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Sprawozdanie z prac Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych 

przy Prezydencie Miasta Lublin za 2019 r.

W 2019 roku Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta
Lublin IV kadencji współpracowała z Prezydentem Miasta Lublin dr Krzysztofem Żukiem oraz
Urzędem Miasta Lublin w następującym składzie: Agnieszka Zańko – Przewodnicząca Rady,
Edyta Kilianek -  Hołówkowska –  Wiceprzewodnicząca Rady,  Stanisław Miciuk – Sekretarz
Rady, Anna Prokopiak – Członek Rady, Halina Walczykiewicz - Członek Rady,

Członkowie Rady IV kadencji spotkali się osobiście 2 razy:
• 7 marca 
• 5 lipca

W  wielu  sprawach  pomiędzy  spotkaniami,  Rada  decydowała  po  dokonaniu
uzgodnienia stanowiska droga mailową i/lub telefoniczną pomiędzy członkami Rady.

W 2019 roku Społeczna Rada IV kadencji zajmowała się następującymi zagadnieniami:

1. Przewodnicząca Społecznej Rady Pani Agnieszka Zańko uczestniczyła w spotkaniu
Wojewódzkiej  Społecznej  Rady  ds.  Osób  Niepełnosprawnych  z  przedstawicielami
Powiatowych Społecznych Rad oraz udziałem Marszałka Województwa Lubelskiego,
w trakcie którego przedstawiła prezentację dotyczącą działań Rady w 2018 r.

2. Rada omówiła  podział  środków PFRON na  poszczególne  zadania  w  2019  r.  oraz
zwiększenie  środków  na  wyroby  medyczne,  przedmioty  ortopedyczne  i  środki
pomocnicze w związku z rosnąca liczbą wniosków o dofinansowanie oraz zmianami
w limitach NFZ na ww. wyroby.

3. Zostało podpisane i przyjęte sprawozdanie z prac Społecznej Rady za 2018 rok.
4. Rada  zapoznała  się  ze  statystykami  dotyczącymi  wykorzystania  środków  PFRON

w 2018 r.,  propozycją dotyczącą zmian wysokości oraz częstotliwości przyznawania
dofinansowania  do  uczestnictwa  w  turnusach  rehabilitacyjnych  i  zmianami  zasad
dofinansowania do wyrobów medycznych o wartości powyżej 1000 zł do kwoty limitu
NFZ  a  także  zróżnicowania  kwot  przyznawanych  na  likwidację  barier
architektonicznych  dla  mieszkańców  budynków  wielorodzinnych  na  rzecz
mieszkańców budynków jednorodzinnych.

5. Podsumowała  izaopiniowane pozytywnie  starania  lubelskich  placówek o pozyskanie
środków finansowych z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic  między
regionami III”;
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• Dom  Pomocy  Społecznej  dla  Osób  Niepełnosprawnych  Fizycznie
z siedzibą przy ul. Kosmonautów 78 w Lublinie – zakup samochodu osobowego
przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• Dom  Pomocy  Społecznej  im.  Matki  Teresy  z  Kalkuty  przy
ul. Głowackiego  26  w  Lublinie  -  zakup  samochodu  osobowego
przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• Fundacja Nieprzetartego Szlaku z siedzibą w Skrzynicach Pierwszych
19, gmina Jabłonna – zakup pojazdu do przewozu 9 osób z przystosowaniem
do przewozu osób niepełnosprawnych,  uczęszczających do ŚDS „Akademia
Artystyczna”  z  siedzibą  w  Lublinie  przy  ul.  Wyścigowej  31,  dla  osób
z niepełnosprawnością intelektualną oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju,
• Zespół  Ośrodków  Wsparcia  w  Lublinie  –  zakup  samochodu
dostawczego  dla  osób  z  niepełnosprawnością  służącego  do  transportu
uczestników  ZOW  posiadających  trudności  w  przemieszczaniu  się,  w  tym
poruszających się na wózkach inwalidzkich,
• Miejski Urząd Pracy w Lublinie – pozyskanie środków PFRON w ramach
„Programu  wyrównywania  różnic  między  regionami  III”  na  rehabilitację
zawodową osób niepełnosprawnych w Lublinie.
• Rada pozytywnie zaopiniowała i poparła inicjatywę utworzenia Zakładu
Aktywności Zawodowej przy Fundacji Fuga Mundi.

