Panie Rzeczniku,
Panie Profesoze,
Szanowni Czlonkowie Kapituly,
Panie, Panowie!

Podczas dzisiejszej uroczystoSci wrgczenia Panu Profesorowi Markowi
Wysockiemu Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. doktora Macieja Lisa za
szczegolne dokonania na rzecz obrony praw i interesow os6b z niepelnosprawnoSci4
paypadl mi w udziale zaszczyt, a takze payjemno5e, zabrania glosu i payblizenia
zwiqzkow szacownego laureata z Gdyni4
Pozwol4 jednak Pafistwo, ze najpienru odniosq sig do samej nagrody

Dokonania

dr, Macieja Lisa sq znakomitym paykladem

ijej

patrona,
Scislego powiqzania pracy

-

zawodowej z dzialalno5ciq spolecznq w najlepszym i najszerszym rozumieniu tego slowa
tak4 ktora w centrum uwagi zawsze ma cztowieka i jego prawa, Ka2dego czlowieka.
Cieszy mnie uhonorowanie tym niezwyklym wyr6znieniem osoby, ktora na co dziefr lqczy
prace
aktywnoSciq spoleczn4 ogromnq wiedzq
do6wiadczenie zawodowe
z n iepaeciqtn q wyobra2niqi wrahliwoSci q.
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Profesora Marka Wysockiego poznalem podczas zorganizowanych pzez Niego
w Gdyni warsztatow dla studentow Wydzialu Architektury Politechniki Gdafiskiej, podczas
ktorych przestaei publiczna naszego miasta zostala pzeanalizowana i oceniona pod
kqtem dostgpnoSci dla seniorow i osob z niepelnosprawno6ciq. Poczqwszy od tego
wydazenia wsp6lnie z Panem Profesorem zaczqliSmy prowadziC konsekwentne dzialania
uzeczywistniajqce ideg miasta przyjaznego wszystkim jego mieszkaficom igo$ciom,
Profesor Marek Wysocki, od ponad 20 lat promujqcy i wprowadzajqcy w zycie
koncepcjg projektowania uniwersalnego w odniesieniu do Srodowiska fizycznego,
produktow uslug, jest pionierem, liderem niekwestionowanym autorytetem w tej
dziedzinie, Z jego inicjatywy na Politechnice Gdanskiej powolano Centrum Projektowania
Uniwersalnego, bqdqce pienruszq w Polsce instytucjq wspierajqcq rozwoj technologii
kompensacyjnych oraz standard6w dostqpno6ci w zakresie projektowania dla wszystkich.
Od 2004 roku Profesor Wysocki realizuje na rodzimej uczelni program "Projektowanie
Pzestrzeni Wsp6lnej", w ramach ktorego odbywajq siq warsztaty studenckie pod tytutem
,,Miasta bez barier pokonaO schody i obojqtno56", W ich trakcie studenci sprawdzajq
pzestzenie miast z pozycji osoby na w6zku i osob z niepelnosprawno5ciq wzroku,
wskazujqc wladzom miast obszary wymagajqce intenruencji
likwidacji barier
architektonicznych, Ponadto od 2014 roku organizuje warsztaty partycypacyjne
jak 2ye tazem, nie obok siebie", podczas kt6rych studenci
,,Projektowanie uniwersalne
architektury prolektujq zmiany w mieszkaniach os6b z niepelnosprawnoSciami i osob
starszych. Zrealizowane nastgpnie projekty sluzq podnoszeniu jako6ci zycia tych os6b
w miejscu zamieszkania i w najblizszej okolicy.
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Z dumq i satysfakcjE moge powiedziec, ze od wielu lat jednym z wazniejszych
cel6w wladz Gdyni jest projektowanie i realizowanie kompleksowej polityki spolecznej.

Jednym z iel zalolen jest pelna integracja os6b z niepelnosprawnoSciami oruz
dostosowanie paestrzeni miejskiej do potzeb wszystkich mieszkahc6w, Naszym
zadaniem, naszq ambicj4 jest umozliwienie uNatwienie osobom z r6znorodnymi
ograniczeniami w mobilno5ci percepcji (w tym osobom z niepelnosprawnoSciami
i seniorom) funkcjonowania w pzestrzeni miasta oraz pelnoprawnego korzystania z jego
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oferty.

Czerpiqc z ogromnej wiedzy i doSwiadczenia profesora Wysockiego, w Scislej z nim
wspolpracy, w 2013 roku Gdynia wdrozyNa dokument pod nazwq Standardy Dostqpno5ci,
zawierajqcy wytyczne do projektowania zagospodarowania przestaeni publicznych,
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oparte na zasadach projektowania uniwersalnego, zapewniajqcego dostgpnoS6 do
obiektow i przestzeni dla wszystkich, Wspomniane standardy, ktorych autorem jest pan
Marek Wysocki, bqdqcy jedynym w Polsce ekspertem do spraw dostgpnoSci, sq stosowane
w codziennej praktyce przez jednostki miejskie przy projektowaniu, uzgadnianiu i realizacji

inwestycji. Profesor Marek Wysocki pomaga w ich wprowadzaniu przez prywatnych
inwestor6w opiniujqc dokumentacje projektowe oraz doradzajqc w zakresie mozliwych
rozwiqzah, kt6re sluzq zapobieganiu powstawania i likwidowaniu barier w dostgpnoSci
obiekt6w i paestzeni publicznych w Gdyni. Warto wspomniec, 2e ta konsekwentna
polityka na vecz dostgpno6ci dla osob z niepelnosprawnoSciq zostala doceniona w 2016
roku w konkursie architektoniczno-urbanistycznym Fundacji lntegracja Towarzystwa
Urbanistow Polsklch, w ktorym Gdynia otaymala nagrodg ,,Lider DostgpnoSci" w kategorii
samozqd oraz nagrodg Grand Prix konkursu za zaslugi w zakresie likwidacji barier
utru d n iajqcych zycie osobom z n iepelnosprawno6ci q.
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Profesor Marek Wysocki jest niestrudzonym orqdownikiem zwolennikiem
konsekwentnego wprowadzenia zapisow Konwencji ONZ
prawach os6b
polskiego
z niepelnosprawnoSciq do
porzqdku prawnego. W tym zakresie bierze aktywny
udzial w konsultacjach spolecznych nowych aktow prawnych, a lakle inicjuje nowe
rozwiqzania prawne, takie jak wprowadzenie do polskiego porzqdku prawnego instytucji
Access Oficera, kt6ra ma dbac o politykq dostgpnoSci na zar6wno poziomie samozqd6w
lokalnych, jak i na poziomie og6lnopolskim. Za swoje dokonania, a takze za pracowitoSd,
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konsekwencjg i bezkompromisowo66 w dziataniu w 2013 roku otrzymal medal ,,Gdynia bez
bariel'.

Panie Profesoze, jest Pan znakomitym ambasadorem idei spoleczefistwa
obywatelskiego, w kt6rym nieslychanie waznE rolg odgrywa rownoprawny dostgp osob
z niepelnosprawno6ciq do pzestzeni publicznej oraz powszechnej edukacji kazdego
szczebla. Serdecznie gratulujg Panu Nagrody Rzecznika
Macieja Lisa, na ktorqzasluguje Pan w sposob

Obywatelskich im, doktora
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