
Standardy funkcjonowania 
powiatowych społecznych rad  
do spraw osób niepełnosprawnych

opracowanie i redakcja:

Grzegorz Wójkowski 
Stowarzyszenie Aktywności  
Obywatelskiej BONA FIDES

Katowice, 2021



3

Spis treści:

Wprowadzenie

Autorzy

I Zasady funkcjonowania rad

II Komunikacja wewnętrzna

III Współpraca rady z władzą uchwałodawczą i wykonawczą

IV Promocja rady

V Komunikacja z podmiotami zewnętrznymi

5

9

13

19

23

31

39



4 5

Wprowadzenie
W przeciwieństwie do innych kolegialnych ciał o charakterze do-
radczym, opiniującym czy konsultacyjnym, jak np. rady seniorów, 
młodzieżowe, sportu czy pożytku publicznego, powołanie społecz- 
nej rady do spraw osób niepełnosprawnych w powiatach i mia-
stach na prawach powiatu jest obligatoryjne. Wynika to z art. 
44b. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który sta-
nowi: Przy starostach tworzy się powiatowe społeczne rady do 
spraw osób niepełnosprawnych, zwane dalej „powiatowymi rada-
mi”, będące organami opiniodawczo-doradczymi. Wyżej wymie-
niona ustawa określa także liczebność rad (5 osób), ich kadencję 
(4 lata) oraz kompetencje. 

Organizacja i tryb działania rad powiatowych określone są nato- 
miast w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki 
społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu 
działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw 
osób niepełnosprawnych. W wyżej wymienionym rozporządzeniu 
znajdują się m.in. wytyczne dotyczące częstotliwości odbywania 
posiedzeń (co najmniej raz na kwartał), funkcji, jakie mogą pełnić 
członkowie rady (przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekre- 
tarz), procedury ich wyboru (zwykła większość głosów w obecno- 
ści co najmniej połowy członków rady), długości kadencji prze-
wodniczącego (jeden rok) oraz jego kompetencji. 

Pomimo tego, że ustawa i rozporządzenie bardzo szczegółowo 
regulują tworzenie i zasady funkcjonowania rad, zróżnicowa-
nie pomiędzy tymi podmiotami jest bardzo duże. W niektórych 
samorządach wypracowały one sobie silną pozycję i udaje im krok 
po kroku realizować cele, które przed sobą postawiły. W innych 
członkowie rady czują się często sfrustrowani, nikomu niepotrzeb-
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ni i nie za bardzo mają pojęcie, jaka właściwie jest ich rola i w jaki 
sposób mają działać, żeby mieć jakikolwiek wpływ na otaczającą 
ich rzeczywistość. 

Większość działających w Polsce rad znajduje się gdzieś pomiędzy 
tymi dwoma skrajnościami. Udaje im się co prawda osiągać mniej-
sze lub większe sukcesy, ale ich członkowie czują, że to dalej nie 
jest to, co by chcieli, że ich potencjał nie jest w pełni wykorzysty-
wany. 

Celem niniejszej publikacji jest wsparcie funkcjonujących powia-
towych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych. Jej adre-
satem nie są jednak jedynie członkowie rad, ale także przed- 
stawiciele władz samorządowych oraz urzędnicy, gdyż bez ich 
zaangażowania i chęci współpracy większość z proponowanych 
standardów nigdy nie będzie mogła zostać wprowadzona w życie. 

W pracę nad Standardami funkcjonowania powiatowych społecz-
nych rad do spraw osób niepełnosprawnych, zaangażowanych 
było 15 przedstawicieli 10 rad działających na terenie woj. 
śląskiego, a także urzędniczka odpowiadająca za wsparcie rady  
w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. Największą grupę stanowi- 
li członkowie rad z powiatów grodzkich (Bielsko-Biała, Bytom, Ka-
towice, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec), co wynika ze 
specyfiki województwa. W pracę nad dokumentem zaangażowani 
byli jednak także przedstawiciele rad z powiatów ziemskich (Biel-
sko-Biała, Pszczyna, Wodzisław Śląski) i jedna osoba reprezentu-
jąca radę wojewódzką.

Osoby pracujące nad stworzeniem standardów podzielone zos-
tały na trzy grupy. Pierwsza zajmowała się opracowaniem stan-
dardów dotyczących zasad funkcjonowania rady oraz komunika- 
cji wewnętrznej. Druga pracowała nad standardami współpracy  
z władzą wykonawczą i uchwałodawczą, a trzecia - odnoszącymi 
się do komunikacji z podmiotami zewnętrznymi oraz promocji. 
Każda z grup odbyła po dwa dwuipółgodzinne spotkania w czerw-

cu 2021 r. Następnie projekt standardów skonsultowany został  
z przedstawicielami 25 rad powiatowych z terenu woj. śląskiego 
podczas warsztatów przeprowadzonych w ramach Forum powia-
towych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych wojewódz-
twa śląskiego, które odbyło się 28 września 2021 r. w Katowicach.

