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Termin 
 

 
26 września – 18 października 2019 r.  
 

  

Liczba 
uczestników 

 

 
 
4 osoby zgłosiły uwagi do programu 
 

  

Organizatorzy 
 
 
 
 

Przedmiot 
konsultacji 

 

 
 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej 
 
 
 

W Toruniu odsetek osób z niepełnosprawnością wynosi około 13% 
ogółu mieszkańców, czyli w przybliżeniu 23-26 tys. osób. 

Zgodnie z definicją, niepełnosprawność oznacza stan fizyczny, 
psychiczny lub umysłowy, który powoduje trwałe lub okresowe 
ograniczenie bądź uniemożliwienie samodzielnej egzystencji.  Jest 
ona również rozumiana jako wynik barier społecznych, 
ekonomicznych oraz fizycznych, które napotyka człowiek w swoim 
otoczeniu i środowisku zamieszkania. 

Osoba z  niepełnosprawnością, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
to osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona 
orzeczeniem: 

1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech 
stopni niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny ), 

2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie 
odrębnych przepisów, 

3) o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16. roku 
życia. 

Dlaczego aktualizacja? 

W 2014 r. został opracowany „Program Działań Miasta Torunia na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020”.  Częścią 
prowadzonych wówczas konsultacji społecznych było badanie 
jakościowe na temat pomocy społecznej i profilaktyki zdrowotnej 
oraz ochrony zdrowia, w której szczególną uwagę poświęcono 
sytuacji osób niepełnosprawnych w Toruniu. Wspólnie 
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wypracowany program stanowił odpowiedź na zmieniające się 
uwarunkowania społeczne oraz formalno – prawne dotyczące osób 
niepełnosprawnych. Kierunki określone w Programie dotyczyły sfery 
integracji społecznej, a więc obejmowały działania mające na celu 
możliwie najszersze włączenie osób niepełnosprawnych do 
aktywnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia 
społecznego naszego miasta. 

W ubiegłym roku Rada Miasta Torunia zaktualizowała Strategię 
rozwoju miasta Torunia (uchwała nr 861 Rady Miasta Torunia z dnia 
17 maja 2018 r.). W tym dokumencie, który ma charakter nadrzędny 
wobec strategii branżowych, znajdują się również zapisy dotyczące 
osób z niepełnosprawnością. „Strategia Rozwoju Miasta Torunia do 
roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 r.” 
wprost wskazuje „niewystarczający poziom opieki nad osobami 
niepełnosprawnymi, chorymi przewlekle chorymi” oraz na 
konieczność „wsparcia osób z niepełnosprawnościami w integracji 
społecznej i zawodowej” (cel operacyjny 1.7). Stąd wynika 
konieczność dostosowania Programu do zmienionych zapisów 
zawartych w dokumencie strategicznym dla całego miasta. 

Efektem wdrożenia powyższych zapisów i tym samych realizacji  
„Programu Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością na lata 2014 – 2023” ma być podniesienie 
jakości życia osób z niepełnosprawnością w Toruniu poprzez 
zwiększenie ich udziału we wszystkich sferach życia oraz wzrost 
zaufania do instytucji społecznych. 

W ramach konsultacji poprosiliśmy  mieszkańców o zapoznanie się 
z projektem „Programu Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością na lata 2014 – 2023” i przedstawienie swoich 
uwag. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Akcja 
informacyjno-
promocyjna 

 
 
 
 
 
 
 

Przebieg 
konsultacji 

 
Konsultacjom społecznym, towarzyszyła akcja informacyjna 
skierowana do mieszkańców. Zastosowano następujące narzędzia 
komunikacyjne: 
ü serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia: 

www.torun.pl,www.konsultacje.torun.pl 
ü informacje przesłane toruńskim organizacjom pozarządowym 

oraz Radnym Rady Miasta Torunia 
ü informacje w mediach lokalnych 
ü zaproszenia wysłane do podmiotów zajmujących się osobami 

z niepełno sprawnościami na terenie Torunia 
 
 
Harmonogram konsultacji społecznych 
- 26 września 2019r. - początek konsultacji społecznych 
- 26 września – 18 października 2019 r. - zgłaszanie uwag drogą  
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elektroniczną 
- 3 oraz 8 października 2019 r. – dyżury konsultacyjne dla 

mieszkańców 
- 18 października 2019 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 
Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami 
 
