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Projekt „Dostępność Plus dla zdrowia” 

• wdrażany w ramach POWER na lata 2014-2020, przy współfinansowaniu ze środków EFS

• ma na celu wdrożenie działań projakościowych w systemie ochrony zdrowia, polegających 

na dostosowaniu wybranych w procedurze grantowej placówek POZ i szpitali do potrzeb 

grupy docelowej – pacjentów ze szczególnymi potrzebami, w szczególności osób 

z niepełnosprawnościami oraz seniorów, w oparciu o opracowane w projekcie Standardy 

Dostępności.

• Wdrażane rozwiązania przyczyniają się do poprawy dostępności placówek medycznych 

w obszarach: architektonicznym, cyfrowym (w tym telemedycznym), a także informacyjno-

komunikacyjnym.



Podmioty uprawnione do ubiegania się o Grant – w przypadku 

placówek POZ

Wnioskodawcą może być świadczeniodawca udzielający, na dzień 

składania Wniosku, w placówce medycznej, w której planowana jest 

realizacja Przedsięwzięcia, świadczeń gwarantowanych w rodzaju 

podstawowa opieka zdrowotna co najmniej w trzech zakresach: 

„świadczenia lekarza POZ”, „świadczenia pielęgniarki POZ” i „świadczenia 

położnej POZ”. 

Ww. świadczenia muszą być udzielane albo na podstawie umowy 

bezpośrednio zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Narodowym 

Funduszem Zdrowia albo na podstawie umowy zawartej przez 

Wnioskodawcę z innym świadczeniodawcą posiadającym umowę z NFZ. 



Podmioty uprawnione do ubiegania się o Grant –
w przypadku placówek szpitalnych

✓ Kto może ubiegać się o grant: 

• szpitale I i II stopnia

• szpitale III stopnia, ogólnopolskie, onkologiczne, 
pulmonologiczne lub pediatryczne

✓ Warunek konieczny: posiadanie umowy 
z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
w Systemie Podstawowego Szpitalnego 
Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej 
(PSZ), zgodnie z podziałem na koperty.



D+ dla zdrowia w liczbach -
I nabór

367 ocenionych wniosków

162 zaudytowane placówki 

162 zatwierdzone raporty
audytowe

11 zaudytowanych
i zakończonych projektów



D+ dla zdrowia w liczbach - II nabór 

530 złożonych wniosków

150 ocenionych na I etapie 
wniosków

48 zaudytowanych placówek



D+ dla zdrowia w liczbach - ogólnie

4 nabory wniosków (2 dla szpitali 
i 2  dla placówek POZ)

148 zawartych umów
ze szpitalami i placówkami POZ

104 - wartość zawartych umów 
ze szpitalami i placówkami POZ 
(w mln zł) 



Patronat korporacyjny 
TVPWsparcie Grantobiorów 

Szkolenia 

Promocja projektu D+ dla zdrowia

Szkolenia dla Granotobiorców 
z komunikacji z osobami ze szczególnymi 
potrzebami. Przeszkoliliśmy dotąd ok. 
350 osób z ponad 120 placówek 

Przygotowaliśmy i przekazaliśmy 
grantobiorcom animacje promujące 
projekt oraz gotowe szablony 
i treści na strony internetowe 

Prezentacja wątków D+ dla zdrowia 
w serwisach informacyjnych 
i programach społecznych 

Lokowanie wątku w serialu

Wątki promujące Program D+ w serialu 
Na dobre i na złe, I emisja w marciu br., 
kolejne w kwietniu i jesienią br. 
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Rekomendacje dot. kontraktowania 
świadczeń przez NFZ

Opracowując rekomendacje w zakresie kontraktowania świadczeń przez NFZ
zidentyfikowaliśmy trudności, które wpływają na wdrażanie dostępności 
w podmiotach ochrony zdrowia. Wynikają one m.in. z:

nierównego statusu podmiotów publicznych i prywatnych

trudności dla pacjentów w identyfikacji podmiotów publicznych
i prywatnych pod kątem egzekwowania praw względem osób ze 
szczególnymi potrzebami



Nierówny status podmiotów
leczniczych

Różne zobowiązania dotyczące zapewniania dostępności dla 

publicznych podmiotów ochrony zdrowia (np. publicznych zoz, 

szpitali publicznych) i nie należących do podmiotów

publicznych



Trudności dla pacjentów

Pacjent nie musi wiedzieć, czy podmiot, u którego korzysta ze 

świadczenia POZ jest podmiotem publicznym lub prywatnym



Prawo pacjenta ze szczególnymi
potrzebami do informacji

Prawo do otrzymania przez pacjenta informacji w dostępny dla 

niego sposób dotyczy wszystkich podmiotów, bez względu na ich 

status prawny



W opracowanym projekcie rekomendacji próbowaliśmy wskazać,
w jaki sposób uwzględnić dostępność w zawieranych kontraktach,
czy należy to zrobić na poziomie każdego kontraktu, czy też można
rozważyć porządkujące rozwiązanie systemowe