Prace nad publikacją oraz wspomniane wcześniej konsultacje 
prowadzone były w ramach projektu „Modelowe społeczne rady 
ds. osób niepełnosprawnych” realizowanego przez Stowarzysze-
nie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES z Katowic z dotacji 
programu AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ KRAJOWY, finan-
sowanego z Funduszy EOG.
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Autorzy
ZESPÓŁ DS. ZASAD FUNKCJONOWANIA RADY ORAZ KO-
MUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ 

1. Sylwia Ciesielska
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych  
w Siemianowicach Śląskich

2. Ewa Oczadły
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy 
Prezydencie Miasta Bielsko-Biała

3. Tomasz Ryrak
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych  
w Sosnowcu

4. Katarzyna Thaut 
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych  
w Bytomiu

5. Renata Zmarzlińska – Kulik
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych  
w Sosnowcu

ZESPÓŁ DS. WSPÓŁPRACY RADY Z WŁADZĄ UCHWAŁO- 
DAWCZĄ I WYKONAWCZĄ 

1. Adam Fabia
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy 
Prezydencie Miasta Bielsko-Biała

2. Tadeusz Gierycz
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy 
Prezydencie Miasta Bielsko-Biała
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ZESPÓŁ DS. KOMUNIKACJI Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZ- 
NYMI ORAZ PROMOCJI RADY

1. Kazimierz Bieniecki
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy 
Prezydencie Miasta Bielsko-Biała

2. Beata Brom
Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych  
w Pszczynie

3. Helena Byrdy-Przybyła
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych  
w powiecie bielskim

4. Hanna Pasterny
Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych  
w Rybniku

5. Elżbieta Winczakiewicz
Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych  
w Bytomiu

3. Katarzyna Granda
Koordynator ds. dostępności w Starostwie Powiatowym  
w Pszczynie

4. Sylwia Koczy
Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych  
w Wodzisławiu Śląskim

5. Joanna Rduch – Kaszuba
Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych  
w Wodzisławiu Śląskim

6. Krzysztof Wostal
Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Wojewódz-
twie Śląskim
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I Zasady funkcjonowania 
społecznej rady
nabór na członków rady

Informacja o naborze członków do rady powinna być dystry-
buowana jak najszerzej. Poza publikacją w wojewódzkim dzien- 
niku urzędowym powinna się ona znaleźć co najmniej w ser-
wisie internetowym powiatu oraz w prasie wydawanej przez 
powiat (jeśli takowa istnieje), a także zostać wysłana do organi-
zacji pozarządowych z terenu powiatu działających w obszarze 
niepełnosprawności, do mediów lokalnych oraz, w przypadku po-
wiatów ziemskich, do władz gmin wchodzących w skład powiatu. 
Dodatkowo warto się zastanowić nad organizacją spotkania dla 
branżowych organizacji pozarządowych, na którym przedstawio-
no by im zadania stojące przed radą i zaproszono ich przedsta- 
wicieli do kandydowania. 

DOBRA PRAKTYKA: 
W Powiecie Pszczyńskim informacja dotycząca naboru wy-
syłana jest drogą elektroniczną do organizacji pozarządowych 
oraz do mediów lokalnych. Poza tym opublikowana jest na 
stronie internetowej Starostwa. 
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opracowanie planu pracy rady na całą kadencję

Dzięki opracowaniu planu pracy rada będzie miała wyznaczone 
konkretne cele do wykonania podczas swojej kadencji, co pozwo-
li jej działać w sposób bardziej systematyczny i skuteczny. Po jego 
stworzeniu należy pamiętać o przedstawieniu go władzom powia-
tu (wykonawczym i uchwałodawczym). Plan pracy powinien być 
także łatwo dostępny w Internecie, na stronie urzędu, w zakładce 
dotyczącej rady, a także przesłany do wiadomości grupom i or-
ganizacjom z obszaru niepełnosprawności działającym na danym 
terenie.

prowadzenie okresowej oceny wykonania planu 
pracy

Żeby plan pracy rzeczywiście spełnił swoje cele, ważna jest jego 
ocena, która powinna być prowadzona co najmniej raz w roku. 
Systematyczna analiza wykonania planu pracy pozwoli odpowie- 
dzieć na pytania, czy działania realizowane przez radę przyczy- 
niają się do wykonania wcześniej wyznaczonych celów i co jest 
powodem ewentualnych sukcesów i niepowodzeń. Okresowa 
ocena powinna być publikowana w Internecie, zaraz obok pliku 
z planem pracy.

tworzenie rocznych planów pracy rady

Roczne plany pracy powinny być opracowywane na podstawie  
przyjętego wcześniej kilkuletniego planu pracy oraz jego 
okresowych ocen. Ważne jest, żeby były one łatwo dostępne 
w Internecie, na stronie urzędu, w zakładce dotyczącej rady,  
a także przesłane do wiadomości grupom i organizacjom z obsza- 
ru niepełnosprawności działającym na danym terenie.