3 i 8 października 2019 r. w godzinach 10.00 – 17.00, w Wydziale 
Zdrowia i Polityki Społecznej UMT, na ul. Fałata 39, pok. 15 , 
odbyły się dyżury konsultacyjne dla mieszkańców. Wzięła w nich 
udział jedna osoba, która wcześniej zgłosiła chęć uczestnictwa  i 
zapisała się na konkretną godzinę. Przedstawiła ona dwa wnioski do 
programu: 

• wniosek, żeby w arkuszach monitorujących do programu 
istniała możliwość umieszczenia informacji dotyczących 
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w ramach środków 
pozyskiwanych z PFRON /turnusy rehabilitacyjne, 
przedmioty ortopedyczne itp./ 

• wniosek o uwzględnienie w konsultowanym dokumencie 
informacji o udziale Gminy Miasta Toruń w ogólnopolskiej 
platformie informatycznej SOW /System Obsługi Wsparcia/, 
za pomocą której osoby z niepełnosprawnością i jednostki 
działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o 
wsparcie finansowane przez PFRON dystrybuowane przez 
jednostki samorządu terytorialnego. 

 
Konsultacje internetowe 
Do 18 października 2019 r. można było przesyłać uwagi drogą 
elektroniczną. Z tej możliwości skorzystały trzy osoby. 
 
 

 

Koszty 
 

Konsultacje przeprowadzono bezkosztowo. 

 

Uwagi 
Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji 
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I. Uwagi zgłoszone podczas dyżuru Odpowiedź 

1. 
Wniosek, żeby w arkuszach monitorujących do programu istniała możliwość 
umieszczenia informacji dotyczących zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 
w ramach środków pozyskiwanych z PFRON /turnusy rehabilitacyjne, 
przedmioty ortopedyczne itp./  
/Do tej pory informacje te były wpisywane w arkuszach w kolumnie uwagi/ 
 

Uwzględniono 
Informacje dot. wykorzystania środków PFRON będą umieszczone w 
raporcie z realizacji Programu. 

2. 
Wniosek o uwzględnienie w konsultowanym dokumencie informacji o 
udziale Gminy Miasta Toruń w ogólnopolskiej platformie informatycznej 
SOW /System Obsługi Wsparcia/, za pomocą której osoby z 
niepełnosprawnością i jednostki działające na ich rzecz mogą 
elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON 
dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego. 
 

Uwzględniono częściowo 
Uwaga nie zostanie uwzględniona w konsultowanym dokumencie, 
natomiast zostanie umieszczona na stronie UMT w zakładce 
„Zdrowie” 

II. Uwagi przesłane drogą elektroniczną Odpowiedź 

3.  
1) Potrzeba dostosowania chodników miejskich do potrzeb osób 
niewidzących – przestrzenie zielone /żywopłoty, drzewa/ niejednokrotnie 
kolidują ze ścieżkami dla pieszych. Jeżeli żywopłot lub drzewo się rozrosło, 
utrudnia to osobie niewidomej poruszanie się. W takiej sytuacji istotne 
znaczenie ma profil chodnika, który powinien sygnalizować osobie 
niewidomej „uwaga drzewo, przeszkoda”.  
W miejscach, gdzie są np. klony miejskie, profilowanie chodnika ułatwia 
osobom niewidomym omijanie przeszkód. 
2) Potrzeba dywersyfikacji sygnalizacji dźwiękowej na przejściach dla 
pieszych pod kątem potrzeb osób niewidomych.  
W miejscach, gdzie przebiegają tory tramwajowe, intensywność lub 
częstotliwość nadawania dźwięku powinna być większa. Należy mieć na 

Zawarte w dokumencie 
Ad. 1 i 2 Dostosowanie infrastruktury miejskiej pod kątem potrzeb i 
możliwości osób niepełnosprawnych uwzględnione jest w Celu 
strategicznym 2, Cel operacyjny 2.1 „Działania na rzecz usuwania 
barier ograniczających pełne uczestnictwo osób z 
niepełnosprawnością w życiu publicznym” i przedstawione propozycje 
wpisują się w ten cel. 
Ponadto, zgłoszone  uwagi zostaną przekazane do analizy do BTCM  
i do WGK. 
 
