyborczego, 

 szkolenia dla członków obwodowych komisji wyborczych obejmują zagadnienia dostępności 

dla wyborców z niepełnosprawnościami. 

 

2. Piotr Kowalski przekazał publikację „Informator wyborczy” – do wykorzystania i 

rozpropagowania. 

3. Piotr Kowalski zachęca do udziału w  programie monitorującym wdrażanie Konwencji. Strona: 

monitoring.firr.org.pl. Możliwość zgłaszania przypadków naruszeń praw osób z 

niepełnosprawnością. W tym kontekście przedstawiciele UMŁ poinformowali o ankiecie na ten 

temat skierowanej do samorządów, którą już wypełniali. Wyniki: ankieta.pelnoprawni.gov.pl. 

4. Rozmowa o dostępności stron internetowych Miasta. Obowiązek spełnienia wymogów do 

15 maja 2015r. Problem – brak zaplanowanych środków budżetowych. Przedstawiciele UMŁ 

zobowiązali się sprawdzić w ramach Urzędu, jaka jest świadomość tematu i stan przygotowań. 

5. Paweł Gwóźdź zapytał o plany co do sprawdzenia stanu realizacji Powiatowego Programu 

Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. Przedstawiciele UMŁ poinformowali o 

zamiarze sporządzenia ankiety (na styczeń) monitorującej wdrażanie Powiatowego Programu – 

będzie konsultowana z organizacjami pozarządowymi, w tym z KDO. 

 

Protokół sporządził: 

Paweł Gwóźdź 