powoływanie ekspertów wspierających pracę rady

Aby lepiej realizować cele wyznaczone przed radą, warto korzystać 
z bezpłatnego wsparcia ekspertów reprezentujących różne dzie- 
dziny życia istotne dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby 
chętne do pełnienia takiej roli można m.in. znaleźć w środowisku 
organizacji pozarządowych czy na uczelniach. Rolą wyżej wymie-
nionych osób byłoby eksperckie wsparcie członków rady podczas 
omawiania różnych bardziej specjalistycznych tematów.

członkostwo w radzie

Zgodnie z art. 44c ust 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo- 
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiatowe 
rady składają się z pięciu osób, powoływanych spośród przed-
stawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji 
pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorzą-
du terytorialnego (powiatów i gmin). Jako że rady są ciałami 
społecznymi o charakterze opiniodawczo-doradczym, ważne jest 
aby większość ich członków stanowili przedstawiciele działających 
na terenie powiatu organizacji pozarządowych.

Starości i prezydenci miast przy wyborze człnonków rady powinni 
także zwracać uwagę na środowiska, z których wywodzą się kan-
dydaci, tak aby w jej skład wchodzili przedstawiciele reprezentu-
jący różne rodzaje niepełnosprawności, w tym ruchową, senso- 
ryczną i intelektualną.

posiedzenia rady

Zaleca się, żeby posiedzenia rady odbywały się raz w miesiącu  
(z przerwą wakacyjną). Ważne jest, aby posiedzenia rady miały 
miejsce się w stałych terminach i godzinach (np. każdy pierwszy 
wtorek miesiąca o godz. 15.00). Informacje o posiedzeniu rady 
wraz z materiałami sesyjnymi powinny być wysyłane wszyst-
kim członkom rady co najmniej na tydzień przed posiedzeniem. 
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Zaproszenia na posiedzenia rady powinny być przekazywane 
władzom wykonawczym i uchwałodawczym, przedstawicielom 
różnych instytucji działających na rzecz osób z niepełnospraw- 
nościami (np. MOPS, MOPR, PUP) a także, w zależności od poru- 
szanych tematów, przedstawicielom pracodawców i organizacji 
pozarządowych działających w obszarze niepełnosprawności.

DOBRA PRAKTYKA: 
W Katowicach Rada spotyka się w każdą drugą środę miesiąca  
o godz. 13:00. Informacja ta udostępniona jest także w zakład- 
ce dotyczącej Rady w witrynie internetowej Urzędu Miasta. 

publiczność podczas posiedzeń rady

Posiedzenia rady powinny być otwarte dla publiczności. Ważne 
jest, aby informacje o terminach posiedzeń oraz poruszanych  
tematach były łatwo dostępne w Internecie, na stronie urzędu, 
w zakładce dotyczącej rady. Porządek obrad powinien zawie- 
rać możliwość zabieraniach głosu przez publiczność, najlepiej 
na początku posiedzenia, przy zastrzeżeniu, że temat wystąpie- 
nia powinien być wcześniej zakomunikowany radzie, żeby jej 
przedstawiciele mogli się do niego przygotować lub zaprosić na 
posiedzenie odpowiednią osobę, która zajmuje się w urzędzie 
danym obszarem.

sprawozdanie z działalności rady

Raz do roku rada powinna przygotowywać sprawozdanie ze swo-
jej działalności. Wyżej wymieniony dokument należy przedstawić 
władzom wykonawczym i uchwałodawczym, a także udostępnić  
w Internecie, na stronie urzędu, w zakładce dotyczącej rady.
 

opiniowanie projektów uchwał rady powiatu drogą 
elektroniczną

Zgodnie z art. 44b ust. 1 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jedną 
z funkcji rady jest opiniowanie projektów uchwał i programów 
przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla 
osób niepełnosprawnych. Ważne jest więc, żeby z radą konsul-
towano wybrane projekty uchwał rady, istotne z punktu widzenia 
osób z niepełnosprawnościami. Co do zasady uchwały społecznej 
rady opiniujące projekty uchwał rady powiatu powinny być przyj- 
mowane podczas posiedzeń. Może się jednak zdarzyć sytuacja, 
że projekt uchwały rady powiatu trafi do społecznej rady już po 
jej posiedzeniu. Stąd w sytuacjach wyjątkowych społeczne rady 
powinny mieć możliwość wyrażania opinii i przyjmowania uchwał 
za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób obiegowy.
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II Komunikacja wewnętrzna
sposób informowania członków rady o jej pracy

Zaleca się, żeby główna komunikacja wewnątrz rady przebie-
gała drogą elektroniczną. Członkowie, którzy nie posiadają konta 
e-mail, powinni otrzymywać informacje telefonicznie. Ważne jest, 
żeby wyznaczyć osobę odpowiedzialną za przekazywanie infor-
macji członkom rady. Proponuje się, żeby był to oddelegowany 
pracownik urzędu lub ewentualnie członek prezydium rady.