Ad. 3 Propozycje przedstawione w punkcie 3 uwzględnione są w Celu 
strategicznym 1, Cel operacyjny 1.1 „Podnoszenie świadomości 
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uwadze fakt, że na przejściach  
z torami tramwajowymi istnieje szczególne niebezpieczeństwo utknięcia w 
torach laski, którą posługuje się osoba niewidoma. 
3) Potrzeba integracji na zasadzie wymiany doświadczeń między ludźmi 
sprawnymi i niepełnosprawnymi oraz edukacji społeczeństwa w zakresie 
potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami /zajęcia integracyjne, 
warsztaty, wystawy, szkolenia dla kierowców MZK pod kątem potrzeb osób 
niepełnosprawnych/ 
 

społecznej na temat niepełnosprawności oraz wzmacnianie 
pozytywnego wizerunku tej grupy społecznej” 

4. 
1) Opracowanie tras i wykonanie twardych  nawierzchni bez barier 
utrudniających ruch wózków na obszarze całego Zespołu Staromiejskiego. 
2) Audyt, zestandaryzowanie oraz wykonanie wszystkich przejść dla pieszych 
w postaci umożliwiającej bezpieczną i bezkolizyjną przejezdność wózków. 

Zawarte w dokumencie 
Dostosowanie infrastruktury miejskiej pod kątem potrzeb i możliwości 
osób z niepełnosprawnością  uwzględnione jest w Celu strategicznym 
2, Cel operacyjny 2.1 „Działania na rzecz usuwania barier 
ograniczających pełne uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w 
życiu publicznym” i przedstawione propozycje wpisują się w ten cel. 
Przedstawione uwagi zostaną przekazane do analizy do BTCM  
i do WGK. 

5. 
W opiniowanym dokumencie jest niepotrzebny wyraz na stronie 50, w 
ostatnim wierszu:  
„ponad 60 % środków przyznanych na rehabilitację zawodową osób z 
niepełnosprawnością, przeznaczonych jest wydatki na dostosowanie miejsc 
pracy” 

Uwzgledniono 
Uwaga zostanie uwzględniona w konsultowanym dokumencie. 
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Podsumowanie 
 

Konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji „Programu Działań 
Miasta Torunia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014 
– 2023” odbywały się w terminie 26 września – 18 października 
2019 r.  
3 i 8 października 2019 r. w godzinach 10.00 – 17.00, w Wydziale 
Zdrowia i Polityki Społecznej UMT, na ul. Fałata 39, pok. 15 , 
odbyły się dyżury konsultacyjne dla mieszkańców. Wzięła w nich 
udział jedna osoba. Trzy inne natomiast - przesłały swoje 
komentarze drogą elektroniczną. Zgłoszone uwagi dotyczyły: 

1) umieszczenia w arkuszach monitorujących do programu  
informacji dotyczących zadań z zakresu rehabilitacji 
społecznej w ramach środków pozyskiwanych z PFRON, 

2) uwzględnienia w konsultowanym dokumencie informacji o 
udziale Gminy Miasta Toruń w ogólnopolskiej platformie 
informatycznej SOW, 

3) dostosowania chodników miejskich do potrzeb osób 
niewidzących, 

4) dywersyfikacji sygnalizacji dźwiękowej na przejściach dla 
pieszych pod kątem potrzeb osób niewidomych, 

5) potrzeby integracji na zasadzie wymiany doświadczeń 
między ludźmi sprawnymi i niepełnosprawnymi oraz 
edukacji społeczeństwa w zakresie potrzeb osób z różnymi 
niepełnosprawnościami, 

6) dostosowania przejść dla pieszych oraz chodników do osób 
z niepełno sprawnościami. 
 
 

Wszystkie uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych zostały 
wnikliwie przeanalizowane pod kątem możliwości wprowadzenia 
zmian w dokumencie aktualizacji „Programu Działań Miasta 
Torunia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014 – 
2023”.  

Wszystkie zgłoszone uwagi zostały uwzględnione. 