6. Rada zapoznała  się  z  informacją  o  udziale  Miasta  Lublin  w projekcie  badawczym
pt: „Lubelskie   Gwarancja  na  Start  –  monitoring  jednostek  administracji  publicznej
w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ
o prawach osób niepełnosprawnych”. 

7. Podjęto  temat  sukcesywnego  wzrostu  zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych
w Urzędzie  Miasta  Lublin  i  jednostkach  podległych  oraz  zwiększenia  liczby  miejsc
parkingowych  dla  osób  z  niepełnosprawnością  posiadających  kartę  parkingową.
Poruszono  także  temat  potrzeby  utworzenia  ośrodków  opieki  wytchnieniowej
w Lublinie, przy czym Rada została poinformowana o działających na terenie miasta
placówkach świadczących usługi o charakterze wytchnieniowym, w których powstaną
nowe miejsca opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Lublina.

8. Rada pozytywnie zaopiniowała i poparła starania Domu Pomocy Społecznej ,,Kalina”
w Lublinie o pozyskanie środków na zakup samochodu osobowego przystosowanego
do potrzeb osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

9. Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie podziału
środków z PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji  zawodowej i  społecznej osób
niepełnosprawnych na 2019 r.

10. Rada  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  zarządzenia  Dyrektora  MOPR  w  Lublinie
w sprawie  szczegółowych  zasad  udzielania  dofinansowania  w  2019  r.  ze  środków
PFRON  w  zakresie  wsparcia  rehabilitacji  społeczno  -  zawodowej  osób
niepełnosprawnych.

11. Członkowie Rady wzięli udział w wyjazdowym spotkaniu w Domu Pomocy Społecznej
w Matczynie, na którym wymieniono się doświadczeniami oraz poruszono tematykę
możliwości wykorzystania funduszy zewnętrznych na realizację działań na rzecz osób
z niepełnosprawnościami.

Zarządzeniem nr 108/7/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lipca 2019 zostali
powołani  członkowie  V  kadencji  Społecznej  Rady  ds.  Osób  Niepełnosprawnych  przy
Prezydencie Miasta Lublin na lata 2019-2023 w składzie:

• Katarzyna Fus – przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
• Anna Prokopiak – przedstawicielka Fundacji ALFA
• Justyna  Spryszak  –  przedstawicielka  Polskiego  Związku  Niewidomych  –  Okręg

w Lublinie oraz Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
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• Annę Budzyńska – przedstawicielkę Polskiego Związku Głuchych – Oddział Lubelski 
• Agnieszkę Zańko – przedstawicielkę Fundacji Szlachetne Zdrowie

1. W  dniu  10  września  odbyło  się  pierwsze  spotkanie  Społecznej  Rady  ds.  Osób
Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin V kadencji w trakcie którego:

• wręczono podziękowania członkom Rady IV kadencji oraz nominacje członkom Rady
V kadencji;

• została przedstawiona prezentacja multimedialna „Podsumowanie działań IV kadencji
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.”;

• Prezydent  Krzysztof  Żuk  omówił  działania  Miasta  na  rzecz  osób
z niepełnosprawnościami;

• nastąpiło ukonstytuowanie Rady V kadencji. Głosami wszystkich członków:
Przewodniczącą Rady została wybrana Pani Agnieszka Zańko, 
Wiceprzewodniczącą Rady została Pani Anna Prokopiak, 
Sekretarzem Rady została Pani Anna Budzyńska.