W przypadku informacji dotyczących posiedzeń rady należy pa- 
miętać także o terminach. Członkowie rady powinni otrzymywać 
elektronicznie przypomnienie o dacie i godzinie spotkania co naj- 
mniej z tygodniowym wyprzedzeniem. W załączniku do e-maila 
powinien się znaleźć porządek posiedzenia, projekt protokołu  
z poprzedniego posiedzenia oraz proponowane projekty uchwał. 
Członkowie rady, którzy przypomnienie o posiedzeniu otrzymują 
telefonicznie, powinni mieć możliwość wglądu do wyżej wymienio-
nych dokumentów w wyznaczonym miejscu.

organizacja spotkań integracyjnych

Na początku każdej kadencji rady warto zorganizować nieofi- 
cjalne spotkanie integracyjne dla jej członków. Potem tego typu 
wydarzenie powinno się odbywać co najmniej raz w roku, np.  
z okazji świąt. Ważne jest, żeby spotkania odbywały się poza 
siedzibą urzędu albo przynajmniej w uroczystej atmosferze.
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czas na wymianę informacji podczas posiedzeń rady

Proponuje się, żeby jednym z żelaznych punktów posiedzeń 
rady była wymiana informacji na temat wydarzeń organizowanych 
przez organizacje i instytucje, których przedstawiciele zasiadają  
w radzie. Będzie to sprzyjać współpracy nie tylko pomiędzy re- 
prezentowanymi przez nich organizacjami, ale także samymi 
członkami. 

wspólna lista teleadresowa

Warto, żeby członkowie rady wymienili się wzajemnie kontaktami 
telefonicznymi i elektronicznymi. W przypadku braku takiej chęci 
u wszystkich osób ważne jest posiadanie bezpośrednich kontak-
tów do co najmniej każdego przedstawiciela prezydium rady.

uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach  
i innych wydarzeniach

Rady czasem otrzymują zaproszenia na szkolenia, konferencje czy 
inne wydarzenia. Informacje na ich temat powinny być rozsyłane 
do wszystkich członków, a decyzje o tym czy należy brać udział 
w danym wydarzeniu, czy nie, a także kto będzie reprezento- 
wał radę, powinny być podejmowane w miarę możliwości pod-
czas posiedzenia rady. Dodatkowo ważne jest, aby osoba, które 
reprezentuje radę w jakimś wydarzeniu, na kolejnym posiedzeniu 
przedstawiła krótką relację z niego pozostałym członkom.
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III Współpraca społecznej  
rady z władzą uchwało- 
dawczą i wykonawczą
opiniowanie inwestycji publicznych realizowanych 
na terenie powiatu

Wszystkie najważniejsze planowane inwestycje realizowane przez  
powiat lub jego jednostki organizacyjne powinny być konsulto- 
wane ze społecznymi radami pod względem zapewnienia dostęp-
ności dla osób z niepełnosprawnościami. 

DOBRA PRAKTYKA: 
7 stycznia 2020 r. Starosta Pszczyński wydał Zarządzenie nr 
1/2020 w sprawie kształtowania przestrzeni publicznej przy-
jaznej osobom z niepełnosprawnościami. § 1 ust. 4 tego 
dokumentu stanowi: „Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób 
Niepełnosprawnych stanowi organ doradczy w kwestiach pro-
jektowania i realizacji inwestycji.”

opiniowanie funkcjonowania publicznego trans-
portu zbiorowego

Zasady funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego  
w powiecie powinny być konsultowane ze społecznymi radami. 
Dotyczy to przede wszystkim dostępności taboru, przystanków 
i internetowych rozkładów jazdy dla osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności.
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wpływ na tworzenie i wdrażanie planu na rzecz 
poprawy dostępności urzędu i jego jednostek or-
ganizacyjnych

Plany poprawy dostępności urzędu i jego jednostek organizacyj- 
nych powinny być konsultowane ze społecznymi radami. Rady 
powinny być także na bieżąco informowane o postępach prac we 
wdrażaniu tych planów. 

współpraca z koordynatorem do spraw dostępności

Funkcja koordynatora do spraw dostępności wprowadzona zos-
tała przepisami ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. Koordynator wyznaczony w urzędzie 
powinien być w stałym kontakcie ze społeczną radą, w tym m.in. 
informować ją o realizowanych przez siebie działaniach i konsul-
tować z nią najistotniejsze decyzje. 

współtworzenie dokumentów strategicznych do- 
tyczących funkcjonowania osób z niepełnospraw- 
nościami

Projekty dokumentów strategicznych (np. strategii, programów) 
dotyczących funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami  
w powiecie powinny być tworzone we współpracy z radami.  
Dzięki temu bardziej będą odpowiadały na rzeczywiste potrzeby 
samych zainteresowanych.