 

 

 

Załączniki 
 

Informacje o konsultacjach w mediach lokalnych 
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Opracowanie: 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
ul. Wały gen. Sikorskiego 8 
87-100 Toruń 
E: wksii@um.torun.pl 
T: 56 611 87 47 
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Załącznik Informacje w mediach lokalnych 

Informacje na stronie internetowej torun.pl,26  września 2019 r.  

 

Cały tekst: 

Miasto wspiera osoby z niepełnosprawnością. Obecnie rozpoczynamy konsultacje społeczne w 
sprawie aktualizacji „Programu Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na 
lata 2014-2023”. 
 
W 2014 r. został opracowany „Program Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na 
lata 2014-2020”. Częścią prowadzonych wówczas konsultacji społecznych było badanie jakościowe na 
temat pomocy społecznej i profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony zdrowia, w której szczególną uwagę 
poświęcono sytuacji osób niepełnosprawnych w Toruniu (link do konsultacji z 2014 r. - TU). Wspólnie 
wypracowany program stanowił odpowiedź na zmieniające się uwarunkowania społeczne oraz 
formalno-prawne dotyczące osób niepełnosprawnych. Kierunki określone w Programie dotyczyły 
sfery integracji społecznej, a więc obejmowały działania mające na celu możliwie najszersze 
włączenie osób niepełnosprawnych do aktywnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia 
społecznego naszego miasta. 

W ubiegłym roku Rada Miasta Torunia zaktualizowała Strategię rozwoju miasta Torunia (uchwała nr 
861 Rady Miasta Torunia z dnia 17 maja 2018 r.). W tym dokumencie, który ma charakter nadrzędny 
wobec strategii branżowych, znajdują się również zapisy dotyczące osób z niepełnosprawnością. 
„Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 r.” 
wprost wskazuje „niewystarczający poziom opieki nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi 
przewlekle chorymi” oraz na konieczność „wsparcia osób z niepełnosprawnościami w integracji 
społecznej i zawodowej” (cel operacyjny 1.7). Stąd wynika konieczność dostosowania Programu do 
zmienionych zapisów zawartych w dokumencie strategicznym dla całego miasta. 
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Efektem wdrożenia powyższych zapisów i tym samych realizacji „Programu Działań Miasta Torunia na 
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014-2023” ma być podniesienie jakości życia osób z 
niepełnosprawnością w Toruniu poprzez zwiększenie ich udziału we wszystkich sferach życia oraz 
wzrost zaufania do instytucji społecznych. 

W Toruniu odsetek osób z niepełnosprawnością wynosi około 13% ogółu mieszkańców, czyli w 
przybliżeniu 23-26 tys. osób. 

Zgodnie z definicją, niepełnosprawność oznacza stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy, który 
powoduje trwałe lub okresowe ograniczenie bądź uniemożliwienie samodzielnej egzystencji.  Jest 
ona również rozumiana jako wynik barier społecznych, ekonomicznych oraz fizycznych, które 
napotyka człowiek w swoim otoczeniu i środowisku zamieszkania. Osoba z  niepełnosprawnością, w 
rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, to osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem: 
1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (lekki, 
umiarkowany, znaczny), 
2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, 
3) o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16. roku życia. 

 
Co w ramach konsultacji?  

Zapoznaj się z projektem „Programu Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na 
lata 2014-2023” i przedstaw swoje uwagi do projektu. 
Do pobrania: 
•    Projekt „Programu Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014 – 
2023 Aktualizacja” 
  
Zapraszamy do udziału w dyżurze konsultacyjnym - do wyboru są dwa terminy: 3 oraz 8 
października 2019 r. 

Jeżeli chcesz przyjść na dyżur i przekazać swoje uwagi: 

• zgłoś chęć udziału pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@um.torun.pl. W zgłoszeniu 
należy podać: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, wybrany dzień dyżuru (3 lub 8 
października) oraz preferowaną godzinę spotkania (od 10:00 do 18:00), 
                                             

• zadzwoń pod numer 56 611 86 81 i umów się na konkretną godzinę w wybranym dniu 
dyżuru. 

Dyżury odbywać się będą w godzinach 10:00-18:00 w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej na ul. 
Fałata 39, pok. 15. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 2 października, do godziny 15:00. 

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w dyżurze,  prześlij swoje opinie pod adres: konsultacje@um.torun.pl. 
Na uwagi czekamy do 18 października 2019 r. 
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Informacje na stronie internetowej konsultacje.torun.pl, 26  września 2019 r.  

