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Stan realizacji programu Dostępność Plus
Fundusz Dostępności 

48 zrealizowanych inwestycji (14,9 mln), 101 pożyczek o wartości 49,3 mln zł, w ocenie 11 wn. na 30,4 mln zł, 

dotacja z PFRON o wartości 1,38 mln zł dla 27 budynków

Ośrodek wsparcia podmiotów publicznych w zakresie projektowania uniwersalnego

6,25 mln, 450 podmiotów publicznych, nabory :  I – 58 zgłoszeń , II – 199 zgłoszeń , III – 320 zgłoszeń

Akademia dostępności 

5 mln PLN, szkolenia dla 3 500 os. ze służb architektoniczno – budowlanych, trwa nabór uczestników szkoleń, 

start szkoleń  - czerwiec 2022

Dostępny samorząd - granty dla JST

638 grantów po 100 i 250 tys. PLN na dostosowania, nabór zakończony 22 kwietnia br., złożono 1247 wniosków 

na kwotę blisko 169 mln zł 

Mieszkalnictwo

zmiany w ramach „pakietu mieszkaniowego” - poprawa warunków mieszkaniowych osób o szczególnych 

potrzebach, w tym osób starszych i OzN; Pakiet „S-A-M” – „Dostępne mieszkanie”, budżet 150 mln zł, 1000 osób 

(PFRON)

Centra informacyjno-doradcze dla OzN

otwarty II nabór dla NGOs na prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów – termin składania wniosków do 31 maja



Stan realizacji programu Dostępność Plus

„Obszar chroniony, obszar dostępny”

model dostępnego parku przyrodniczego, jako element dostępności oferty turystycznej, nabór zakończony 7 

kwietnia br. – 16 wniosków 

Dostępność Plus dla zdrowia

I edycja - 128 umów z POZ (68,5 mln PLN) i 19 umów ze szpitalami (35,8 mln PLN) 

II edycja – zakończono nabory dla szpitali i placówek POZ, wpłynęło 294 wnioski z POZ, 236 wniosków ze szpitali

Rozwój dostępnej turystyki – konkursy ofert MSiT w 2022

Wybranych 9 projektów wspierających dostępność turystyki na kwotę 751 tys. zł.

Program „Schronisko bez barier”

edycja pilotażowa 2021, 2 wnioski na kwotę 282 400 zł, umowy podpisane w kwietniu 2022 r. 

Program PFRON „Dostępność ponad barierami” – moduł turystyka

w realizacji 3 projekty (rozwój dostępności szlaków turystycznych i obiektu turystycznego) na kwotę blisko 4,5 

mln zł, od lipca 2022 r. w realizacji 4 projekt na kwotę blisko 1,5 mln zł

Projekt pozakonkursowy MSWiA

Trwają szkolenia dot. obsługi osób z niepełnosprawnościami, 35 z 36 samorządów już zakończyło + dodatkowo 

30 JST zrobi samodzielne audyty z opieką doradcy.
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Udostępniacze 2.0 

konkurs rozstrzygnięty, 96 szkół średnich, ogłoszenie wyników konkursu – na gali online 20 maja br. 

Dostępna szkoła i Uczelnia dostępna

154 szkoły otrzymały granty w konkursie Dostępna szkoła, 

w 3 edycjach konkursu Uczelnia dostępna - 199 uczelni, 12 zakończyło realizację projektów, w październiku br. 

planowana konferencja podsumowująca, opracowana ewaluacja konkursów;

Poradniki, wskazówki, standardy, działalność edukacyjna

„Katalog przykładów zastosowania standardów dostępności”, Zestaw formularzy dla obywateli i podmiotów 

publicznych do mechanizmu skargowego, webinary nt. dostępności dla koordynatorów  

Kultura bez barier 

wypracowany model dostępnej instytucji kultury, nabór podmiotów testujących model zakończony 

26 kwietnia br., złożono 412 wniosków na kwotę blisko 61 mln zł, alokacja 20 mln zł 

Trening orientacji przestrzennej i mobilności

Nabór chętnych osób - do 12 czerwca br.
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Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z 
niepełnosprawnościami 

Przygotowano dokumentację przetargową na wybór wykonawcy, który opracuje Model Dostępnego Sądu 

(ogłoszenie przetargu maj 2022 r.), zawarto umowę z wykonawcą na przeprowadzenie audytów dostępności w 

sądach (termin wykonania czerwiec – lipiec 2022 r.), opracowano dokumentację przetargową na wykonawcę 

szkoleń dla pracowników sądów (planowane ogłoszenie przetargu czerwiec 2022 r.)

