
  

 

Organizator: Stowarzyszenie Metropolia Poznań,  
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań 
tel. + 48 (61) 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl 

PROGRAM 
 

Warsztaty: Uniwersalne projektowanie w Metropolii Poznań 
- przestrzeń dostępna dla wszystkich 

 

Termin i lokalizacja:  

3 grupy: Grupa A – środa 02.11.2016, Grupa B – czwartek 03.11.2016, Grupa C - piątek 04.11.2016. 

Miejsce: Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań, ul. E. Estkowskiego 6, sala B 309-310 (III piętro). 

Cel warsztatu: 

Warsztaty mają za cel przybliżenie zagadnień związanych z poprawą dostępności przestrzeni publicznej 

uwzględniającej potrzeby osób z ograniczeniami mobilności i percepcji.  

Korzyści dla uczestników: 

 uzyskanie wiedzy o istocie i znaczeniu uniwersalnego projektowania, także w kontekście przygotowania 

wysokiej jakości projektów w ramach ZIT współfinansowanych ze środków UE, 

 zapoznanie się z możliwościami wdrożenia zasad uniwersalnego projektowania w praktyce w zakresie 

zadań realizowanych przez samorządy, 

 osobiste doświadczenie niepełnosprawności dzięki zajęciom symulacyjnym i dyskusji z ekspertami 

z niepełnosprawnością. 

Metody pracy podczas warsztatów: 

Podczas warsztatów zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, zajęć w grupach, dyskusji oraz zajęć 

symulacyjnych. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami prawnymi oraz 

z założeniami koncepcji uniwersalnego projektowania. Ekspert ds. dostępności przedstawi model wdrażania 

koncepcji projektowania uniwersalnego przez samorządy. Część symulacyjną poprowadzą wykwalifikowani 

trenerzy Stowarzyszenia CREO z Poznania. Warsztaty odbywać się będą z wykorzystaniem kombinezonu starości 

oraz wózka inwalidzkiego. Uczestnictwo w zajęciach symulacyjnych będzie dobrowolne. 

Grupa docelowa: 

Pracownicy samorządów lokalnych Metropolii Poznań – w szczególności osoby odpowiedzialne za inwestycje, 

pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, planowanie przestrzenne oraz obsługę mieszkańców. 

Trenerzy i eksperci: 

Dr hab. inż. arch. Marek Wysocki – pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Dyrektor 

Centrum Projektowania Uniwersalnego – pierwszego w Polsce centrum badawczo-rozwojowego realizującego 

cele wdrażania koncepcji projektowania uniwersalnego w projektowaniu środowiska fizycznego, produktów 

i usług. Ekspert z zakresu projektowania przestrzeni dostępnej. Audytor dostępności obiektów i przestrzeni 

publicznych. Autor standardów dostępności przestrzeni publicznych. Jest pierwszym w Polsce „Access 

Oficerem”, powołanym na to stanowisko w 2014 roku przez samorząd Miasta Gdyni. Członek Komisji Ekspertów 

ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Ekspert Grupy ON Inclusion 14-20 na rzecz 

wdrożenia koncepcji projektowania uniwersalnego w ramach programów unijnych (EFSI). 
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Nina Woderska, Ryszard Michalski – Trenerzy Stowarzyszenia CREO – Stowarzyszenie Centrum Rozwoju 

Edukacji Obywatelskiej CREO istnieje od 2004 roku. Obecnie w ponad 80 szkołach Centrum prowadzi Szkolne 

Kluby Wolontariatu przygotowując w nich dzieci i młodzież do pełnienia roli wolontariuszy. Stowarzyszenie 

rozwija również wolontariat seniorów m.in. w ramach prowadzonego „Klubu Starszaka”. W 2015 roku 

organizacja przeprowadziła 200 warsztatów i szkoleń w których uczestniczyło ponad 1 600 osób. 

Czas trwania:  

6 godzin 30 minut (wraz z przerwami) 

Program: 

9.00 – 9.10 Powitanie uczestników i otwarcie warsztatów  

9.10 – 10.40 CZĘŚĆ I – Wprowadzenie do tematyki uniwersalnego projektowania 

Przedstawiciel Stowarzyszenia  
Metropolia Poznań 

Przedstawienie celów warsztatów.  

Przedstawienie uczestniczek/uczestników.  

Eksperci  
z niepełnosprawnością 

Codzienność wśród barier – dlaczego tak ważne jest projektowanie 
rozwiązań dostępnych dla wszystkich w samorządach. 

 
Dyskusja nt. podstawowych barier w miastach/gminach (szczególnie 
miejsca publiczne, urzędy) dla osób z niepełnosprawnościami. 

Dr hab. inż. arch. Marek Wysocki 

Ekspert w zakresie  
projektowania uniwersalnego 

Wykład wprowadzający na temat projektowania uniwersalnego 
(geneza i idea planowania uniwersalnego, podstawy prawne). 

10.40 – 11.00 Przerwa kawowa  

11.00 – 13.00 CZĘŚĆ II – Dostępność w praktyce 

Trenerzy  
Stowarzyszenia CREO 

Zajęcia symulacyjne przy wykorzystaniu wózka inwalidzkiego  
oraz „symulatora starości”. 

13.00 – 13.30 Przerwa obiadowa  

13.30 – 15.30 CZĘŚĆ III – Model wdrażania dostępności w samorządzie 

Dr hab. inż. arch. Marek Wysocki 

Ekspert w zakresie  
projektowania uniwersalnego 

Dobre praktyki w zakresie rozwiązań zwiększających dostępność: 
uwzględnienie zasad dostępności w dokumentach 
strategicznych/planistycznych/standardach, rozwiązania organizacyjne 
w ramach struktury zadaniowej pracowników samorządów, praktyczne 
przykłady uwzględnienia zasad dostępności podczas procedur PZP 
(roboty budowlane, zakup sprzętu i wyposażenia, oprogramowanie), 
realizacja działań promocyjnych i informacyjnych itp. 

15.30 Zakończenie warsztatów  
 
 

Organizator warsztatów: 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań – powstało 18 lutego 2011 roku na bazie działającej od 2007 roku Rady 

Aglomeracji Poznańskiej. W skład Stowarzyszenia wchodzą 23 podmioty samorządowe, w tym: Miasto Poznań, 

Powiat Poznański, 17 gmin Powiatu Poznańskiego oraz cztery gminy z powiatów ościennych. Głównym celem 

stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz ochrona wspólnych interesów członków 

stowarzyszenia, w szczególności wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz współpracy samorządów w tym 

zakresie. Od 2015 roku jako Związek ZIT Stowarzyszenie pełni rolę IP w zakresie realizacji ZIT w MOF Poznania 

w ramach WRPO 2014+.  

www.metropoliapoznan.pl www.zit.metropoliapoznan.pl www.planowanie.metropoliapoznan.pl 
 

 

http://www.zit.metropoliapoznan.pl/