 

 

Cały tekst: 

Rozpoczynamy konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji „Programu Działań Miasta Torunia na 
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014 – 2023”. 

W Toruniu odsetek osób z niepełnosprawnością wynosi około 13% ogółu mieszkańców, czyli w 
przybliżeniu 23-26 tys. osób. 

Zgodnie z definicją, niepełnosprawność oznacza stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy, który 
powoduje trwałe lub okresowe ograniczenie bądź uniemożliwienie samodzielnej egzystencji.  Jest 
ona również rozumiana jako wynik barier społecznych, ekonomicznych oraz fizycznych, które 
napotyka człowiek w swoim otoczeniu i środowisku zamieszkania. 
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Osoba z  niepełnosprawnością, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, to osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona 
orzeczeniem: 

1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (lekki, 
umiarkowany, znaczny ), 

2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, 

3) o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16. roku życia. 

 Dlaczego aktualizacja? 

W 2014 r. został opracowany „Program Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na 
lata 2014 – 2020”.  Częścią prowadzonych wówczas konsultacji społecznych było badanie jakościowe 
na temat pomocy społecznej i profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony zdrowia, w której szczególną 
uwagę poświęcono sytuacji osób niepełnosprawnych w Toruniu (link do konsultacji z 2014 r.: 
http://www.konsultacje.torun.pl/pl/niepelnosprawni-w-toruniu). Wspólnie wypracowany program 
stanowił odpowiedź na zmieniające się uwarunkowania społeczne oraz formalno – prawne dotyczące 
osób niepełnosprawnych. Kierunki określone w Programie dotyczyły sfery integracji społecznej, a 
więc obejmowały działania mające na celu możliwie najszersze włączenie osób niepełnosprawnych 
do aktywnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego naszego miasta. 

W ubiegłym roku Rada Miasta Torunia zaktualizowała Strategię rozwoju miasta Torunia (uchwała nr 
861 Rady Miasta Torunia z dnia 17 maja 2018 r.). W tym dokumencie, który ma charakter nadrzędny 
wobec strategii branżowych, znajdują się również zapisy dotyczące osób z niepełnosprawnością. 
„Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 
r.” wprost wskazuje „niewystarczający poziom opieki nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi 
przewlekle chorymi” oraz na konieczność „wsparcia osób z niepełnosprawnościami w integracji 
społecznej i zawodowej” (cel operacyjny 1.7). Stąd wynika konieczność dostosowania Programu do 
zmienionych zapisów zawartych w dokumencie strategicznym dla całego miasta. 

Efektem wdrożenia powyższych zapisów i tym samych realizacji  „Programu Działań Miasta Torunia 
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014 – 2023” ma być podniesienie jakości życia osób z 
niepełnosprawnością w Toruniu poprzez zwiększenie ich udziału we wszystkich sferach życia oraz 
wzrost zaufania do instytucji społecznych. 

Co w ramach konsultacji?  

Zapoznaj się z projektem „Programu Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
na lata 2014 – 2023” i przedstaw swoje uwagi. 

Do pobrania: 

• Projekt „Programu Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 
2014 – 2023 Aktualizacja” 
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Zapraszamy do udziału w dyżurze konsultacyjnym 

do wyboru są dwa terminy: 3 oraz 8 października 2019 r. 

Jeżeli chcesz przyjść na dyżur i przekazać swoje uwagi: 

1)  zgłoś chęć udziału pocztą elektroniczną, na adres: konsultacje@um.torun.pl 

w zgłoszeniu należy podać: 

• imię i nazwisko, 
• numer telefonu kontaktowego, 
• wybrany dzień dyżuru (3 lub 8 października) oraz preferowaną godzinę spotkania (od 10.00 

do 18.00), 

                                                         lub 

• zadzwoń pod numer 56 611 86 81 i umów się na konkretną godzinę w wybranym dniu 
dyżuru 

Dyżury odbywać się będą w godzinach 10.00 – 18.00, w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej na 
ul. Fałata 39, pok. 15. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 2 października, do godziny 15.00. 

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w dyżurze  prześlij swoje opinie na adres: konsultacje@um.torun.pl. 
Na uwagi czekamy do 18 października 2019 r. 

 

 

 