Drugi konkurs KPRM na wzmocnienie potencjału NGO 

Dofinansowanie otrzymało 8 projektów, - szkolenia i doradztwo dla innych NGO w zakresie prowadzenia 

monitoringu tworzenia i stosowania przepisów prawa regulujących obowiązki dot. dostępności.

Mocna NGO

zrekrutowano 44 NGO i 179 uczestników, trwają szkolenia
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Stan realizacji Programu - Certyfikacja

 wpłynęło 49 wniosków z 10 województw (1 złożony po 

terminie);

 po etapie uzupełnień pod względem formalnym do weryfikacji 

merytorycznej zakwalifikowano 41 wniosków, 

 90 % wniosków kierowanych do uzupełnień, niekiedy 

dwukrotnie; 

 21 posiedzeń Zespołu ds. spraw weryfikacji wniosków; 

 26 ocenionych pozytywnie, 15 negatywnie;

 przewidywane zakończenie prac Zespołu – maj/czerwiec 2022 r.
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Przegląd zmian prawnych
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Z 19 rozporządzeń, niemal wszystkie (18) - są wpisane do harmonogramu prac 

legislacyjnych lub już procedowane, 1 zostało implementowane do 

Rozporządzeń Komisji (UE).

• Najbardziej zaangażowanym w prace resortem jest Ministerstwo 
Infrastruktury.

• WAŻNE! Wydłużony termin na wydanie warunków technicznych - do 20 
września 2024 r. 
Na mocy ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami nastąpiła zamiana art. 66 ustawy o dostępności. 

• Zmiana może mieć wpływ na Rozporządzenia o warunkach technicznych dla 

budynków i ich usytuowania…  - windy od 2 piętra.

Zmiana warunków technicznych – art. 66 (I)  
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Zmiana warunków technicznych – art. 66 (II) 

1. W zakresie dostępności budownictwa:

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie – po konsultacjach zewnętrznych

Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – projekt na 

etapie opiniowania, wprowadza „partycypację społeczną” z udziałem osób ze 

szczególnymi potrzebami.

2. W zakresie dostępnego transportu:

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

obiekty budowlane metra i ich usytuowanie – projekt wpisany do wykazu prac 

legislacyjnych.

3. W zakresie bezpieczeństwa dróg:

Rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych – standardy będą uwzględnione.
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Przegląd prawa – podsumowanie/ wnioski  

 Proces międzyresortowego przeglądu prawa  - art. 56. 1. W terminie 12 miesięcy od dnia 

wejścia w życie ustawy, ministrowie kierujący działami administracji rządowej dokonują, w 

zakresie swojej właściwości, przeglądu obowiązującego prawa pod kątem zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i sporządzą raporty zawierające propozycje 

zmian prawnych w tym zakresie. 

 art  56  ust. 3 – obowiązek poinformowania Rady Ministrów o sposobie wykorzystania  raportu 

i rekomendacji Rady 

 Do dn. 10 maja br. informacje nadesłały:

1. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej;

2. Ministerstwo Aktywów Państwowych;

3. Ministerstwo Infrastruktury;

4. Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego;

5. Ministerstwo Zdrowia;

6. Ministerstwo Finansów. 
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Przegląd prawa – art. 56  ustawy

Nazwa ministerstwa Liczba propozycji zmian 

prawa

Przekazano 

odpowiedź

TAK / NIE

Komentarze

Raport Rada 

Dostępności

Ministerstwo Aktywów 

Państwowych

0 3 TAK Odniesienie się do 2 kwestii 

prawnych dotyczących 

organizacji egz. na doradcę 

podatkowego

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji

5 6 NIE

Ministerstwo Edukacji i 

Szkolnictwa Wyższego

33 38 TAK Odniesienie się do 9 kwestii 

prawych w dziale „oświata i 

wychowanie”, 21 – „szkolnictwo 

wyższe” oraz jednej 

ogólnej/definicyjnej

Ministerstwo Infrastruktury 16 1 TAK Odniesienie do 2 kwestii 

(nowelizacja 8 rozporządzeń 

dotyczących warunków 

technicznych)
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Przegląd prawa – art. 56  ustawy
Minister Rozwoju, Pracy i 

Technologii

2 2 NIE

Ministerstwo Zdrowia 11 26 TAK Odniesienie się do 11 kwestii 

prawnych

Ministerstwo Rodziny i 

Polityki Społecznej

2 4 TAK Odniesienie się do 2 kwestii 

prawnych+ informacja o 

„Strategii rozwoju usług 

społecznych polityka publiczna 

na lata 2021-2030 (z 

perspektywą do 2035 r.)”

Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego

20 2 NIE

Ministerstwo Sportu i 

Turystyki

2 2 NIE

Ministerstwo 

Sprawiedliwości

3 5 TAK 3 uwzględniono, 1 w trakcie, 1 

nie

Ministerstwo Finansów 1 2 TAK Odniesienie do 3 kwestii,  w tym 

działania KAS
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Sprawozdanie z programu 
Dostępność Plus 2021
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Wnioski ze sprawozdania 

 13 mld zaangażowanych, 10 mld brakuje do osiągnięcia założeń 

budżetowych w 2025r.

 Coraz mocniej odczuwalny brak wyodrębnionego budżetu dla 

Programu 

 Trudności w precyzyjnym monitorowaniu wydatków na 

dostępność 

 Spadek zainteresowania tematyką dostępności – inne 

priorytety

 Brak wyraźnej polityki promocyjnej dla tematyki dostępności 

 Malejący poziom zaangażowania beneficjentów Programu



Architektura

40%

Transport

50%

Edukacja

30%

Służba Zdrowia

50%

Cyfryzacja

60%

Usługi

80%

Konkurencyjność

50%

Koordynacja

80%

Poziom realizacji programu Dostępność Plus
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WYZWANIA
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Obszary problemowe i kwestie w toku

MSWiA

• Kwestia parkowania przez osoby nieuprawnione na miejscach parkingowych dla 

osób niepełnosprawnych - pismo do KGP  (2 tys. rocznie mandatów)

MI

• Brak informacji nt. dostępności w Sprawozdaniu z realizacji zadań Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych (...) i w Informacji o stanie realizacji Programu 

Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej – zgłoszona prośba o zmiany w kolejnym roku 

• Wdrożenie rekomendacji sformułowanych w Ekspertyzie dot. dostępności transportu 

publicznego - brak odpowiedzi na pismo MFiPR skierowane do MI w styczniu 2022 r.

• Brak odpowiedzi na pismo dot. propozycji zmian w regulacjach egzaminowania na 

prawo jazdy kat. B, skrócenie jednostkowego czasu testu dla osób z 

niepełnosprawnością słuchu

• Zgłoszone uwagi do rozporządzeń w sprawie znaków i sygnałów drogowych
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Obszary problemowe i kwestie w toku

MRiT

• Brak odpowiedzi na wezwanie do przeprowadzenia przeglądu prawa 

• Brak postępów w II edycji konkursu „Lider dostępności priorytetowych branż” (działanie 33)

• Niewielka promocja dostępności na Targach Dostępności (działanie 32)

MEIN + MRPiPS

• Wsparcie dostępności szkół specjalnych jako uzupełnienie działań z zakresu edukacji włączającej

INNE:  

• Narzędzie dla zapewnienia jakości szkoleń w tematyce dostępności 

• Kompatybilność aplikacji czytających znaczniki dla osób niewidomych i niedowidzących -

nawiązanie współpracy z podmiotami udostępniającymi na rynku aplikacje YourWay, Totupoint + 

Open Street Map

• Propozycje potrzebnych opracowań   - brak zgłoszeń ze strony członków Rady 

• Aktualizacja składu członkowskiego Rady Dostępności – brak aktualnej reprezentacji MSWiA oraz 

MKiDN
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Pomoc osobom z niepełnosprawnościami z 
Ukrainy 
 Ministerstwo Edukacji i Nauki  - informacja na temat wsparcia dla dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Ukrainy. Materiał jest dostępny na 

stronie internetowej Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej;

 Fundacja Integracja - dane na temat punktów pomocy osobom z 

niepełnosprawnościami z Ukrainy. Lista znajduje się pod linkiem: 

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1992058;jsessionid=D2945B507C1ED

D10D00CB9040EA9269C;

 Biuro Pełnomocnika Rządu – konkurs grantowy dla punktów recepcyjnych;

 Wideoinfolinia dla głuchych uchodźców z Ukrainy (Polski Związek Głuchych 

razem z Fundacją Opatrzność). 
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Co planujemy w 2022 r.?

Prawo: 

 Ustawa wdrażająca EAA – 30 kwietnia br. minął termin konsultacji społecznych

Perspektywa finansowa 2021 – 2025: 

 Planowanie projektów i konkursów wspierających dostępność w EFS + i EFRR

 Wytyczne w zakresie równości szans i niedyskryminacji - aktualizacja standardów, 

 Zasady kontroli standardów 

Wydarzenia: 

 Konferencja promująca efekty konkursów Uczelnia dostępna – październik 2022

 WUF 11 – 26-30 czerwca 2022, okrągły stół ds. OzN, dostępność wydarzenia, eksperci ds. 

dostępności i OzN w innych panelach dyskusyjnych; wolontariusze dla OZN,  

Webinary:

 Realizacja webinariów tematycznych we współpracy z Fundacją Integracja 

(dla koordynatorów i kontrolerów); 
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Dziękuję za uwagę


