Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Materiały z posiedzeń
Dziewiętnaste posiedzenie Zespołu - 19 kwietnia 2018 r.
●
●

protokół z posiedzenia 19 kwietnia 2018 pdf 141,19 kb
porządek obrad pdf 232,82 kb

Osiemnaste posiedzenie Zespołu - 1 lutego 2018 r.
●
●

protokół z posiedzenia pdf 141 kb
porządek obrad pdf 236 kb

Podzespół ds. opracowania Strategii na rzecz osób niepełnosprawnych
Protokół z posiedzenia Podzespołu ds. opracowania Strategii na rzecz osób niepełnosprawnych działającego w ramach
Zespołu do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, które odbyło się 29
stycznia 2018 r. w budynku Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie
przy ul. Limanowskiego 23 otwórz plik z protokołem pdf 84 kb

Siedemnaste posiedzenie Zespołu - 11 grudnia 2017 r.
●
●
●

protokół z posiedzenia pdf 84,7 kb
porządek posiedzenia pdf 85,2 kb
Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat działań na rzecz zapewnienia osobom niepełnosprawnym
prawa do edukacji na zasadach równych szans – art. 24 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych pdf 1 Mb

Szesnaste posiedzenie Zespołu - 27 września 2017 r.
●
●
●

protokół z posiedzenia pdf 3,32 Mb
załącznik nr 1 do protokołu - program spotkania pdf 429 kb
załącznik nr 2 do protokołu - prezentacja "Przedstawienie dotychczasowego stanu prac nad Strategią na rzecz osób
niepełnosprawnych" pdf 2,51 Mb

Piętnaste posiedzenie Zespołu - 29 czerwca 2017 r.
●
●

●

●
●
●
●

protokół z posiedzenia Zespołu - 29 czerwca 2017 r. pdf 160 kb
Dobre praktyki w zakresie zwiększania mobilności osób z niepełnosprawnością ruchową w perspektywie wdrażania
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - Fundacja Aktywnej Rehabilitacji pdf 980 kb
Działania Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa mające na celu zwiększenie mobilności osób niepełnosprawnych
pdf 228 kb
Mobilność osób niepełnosprawnych - PFRON pdf 604 kb
Krajowy Ośrodek Mobilności Osób Niepełnosprawnych - PIMOT/SPiNKa/CIOP&PIB pdf 1,57,Mb
Działalność Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKa pdf 1,12,Mb
Kompleksowy system wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo w ramach CENTRUM USŁUG
MOTORYZACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przy Instytucie Transportu Samochodowego pdf 1,7 Mb

Czternaste posiedzenie Zespołu - 14 marca 2017 r.
●
●

●

●

protokół z posiedzenia Zespołu - 14 marca 2017 r. pdf 528 kb
Ochrona prawna przed dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność Przepisy prawa krajowego i praktyka ich
stosowania - Anna Mazurczak, dr Krzysztof Kurowski Zespół do spraw Równego Traktowania Biuro Rzecznika Praw
Obywatelskich pdf 488 kb
Dostosowanie numeru alarmowego 112 do potrzeb osób z uszkodzonym słuchem - Krzysztof Kotyniewicz PZG pdf
694 kb
Ochrona prawna przed dyskryminacją osób z niepełnosprawnościami - Piotr Kowalski, dr Monika Zima-Parjaszewska
pdf 449 kb
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●

System powiadamiania ratunkowego – ułatwienia dla osób niepełnosprawnych - Maria Skarżyńska, Maria Lyszka
MSWiA pdf 312 kb

Trzynaste posiedzenie Zespołu - 29 listopada 2016 r.
●

protokół z trzynastego posiedzenia Zespołu pdf 219 kb

Dwunaste posiedzenie Zespołu - 15 listopada 2016 r.
●
●
●

●

program posiedzenia pdf 125 kb,
protokół z dwunastego posiedzenia Zespołu pdf 97,2 kb,
Informacja na temat zapisów projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego z dnia 30 września 2016 r. - Pan
Krystian Warda, Główny specjalista w Departamencie Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej,
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa - prezentacja MIiB pdf 319 kb;
Metody przeprowadzania audytu dostępności budynków użyteczności publicznej dla osób z różnymi rodzajami
niepełnosprawności - Pan Piotr Todys, Prezes, Fundacja TUS - prezentacja TUS pdf 342 kb.