praca nad projektami uchwał, których inicjatorem 
była społeczna rada

Przy przygotowaniu uchwał rady powiatu, które powstają na pod-
stawie wniosku społecznej rady, przedstawiciele społecznej rady 
powinni być włączeni w przygotowanie dokumentu na najważniej- 
szych etapach (przygotowywanie w urzędzie, praca w komisjach 
rady powiatu).

określenie trybu prowadzenia konsultacji z radą

Władza wykonawcza powinna określić w swoich dokumentach 
(np. regulamin organizacyjny urzędu) tryb konsultowania projek-
tów uchwał, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie osób  
z niepełnosprawnością ze społeczną radą. W innym przypadku 
nigdy nie stanie się to codzienną praktyką.

Tego typu regulacje są powszechną praktyką w samorządach  
w przypadku konsultowania projektów aktów prawa miejscowe-
go z organizacjami pozarządowymi. Wyżej wymieniony standard 
powinien zostać przełożony także na prowadzenie konsultacji  
z radami społecznymi. 

DOBRA PRAKTYKA: 
Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.- 
659.ON z dnia 12 września 2019 r. wprowadził Zasady tworze- 
nia i wykonywania aktów prawnych Rady Miejskiej w Bielsku- 
Białej i Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz porozumień. § 6 
ust. 1 tego dokumentu stanowi: „Jeżeli projekt aktu prawne-
go wymaga konsultacji ze związkami zawodowymi, Powiatową 
Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Mia- 
sta Bielska-Białej (w przypadku, gdy uregulowania zawarte  
w akcie prawnym mają skutek dla osób niepełnosprawnych) 
(…) bądź innymi organizacjami, wydział merytoryczny lub  
miejska jednostka organizacyjna przygotowujące projekt aktu  
przesyłają go zainteresowanym instytucjom, określając ter- 
min, w jakim powinny się do niego ustosunkować.”
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udostępnianie członkom rady projektów uchwał 
rady powiatu 

Społeczna rada opiniuje projekty uchwał rady powiatu, które doty-
czą spraw istotnych dla osób z niepełnosprawnościami. Żeby tak 
się stało, projekty uchwał powinny być udostępniane przedsta- 
wicielom społecznej rady przed posiedzeniami komisji rady po-
wiatu, na których będą one omawiane. W innym przypadku moż-
liwość opiniowania projektów uchwał będzie jedynie teoretyczna.

wysyłanie zaproszeń dla przedstawicieli społecz- 
nej rady na sesje i posiedzenia komisji rady powiatu

W wielu samorządach praktyką jest wysyłanie zaproszeń na ses-
je rady powiatu osobom, które pełnią ważne funkcje publiczne. 
Tam, gdzie takie działania są realizowane, na liście osób, do 
których wysyłane są zaproszenia, powinien znajdować się także 
przewodniczący społecznej rady. Do przewodniczącego powin-
ny trafiać także zaproszenia na posiedzenia komisji rady powia-
tu, w przypadku, gdy planuje się poruszanie na nich tematów is-
totnych dla funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Tego 
typu praktyka jest świadectwem docenienia roli społecznej rady  
i sprzyja współpracy pomiędzy tym ciałem a radą powiatu.

zabieranie głosu podczas komisji rady powiatu

Przedstawiciele społecznej rady powinni mieć możliwość zabiera- 
nia głosu podczas posiedzeń komisji rady powiatu w tematach 
istotnych dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu będą 
mieli większy wpływ na proces stanowienia prawa w powiecie.

szkolenie dla członków społecznej rady z pod- 
staw samorządu

Urząd powinien zorganizować co najmniej jedno szkolenie na 
początku kadencji dla członków społecznej rady, podczas którego 

poruszonoby m.in. takie tematy, jak kompetencje powiatu, rola  
i kompetencje władzy wykonawczej i uchwałodawczej czy sposób 
stanowienia prawa w urzędzie. Dzięki temu wzrosną kompeten- 
cje przedstawicieli rady i będą oni mogli skuteczniej pełnić swoją 
funkcję.

uczestnictwo w konwencie starosty, burmistrzów 
i wójtów

Na terenie wielu powiatów ziemskich cyklicznie organizowane 
są konwenty starosty oraz burmistrzów i wójtów gmin wcho-
dzących w skład powiatu, podczas których włodarze dyskutują  
o problemach, podejmują wspólne stanowiska i inicjatywy na rzecz 
mieszkańców powiatu. W celu nawiązania relacji i współpracy  
z władzami gmin po ukonstytuowaniu się nowej społecznej rady 
lub po wyborach samorządowych na konwent powinien zostać za-
proszony przewodniczący rady, żeby miał możliwość jej zaprezen-
towania i zaproszenia włodarzy gmin do wspólnego działania na 
rzecz zwiększania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

