"Wyborcze, architektoniczne i społeczne
aspekty niepełnosprawności.
O niepełnosprawności bez skrajności".
PATRONI HONOROWI:

PATRONI MEDIALNI:
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Przedmiot konferencji:
Konferencja ma na celu ukazanie problemów osób niepełnosprawnych w trzech płaszczyznach.
Pierwszy z nich dotyczy pełnej realizacji zasady powszechności wg kodeksu wyborczego.
Prelegenci pochylą się nad zagadnieniami prawa powszechności wynikającego z Konstytucji
RP. Czy jest ono odpowiednio realizowane w stosunku do osób niepełnosprawnych ? Podczas
dyskusji będą poruszane aspekty pożądanych zmian w prawie, jak i sposobu jego wykonywania
przez organy wyborcze.
W drugim panelu tematycznym poruszone zostaną m.in. kwestie uwarunkowań
architektoniczno-budowlanych, przejawiających się w takich problemach jak swobodne
poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynkach użyteczności publicznej. Nie każdy taki
budynek w Polsce jest przystosowany do świadczenia usług/pomocy osobom o różnorodnych
dysfunkcjach. Eksperci postarają się wykazać podstawowe kwestie polskiej myśli
architektonicznej, a także i jej realizacji. Wskazany problem będzie dotyczył szerszej
perspektywy, dzięki której, w dyskusji zostaną również poruszone aspekty prawne polskiego
budownictwa, jak i praktyczna realizacja projektów budowlanych na poziomie samorządowym,
uwzględniająca ukształtowane już pozytywne wzorce, jak i też wyzwania przyszłości.
W trzeciej odsłonie przewidziano dyskusję na temat stosunku osób pełnosprawnych do osób
zmagających się najróżniejszymi rodzajami niepełnosprawności. Czy umiemy ze sobą
współpracować, odnajdywać się razem we współczesnym świecie ? W mediach coraz mniej
programów dotyczy tematyki osób niepełnosprawnych. Prelegenci przedstawią swoje wnioski i
postulaty w przedmiocie świadczeń socjalnych, zatrudniania pracowników niepełnosprawnych,
stanu służby zdrowia oraz rehabilitacji, a także integracji społecznej. Tematy te będą
omawiane z punktu widzenia rozwiązań prawnych, pracy instytucji socjalnych, a także
doświadczenia samych osób niepełnosprawnych i ich organizacji.

Uczestnictwo:
Konferencja ma charakter otwarty i jest bezpłatna.

Struktura konferencji:
21 października 2014 r.
Sala 4021 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk, Bażyńskiego 6

09.00 – 09.30 – przywitanie gości
09.30 – 10.30 Wystąpienie pani Barbary Imiołczyk - Głównego Koordynatora ds. Komisji
Ekspertów i Rad Społecznych, przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich
10.45 – 11.45 Panel I - "Nadzieja i niewykorzystane szanse. O zasadzie powszechności
według Kodeksu wyborczego"
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11.45 – 12.00 przerwa
12.00 – 13.00. Panel II – „Cywilizacja czy świat barbarzyńców? O przeszkodach
architektonicznych we współczesnym świecie"
13.00 – 13.45 przerwa obiadowa
13.45 – 14.45 Panel III - "Niepełnosprawni są wśród nas, a czy my jesteśmy wśród nich?
Niepełnosprawność a sprawność państwa opiekuńczego"
14.45 – 14.55 podsumowanie. Krystyna Warylewska, WPiA, Ambasador Rzecznika Praw
Obywatelskich
14.55 zakończenie

Organizatorzy konferencji:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich jest jednostką pomocniczą Rzecznika Praw
Obywatelskich. Zapewnia ono wykonywanie zadań Rzecznika określonych w ustawie z dnia 15
lipca 1987 roku
o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Zadania i organizację Biura określa
statut Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, który został nadany Zarządzeniem Nr 26/2011
Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 31 sierpnia 2011 roku. Ogólne kierownictwo Biura
sprawuje Rzecznik, który kieruje Biurem przy pomocy dwóch Zastępców Rzecznika Praw
Obywatelskich. W Biurze działają ustanowieni przez Rzecznika Pełnomocnicy Terenowi w
Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu. Pracownicy Biura działają z upoważnienia Rzecznika i w
jego imieniu. Funkcjonowanie Biura pod względem organizacyjnym
i finansowym zapewnia
Dyrektor Generalny. Reprezentuje on Biuro w sprawach cywilnoprawnych, majątkowych,
budżetowych, administracyjnych oraz ze stosunku pracy. W skład Biura wchodzi
14
statutowych jednostek organizacyjnych, w ramach których działają wydziały i działy.
W sprawach wymagających kompleksowej współpracy jednostek organizacyjnych Biura i
podmiotów zewnętrznych Rzecznik powołał dwóch Głównych Koordynatorów. W Biurze
działają również Komisje Ekspertów oraz Rady Społeczne.
Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego działa na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego. Zostało ono reaktywowane 18 marca 2013r.. Jest to organizacja
studencka zrzeszająca studentów UG, których interesują zagadnienia z zakresu prawa
konstytucyjnego i instytucji politycznych, mająca na celu prowadzenie badań, wygłaszanie
referatów i promocję wiedzy na tematy związane z tymi zagadnieniami.

Koło Naukowe Prawa Administracyjnego jest to organizacja zrzeszająca studentów
wydziału Prawa i Administracji, którzy chcą zrozumieć prawo administracyjne, tych, którzy
doskonale je rozumieją a chcą pogłębiać wiedzę z tej materii, oraz tych, których wiedza jest
imponująca i chcą się nią podzielić z innymi. Koło organizuje konferencje, wykłady, warsztaty
z pisania aktów wydawanych w ogólnym postępowaniu administracyjnym, konkursy wiedzy z
prawa i postępowania administracyjnego, jak i też organizuje Turniej o Puchar Intuicji
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Prawniczej w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki. W gronie Koła mile widziani są zarówno
pasjonaci szeroko rozumianego prawa administracyjnego, jak i ci mniej przekonani o sile
przebicia tej nauki prawa w codziennym życiu.

Instytut Metropolitalny to organizacja ekspercka (think tank) integrująca reprezentantów
różnych dyscyplin naukowych (prawa, administracji, urbanistyki), jak i profesji (prawników,
urzędników)i pasji (działaczy społecznych, wolontariuszy). Jest to fundacja, organizacja
pozarządowa i pozasamorządowa, której przyznano status organizacji pożytku publicznego.
Prowadzi badania podstawowe i prace koncepcyjne w zakresie spraw metropolitalnych (polityk
miejskich, systemów zarządzania, gospodarki przestrzennej).

Kontakt:
Piotr Maciaszek (Prezes Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego)
Adres e-mail: p.maciaszek91@gmail.com
Adrian Łaga (Prezes Koła Naukowego Prawa Administracyjnego)
Adres e-mail: adrianor91@wp.pl
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