Jedenaste posiedzenie Zespołu - 15 września 2016 r.
●

protokół z jedenastego posiedzenia Zespołu pdf 108 kb

Dziesiąte posiedzenie Zespołu - 21 czerwca 2016 r.
●
●
●

protokół z dziesiątego posiedzenia Zespołu pdf 1,82 Mb
prezentacja Fundacji Widzialnych pdf 1,66 Mb
przykładowe linki wykorzystane w prezentacji docx 16 kb

Dziewiąte posiedzenie Zespołu - 20 kwietnia 2016 r.
●
●
●
●

protokół z dziewiątego posiedzenia Zespołu pdf 96 kb
skan protokołu pdf 760 kb
prezentacja wstępna dotycząca działalności Zespołu pdf 290 kb
prezentacja pt. Wspieranie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych pdf 268 kb

Ósme posiedzenie Zespołu - 29 września 2015 r.
●
●

protokół z ósmego posiedzenia Zespołu pdf 130,54 kb
prezentacje prelegentów pdf 7,03 Mb

Siódme posiedzenie Zespołu - 30 czerwca 2015 r.
●
●
●

protokół z siódmego posiedzenia Zespołu pdf 122 kb
Prezentacja: Dostepnosc. Projektowanie uniwersalne pdf 426.97 kb
Prezentacja: Zapewnienie dostepnosci dla osob z niepelnosprawnosciami w latach 2014-2020 pdf 533 kb

Szóste posiedzenie Zespołu ds. Konwencji - 25 lutego 2015 r.
●

protokół z szóstego posiedzenia Zespołu pdf 443 kb

Zaprezentowane informacje
●

●

●

Informacja MEN na temat działań na rzecz zapewnienia osobom niepełnosprawnym prawa do edukacji na zasadach
równych szans pdf 1,98 mb
Informacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat zapewnienia osobom niepełnosprawnym prawa do
edukacji w systemie szkolnictwa wyższego pdf 1,36 mb
Udział PFRON we wsparciu edukacji osób niepełnosprawnych pdf 360 kb
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Piąte posiedzenie Zespołu ds. Konwencji - 11 grudnia 2014 r.
●
●
●

protokół z piątego posiedzenia Zespołu pdf 163 kb
załącznik nr 2 do protokołu, porządek posiedzenia pdf 110 kb
załącznik nr 3, Analiza FAR: Osoby niepełnosprawne – dostęp do świadczeń zdrowotnych. Miejsce opieki zdrowotnej
w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych pdf 220 kb

Czwarte posiedzenie Zespołu ds. Konwencji - 30 września 2014 r.
●

protokół z czwartego posiedzenia Zespołu pdf 188 kb
skan protokołu z posiedzenia z dnia 30 września 2014 r. pdf 4,6 mb
❍

Prezentacje i informacja
●

●

●

Podstawy prawne przekazywania informacji drogą elektroniczną oraz jej dostępność pdf 416 kb – Konrad Malinowski,
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacj
Dostęp osób niepełnosprawnych do służb ratowniczych pdf 403 kb – Urszula Dubejko, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
Informacja: Obsługa zgłoszeń alarmowych kierowanych na numer alarmowy „112” za pomocą krótkich wiadomości
tekstowych (sms) pdf kb – Maria Skarzyńska, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Trzecie posiedzenie Zespołu ds. Konwencji - 17 czerwca 2014 r.
●

protokół z trzeciego posiedzenia Zespolu pdf 314 kb

Prezentacje
●

●
●

●

●

Dostępność przestrzeni publicznej i transportu dla osób niepełnosprawnych pdf 487 kb, Zbigniew Skóra,
Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR;
Dostępność dla osób niepełnosprawnych pdf 2,91 mb, Jarosław Kapłon, Departament Budownictwa w MIiR;
Przepisy techniczno – budowlane dla dróg publicznych. Dostępność dla Osób Niepełnosprawnych pdf 1,32 mb,
Karina Dankowska, Departament Dróg i Autostrad w MIiR;
Informacja o działaniach na rzecz zwiększenia dostępności publicznej i transportu dla osób z różnymi rodzajami
niepełnosprawności pdf 1,07 mb, Krzysztof Lewczak, Departament Transportu Drogowego w MIiR;
Dostępność kolei dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się pdf 1,47 mb, Tomasz Hupała, Naczelnika
Wydziału Informacji o Prawach Pasażerów w Urzędzie Transportu Kolejowego (UTK)

Drugie posiedzenie Zespołu ds. Konwencji - 28 stycznia 2014 r.
●
●

protokół z drugiego posiedzenia Zespołu pdf 140 kb
Informacja dotycząca podjętych przez resort sprawiedliwości działań zmierzających do poprawy sytuacji osób
niepełnosprawnych (pdf 319 kb) w zakresie korzystania ze zdolności prawnej poprzez ograniczenia stosowania
instytucji podejmowania decyzji w zastępstwie, czyli ubezwłasnowolnienia, zgodnie z postanowieniami art. 12
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Konwencji - 9 października 2013 r
●
●

protokół z pierwszego posiedzenia Zespołu pdf 108 kb
Prezentacja dotycząca Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych pdf 660 kb

3