DOBRA PRAKTYKA: 
Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych w Powiecie Pszczyńskim miał wystąpie-
nie na konwencie starosty, burmistrza i wójtów gmin powiatu 
pszczyńskiego, gdzie m.in. informował o zakresie działalności 
Rady i prosił o wsparcie w rozpragowywaniu informacji na jej 
temat. Zachęcał również do włączenia się gmin w organizacje 
imprez i  wydarzeń na rzecz osób osób z niepełnosprawnościami.
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osoba odpowiedzialna za obsługę administracyjną 
rady

W urzędzie należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za obsługę 
administracyjną społecznej rady. Do jej zadań należeć powinno 
m.in. umieszczanie informacji na stronie internetowej, rezerwacja 
sal, obsługa korespondencji.

dostęp do podstawowych sprzętów

Społeczna rada powinna mieć dostęp do podstawowych sprzętów 
umożliwiających jej codzienne funkcjonowanie, w tym m.in. do 
kserokopiarki, telefonu, poczty, drukarki i komputera z Interne-
tem.

pomieszczenie dla rady

Społeczna rada powinna mieć udostępnione pomieszczenie  
w siedzibie urzędu lub jego jednostki organizacyjnej, z którego 
może korzystać w celu realizacji celów, do jakich została powołana 
(przykładowo: organizacje posiedzeń, spotkania prezydium rady, 
dyżury, przechowywanie dokumentów, spotkania z partnerami ze-
wnętrznymi).

obecność przedstawicieli władzy wykonawczej  
i uchwałodawczej podczas posiedzeń rady 

Wskazanym jest, żeby osoby pełniące w urzędzie funkcje kierown-
icze brały udział w posiedzeniach rady, kiedy poruszane tematy 
dotyczą obszarów, którymi się zajmują. W wyżej wymienionych 
posiedzeniach powinni brać udział także przedstawiciele rady po-
wiatu, w tym przede wszystkim przewodniczący komisji zajmującej 
się tematami zdrowia i polityki społecznej.

DOBRA PRAKTYKA: 
W Powiecie Pszczyńskim na posiedzeniach Rady zawsze uczest- 
niczy wicestarosta, który odpowiada w urzędzie za obszar 
dotyczący niepełnosprawności, a także kierownik PCPR i koor-
dynator do spraw dostępności. W zależności od poruszanego  
tematu w spotkaniach biorą także udział przedstawiciele  
innych komórek, jednostek czy instytucji (m.in. naczelnicy  
poszczególnych wydziałów, przedstawiciele Powiatowego 
Urzędu Pracy, Domu Pomocy Społecznej czy instytucji kultury).
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IV Promocja społecznej 
rady
strona internetowa rady

Każda społeczna rada powinna mieć swoją stronę internetową. 
Najlepiej, żeby była ona częścią portalu prowadzonego przez 
urząd w całości dedykowanego osobom z niepełnosprawnościa-
mi. W wersji minimum, szczególnie w mniejszych powiatach, stro-
na internetowa rady może być częścią oficjalnej witryny urzędu.

Na stronie społecznej rady powinny być publikowane następu-
jące informacje:

 §   skład rady wraz z podaniem instytucji i organizacji,  
      które reprezentują,
 §   uchwały rady,
 §   protokoły z posiedzeń,
 §   kontakt do rady (nr telefonu, e-mail),
 §   osiągnięcia rady.

DOBRA PRAKTYKA: 
Powiatowa Rada z Katowic ma swoją zakładkę w oficjalnej 
witrynie Urzędu Miasta. Znajdują się w niej wszystkie najważ- 
niejsze informacje dotyczące funkcjonowania Rady, w tym: 
informacje o terminach kolejnych posiedzeń, protokoły ze 
spotkań wraz z podejmowanymi uchwałami, kontakt do Rady  
(nr telefonu, e-mail, adres), skład wraz z podaniem instytucji  
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i organizacji, które reprezentują jej przedstawiciele i funkcji,  
jakie pełnią w Radzie. W zakładce podany jest także link do 
profilu Rady na Facebooku, który jest na bieżąco prowadzo- 
ny. Można tam znaleźć dodatkowe informacje dotyczące 
Rady, których nie ma stronie, jak np. podejmowane przez nie 
działania i ich rezultaty.  

posiedzenia rady

Na posiedzenia rady, w zależności od poruszanych kwestii, warto 
zapraszać przedstawicieli organizacji pozarządowych i środowisk 
działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami na terenie 
powiatu. Poza tym warto wysyłać informacje prasowe do mediów 
lokalnych dotyczące  podjętych podczas posiedzeń rady decyzji  
czy poruszanych problemów ważnych z punktu widzenia osób 
z niepełnosprawnościami.