• Została  rozstrzygnięta XIV edycja Konkursu o Medal  Prezydenta Miasta Lublin  dla
osób  oraz  instytucji/organizacji  wyróżniających  się  osiągnięciami  lub  realizowanymi
przedsięwzięciami  na  rzecz  aktywizacji  i  integracji  osób  z  niepełnosprawnościami
na terenie miasta Lublina. 
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło 18 zgłoszeń, z czego 2 w kategorii I,
9 w kat. II i 7 w kat. III.
Kapituła Konkursu – Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych rekomendowała
Prezydentowi Miasta Lublin do wyróżnienia medalem:
w  kategorii  I  za  wybitne  osiągnięcia  zawodowe,  twórcze,  sportowe  osób
z niepełnosprawnościami wyróżnić medalem następujące osoby:

• Annę Makowską zgłoszoną przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Siloe”;

• Tadeusza  Wójcika  zgłoszonego  przez  Fundację  Fuga  Mundi  i  Fundacje
Szlachetne Zdrowie

• Wiesława Olechowskiego zgłoszonego przez Fundację Fuga Mundi i Fundacje
Szlachetne Zdrowie (zgłoszony w kategorii II, Kapituła proponuje wyróżnienie
w kat I)

w kategorii  II  za realizację przez osoby fizyczne przedsięwzięć na rzecz aktywizacji
i integracji osób z niepełnosprawnościami wyróżnić medalem następujące osoby:

• Katarzynę  Siedlecką  zgłoszoną  przez  ,,Słoneczko”  Stowarzyszenie  Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym w Lublinie;

• Zbigniewa Prokopiuka zgłoszonego przez Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie;
• Roberta  Sycha  zgłoszonego  przez  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną „Camino”;
• Anitę Grzegorczyk zgłoszoną przez Katarzynę Siedlecką;

oraz wyróżnić dyplomem: Mariusza Trościańczyka zgłoszonego przez Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Camino”

w  kategorii  III  za  zaangażowanie  instytucji/organizacji  w  działalność  na  rzecz
aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych wyróżnić
medalem:

• „Słoneczko”  Stowarzyszenie  Pomocy Osobom Niepełnosprawnym zgłoszone
przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;

• Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu zgłoszony przez Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie;
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• Okręgowy  Związek  Taekwondo  Olimpijskiego  w  Lublinie  zgłoszony  przez
Fundację Teatroterapia Lubelska.

W  sprawach  pilnych,  pomiędzy  spotkaniami  Rady,  decyzje  były  podejmowane
po dokonaniu uzgodnienia stanowiska droga mailową i/lub telefoniczną pomiędzy członkami
Rady.

2. Rada  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia
17 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 194/V/2019 Rady Miasta Lublin
z dnia  28  marca  2019  roku  w  sprawie  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji
zawodowej  i  społecznej  osób  niepełnosprawnych,  na  które  przeznacza  się  środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

3. Rada  w  pełni  poparła  starania  ING  Bank  Śląski  dotyczące  likwidacji  barier
architektonicznych  w placówce przy ul.  Krakowskie  Przedmieście  10,  jednocześnie
proponując  zastosowanie  rozwiązania  uzgodnionego  i  zaakceptowanego  przez
Miejskiego Inspektora Zabytków i Wydział Gospodarowania Mieniem.

4. Rada pozytywnie opiniowała projekt uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada
2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 194/V/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28 marca
2019 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób  niepełnosprawnych,  na  które  przeznacza  się  środki  Państwowego  Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

5. Członkinie  Rady  uczestniczyły  w  spotkaniu  konsultacyjnym  ,,Miasto  bez  barier”,
zrealizowanym  w  ramach  projektu  „Wymyślmy  wspólnie  Lublin.  Partycypacyjnie
tworzymy  inteligentną  strategię  Lublin  2030”.  Poruszone  na  nim  zostały  tematy
związane  z  równym  traktowaniem,  dostępem  do  dóbr  i  usług  oraz  potencjalnymi
czynnikami  wykluczającymi.  W  spotkaniu  uczestniczyły  także  osoby
z niepełnosprawnością,  organizacje  pozarządowe,  podmioty  z  nimi  współpracujące
i przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin. 
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