Rekomendacje dot. kontraktowania
świadczeń przez NFZ

Rekomendacje stanowią zatem propozycje wprowadzenia 
rozwiązań, które w intencji autorów przyczynią się do likwidacji 
problemu nierówności podmiotów i do likwidacji chaosu 
prawnego, który dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami 
oznacza barierę w skutecznym prawie do dostępności



Podstawowym założeniem opracowanych przez nas rekomendacji był 

postulat zmiany Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.

w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 320) stanowiącego podstawę zawieranych 

umów – aby nie było konieczności zmieniać każdej  z umów 

Rekomendacje dot. kontraktowania
świadczeń przez NFZ



Zmiana ustawy o dostępności 

W dniu 31.03.2022 zaprezentowano opracowane Rekomendacje 

podczas posiedzenia KDP. W wyniku uwag przedstawicieli Komitetu 

Dostępność Plus w ochronie zdrowia z ramienia NFZ przygotowano 

wystąpienie z wnioskiem o nowelizację ustawy o dostępności.



Zmiana ustawy 
o dostępności

Proponujemy objęciem zakresem
ustawy o dostępności

wszystkich podmiotów publicznych
i niepublicznych, z którymi NFZ

zawarł umowę o udzielanie
świadczeń opieki Zdrowotnej, 

a także aptek 



Zmiana ustawy o dostępności

Art. 1. W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r.- Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1692 i 1062) w art. 3 po pkt. 4 dodaje się punkty 5- 6 w brzmieniu: 

„5) aptek – w rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn.zm.),

6) świadczeniodawców – w rozumieniu art. 5 pkt 41 lit. a i d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z którymi Narodowy Fundusz 

Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. ”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. 



Zmiana ustawy o dostępności

Obecnie ustawa o dostępności różnicuje podmioty wykonujące 

działalność leczniczą, udzielające świadczeń zdrowotnych 

finansowanych ze środków publicznych, na podmioty publiczne 

i takie, które nie mieszczą się w obecnym zakresie art. 3.



Zmiana ustawy o dostępności

Projektowana zmiana ma na celu zniesienie nierówności w uprawnieniach 

osób ze szczególnymi potrzebami korzystających ze świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanymi ze środków publicznych, wynikających ze 

struktury własnościowej danego podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą i jest uzasadniona z punktu widzenia osiągnięcia celu ustawy.



Zmiana ustawy o dostępności 

➢ Apteki są miejscem zaopatrzenia pacjentów ze 

szczególnymi potrzebami w wyroby medyczne, leki, 

środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego

➢ Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku NFZ zawarł 13 500 

umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych na recepty

➢NFZ ma zawartą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

z 22 347 świadczeniodawcami



Teleplatforma 
Pierwszego Kontaktu 

Uruchomiliśmy Platformę Pierwszego Kontaktu
dzięki której pacjent może otrzymać poradę
w formie telekonsultacji oraz e-receptę, 
e-skierowanie lub e-zwolnienie

PAŹDZIERNIK 2021 R. 

Wyposażyliśmy Teleplatformę 
Pierwszego Kontaktu w usługę tłumacza 
języka migowego 

LUTY 2022 R. 

KWIECIEŃ 2022 R. 
Od uruchomienia Teleplatformy
Pierwszego Kontaktu zarejestrowaliśmy
ponad 40 połączeń osób głuchych



Działanie Koordynatora Dostępności MZ

utworzenie zakładki na stronie MZ 
zawierającej m.in. plan na rzecz zwiększania
dostępności oraz raport dostępności MZ

uwzględnienie wymogów związanych 
z zapewnieniem dostępności w kampaniach 
promocyjnych MZ

opiniowanie aktów prawnych związanych 
z obszarem niepełnosprawności 
i dostępności 

wewnętrzna działalność promująca wśród 
pracowników MZ rozwiązania zwiększające 
dostępność tworzonych treści 

wspieranie jednostek podległych 
i nadzorowanych w działaniach slużących 
zapewnianiu dostępności



Plany na bliższą i dalszą przyszłość 

67 szpitali, które wdrożą standard obsługi
pacjentów z niepełnosprawnościami

250 placówek POZ, które wdrożą standard 
obsługi pacjentów z 
niepełnosprawnościami

nowy projekt: D+ dla AOS (nowa
perspektywa finansowa UE)

szkolenia, promocja projektów w prasie, 
radiu i telewizji

Współpraca z Ministerstwem Funduszy 
w celu wprowadzenia zmiany w ustawie 
o dostępności 



Michał Mazur

Koordynator Dostępności MZ 
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