wykorzystywanie wydarzeń organizowanych  
w powiecie do promowania rady 

W każdym powiecie w ciągu roku organizowanych jest wiele 
różnych imprez i festynów dla mieszkańców. Warto wybrać co naj- 
mniej jedno z takich wydarzeń, na którym można się spodziewać 
uczestnictwa największej ilości mieszkańców, w tym osób z nie- 
pełnosprawnościami, do promowania rady. W tym celu należy  
przygotować stoisko rady, na którym będzie można otrzymać  
materiały drukowane i porozmawiać na temat jej działalności  
z jej przedstawicielami.

organizacja dnia otwartego rady

Cyklicznie (np. raz w roku) warto zorganizować dzień otwarty 
społecznej rady. Dobrze jest zaprosić na niego ekspertów  
z różnych dziedzin i instytucji, którzy udzielaliby bezpłatnego po-
radnictwa dla zainteresowanych osób z niepełnosprawnościami  
i ich rodzin. Tego typu wydarzenie może być dobrą okazją do pro-
mocji rady i zaznaczenia jej roli w powiecie.

DOBRA PRAKTYKA: 
W Bielsku-Białej Urząd Miejski we współpracy z Radą orga-
nizuje cyklicznie Dzień Otwarty dla osób starszych i osób  
z niepełnosprawnościami, podczas którego swoje stoiska in-
formacyjne mają m.in. przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń  
Społecznych, Powiatowego Urzędu Pracy, Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Narodowego Funduszu Zdro-
wia czy Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnospraw- 
ności.

współorganizowanie wydarzenia promującego 
osoby z niepełnosprawnościami za postawę god-
ną naśladowania

Warto, żeby społeczne rady współorganizowały z urzędem wy-
darzenie, którego celem jest promocja osób z niepełnosprawn-
ością za postawę godną naśladowania. Tego typu inicjatywa 
jest nie tylko dobrą okazją do promowania aktywnych i zaan-
gażowanych osób z niepełnosprawnościami, ale także do pro-
mocji wśród mieszkańców samej społecznej rady.
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DOBRA PRAKTYKA: 
Starostwo Powiatowe w Pszczynie od 2019 r. przyznaje 
wyróżnienie „Uskrzydlony”, które trafia w ręce osób, które 
mimo swojej niepełnosprawności żyją pełnią życia, spełniają 
się zawodowo, społecznie, są aktywne w wielu dziedzinach i 
mogą być wzorem do naśladowania dla innych. Kandydatów 
do nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele samorządów, or-
ganizacji pozarządowych oraz mieszkańcy powiatu.

rubryka bądź stały czas antenowy w mediach 
wydawanych przez powiat

W wielu powiatach urzędy wydają swoje czasopisma (tygodniki 
bądź miesięczniki) lub posiadają własne radio czy telewizję. Tam 
gdzie taka sytuacja ma miejsce, media urzędowe powinny być 
ważnym elementem promocji społecznej rady i udostępniać stałą 
rubrykę lub czas antenowy na informacje na jej temat.

DOBRA PRAKTYKA: 
W Sosnowcu Rada może w ramach potrzeby bezpłatnie ko- 
rzystać z rubryki w czasopiśmie samorządowym Kurier Miejski. 

informacja na temat rady w informatorze dla 
osób z niepełnosprawnością

Wiele urzędów cyklicznie (np. każdego roku) wydaje informatory 
dla osób z niepełnosprawnością, w których znajduje się kompen-
dium wiedzy dla osób z niepełnosprawnością z danego terenu i 
ich rodzin. W tych powiatach, w których jest to praktykowane w 
informatorach powinny być także zamieszczone informacje doty-
czące społecznej rady, w tym przedstawienie jej roli, jej członków, 
a także możliwości kontaktu z nią (nr telefonu i adres e-mail). 

DOBRA PRAKTYKA: 
Urząd Miejski w Bielsku Białej cyklicznie wydaje Informator 
dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. W publi- 
kacji znajduje się wiele przydatnych informacji dotyczących 
m.in. edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej, rehabilitacji 
czy dofinansowania z PFRON. Jeden z rozdziałów poświęco-
ny jest także bielskiej Radzie. Można się z niego dowiedzieć 
m.in. czym zajmuje się Rada i jak się z nią można skontak-
tować.

ulotki promujące społeczną radę

Rada powinna dysponować ulotkami, w których znajdować się będą 
najważniejsze informacje na temat jej działalności, a także dane 
kontaktowe (nr telefonu, e-mail). Ulotki powinny być dostępne  
w różnych miejscach odwiedzanych przez osoby z niepełno-
sprawnościami (przychodnie, szpitale, domy kultury, biblioteki, 
ośrodki pomocy społecznej, parafie itp.). Dzięki temu informacja 
o istnieniu rady będzie mogła trafić do osób nie korzystających  
z Internetu.
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DOBRA PRAKTYKA: 
Starostwo Powiatowe w Pszczynie w 2018 roku na wniosek 
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 
przygotowało i wydrukowało ulotki oraz plakaty informujące  
i promujące działalność Rady, Referatu ds. obsługi Osób 
Niepełnosprawnych oraz przedstawiające założenia witryny 
internetowej Powiat bez barier. Miało to na celu jak najszersze 
dotarcie do mieszkańców i poinformowanie ich o istnieniu 
Rady, referatu i witryny. Materiały trafiły m.in. do gminnych 
ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej i urzędów 
gmin.

plakaty promujące radę

W siedzibie urzędu, a także w szpitalach, przychodniach, domach 
kultury, bibliotekach, ośrodkach pomocy społecznej i w innych 
miejscach, do których uczęszczają osoby z niepełnosprawnościa-
mi warto powiesić plakaty z najważniejszymi informacjami na te-
mat rady, w tym dane kontaktowe (telefon i e-mail).

wizytówki

Każdy członek społecznej rady jest jej żywą promocją. Powinien 
więc posiadać oficjalne wizytówki, podobne do tych, jakie otrzy-
mują radni rady powiatu. Ważne jest, żeby były one opłacone ze 
środków urzędu, a nie z prywatnych pieniędzy samych przedsta- 
wicieli rady.

DOBRA PRAKTYKA: 
Członkowie prezydium Rady w Bielsku-Białej posiadają wizy- 
tówki przygotowane przez Urząd Miejski, na których, poza ich 
danymi kontaktowymi, znajduje się także informacja, w jaki 
sposób można się skontaktować z obsługą administracyjną 
Rady.

prezentacja na temat rady

Przedstawiciele społecznej rady czasami zapraszani są na różne 
spotkania czy uroczystości. Ważne jest, żeby powstała prezentacja 
promująca radę i jej działania, którą można włączyć podczas tego 
typu wydarzeń.
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V Komunikacja z pod- 
miotami zewnętrznymi
spotkania z organizacjami działającymi na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami podczas orga-
nizowanych przez nie wydarzeń

Przedstawiciele rady powinni brać udział w wybranych wydarze-
niach organizowanych przez organizacje pozarządowe działające 
na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Tego typu spotkania są 
dobrą okazję do przedstawiania pracy społecznej rady, zaprasza-
nia na jej posiedzenia, a także zbierania opinii i uwag od osób  
z niepełnosprawnościami lub ich rodzin. 

konsultacje planu pracy społecznej rady ze śro-
dowiskiem osób z niepełnosprawnością

Pracując nad stworzeniem planu pracy rada powinna zasięgnąć 
opinii  organizacji działających w obszarze niepełnosprawności.  
Przyczyni się to do zwiększenia współpracy pomiędzy radą  
a pozostałymi reprezentantami środowiska. Poza tym, przyjęty 
dokument będzie w większym stopniu odpowiadał na rzeczywiste 
problemy osób z niepełnosprawnością w powiecie. 

organizacja posiedzeń wyjazdowych w siedzi-
bach organizacji działających na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami

Warto wprowadzić zasadę, że część posiedzeń rady odbywa się 
w siedzibach organizacji działających na rzecz osób z niepełno-
sprawnościami. Dzięki temu przedstawiciele rady lepiej mogą 
zapoznać się ze specyfiką pracy różnych organizacji.
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DOBRA PRAKTYKA:  
Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Powie- 
cie Wodzisławskim część swoich posiedzeń odbywa  
w siedzibach organizacji działających na rzecz osób z nie- 
pełnosprawnościami. W trakcie obecnej kadencji Rady  
odwiedzono m.in. prowadzone w powiecie zakłady pracy  
chronionej czy warsztaty terapii zajęciowej.

nawiązanie relacji z przedstawicielami jednos-
tek pomocniczych gmin wchodzących w skład 
powiatu 

Warto rozważyć nawiązanie relacji z przedstawicielami rad jednos-
tek pomocniczych gmin, które wchodzą w skład powiatu (w mia- 
stach: dzielnice, osiedla, we wsiach: sołectwa). W zależności od 
gminy jednostki pomocnicze mają większy lub mniejszy wpływ na 
rodzaj i jakość inwestycji, które powstają we wsiach, dzielnicach  
i miastach. Zawsze warto jednak uwrażliwić ich przedstawicieli na 
różne problemy na jakie napotykają osoby z niepełnosprawnoś-
ciami i mieć ich za sojuszników w działaniach mających na celu 
większą dostępność przestrzeni i budynków publicznych. Relacje 
na linii rada – jednostki pomocnicze mogłyby odbywać się np. 
poprzez organizację raz do roku wspólnego spotkania. 

DOBRA PRAKTYKA: 
Rada w Katowicach zorganizowała spotkanie z radami jednos-
tek pomocniczych. Podczas spotkania rozmawiano na tem-
at różnych pól współpracy pomiędzy tymi ciałami oraz tego 
w jaki sposób mogą się ono wzajemnie wspierać. Wspólnie 
zgodzono się, że tego typu spotkania są potrzebne i ustalo-
no, że będą się one odbywać co pół roku.
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