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1. Budynki bez barier

Fundusz Dostępności MFiPR/BGK
900 planowanych inwestycji na rzecz 

poprawy dostępności budynków 

Wzmocnienie potencjału 
legislacyjnego w obszarze procesu 

inwestycyjno-budowlanego - etap II
MRiT 

Poprawa jakości rozwiązań 
legislacyjnych w zakresie procesu 

inwestycyjno-budowlanego

Zmiana rozporządzenia ws. 
warunków technicznych

MRiT 
Wprowadzenie wymogów w zakresie 

dostępności budynków do prawa 
budowalnego

2. 100 gmin bez barier

Program Rozwój Lokalny MFiPR 
29 miast otrzyma granty na 
włączenie dostępności do 
programów rozwojowych

Dostepny samorząd- granty MSWiA
638 grantów dla JST na poprawę 
dostepności świadczonych usług

3.Służby architektoniczno-
budowlane wrażliwe na 

dostępność 

Ośrodek Wsparcia Architektury 
Dostępnej (OWDA)

MFiPR 

450 podmiotów publicznych 
skorzysta z kompleksowych usług w 

zakresie dostępności 
architektonicznej

Bliżej dostępności (2 edycje) MFiPR 

Ponad 5000 pracowników 
administracji przeszkolonych z 

zakresu dostępności i projektowania 
uniwersalnego 

Opracowanie praktycznego 
informatora dla inwestorów w 
zakresie prawa budowlanego 

MRiT 

Portal budowlaneabc.gov, 
zawierający informacje nt. 
standardów  dostępności 

archietktonicznej

Działanie Inicjatywa Instytucja Efekty 



 

Tr
an

p
o

sr
t

4. Dostępny transport 
kolejowy

Krajowy Program Kolejowy MI
20% wzrostu liczby sztuk  

dostępnego taboru kolejowego

5. Remont i przebudowa 
200 stacji pasażerskich 

Krajowy Program Kolejowy MI

- 200 stacji wyremontowanych lub 
przebudowanych z 

uwzględnieniem wymogów 
dostępności                        

- 650 nowych lub przebudowanych 
peronów kolejowych, dostępnych 

dla osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się

6.Dostępny transport 
zbiorowy

Zakup taboru transportu 
miejskiego

MI/MFiPR
20% wzrostu liczby sztuk  

dostępnego taboru transportu 
miejskiego 

7. Szkolenia dla 
pracowników sektora 

transportu

Szkolenia dla pracowników 
sektora transportu zbiorowego 

w zakresie potrzeb osób o 
szczególnych potrzebach, w 

tym OzN

PFRON/UTK

4 750 pracowników transportu 
przeszkolonych w zakresie obsługi 
osób o szczególnych potrzebach

30 przedsiębiorstw transportu 
zbiorowego wdroży standardy w 

zakresie obsługi osób o 
szczególnych potrzebach, w tym 

OzN

8. Transportowa aplikacja 
mobilna 

Aplikacja mobilna dot. 
transportu zbiorowego

MFiPR
Interaktywna, aplikacja mobilna 

na urządzenia mobline z info dot. 
transpotu miejskiego 

Działanie Inicjatywa Instytucja Efekty 
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9. 200 szkoł bez barier Przestrzeń dostępnej szkoły MFiPR 

186 szkół podstawowych 
dostosowanych do potrzeb OZN

10. Asystent ucznia ze 
specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi

Asystent ucznia ze specjalnymi 
potrzebami eduacyjnymi

MEiN 

-Standard usług asystenckich 

-640 osób przygotowanych do 
świadczenia usług asystenckich

Asystent ucznia z ASD MFiPR 
40 neuronietypowych studentów 

ukończy studia, aktywizacja 
społeczna i zawodowa studentów

11. Wsparcie edukacji 
włączającej

14. Kadry dla edukacji 
włączajacej

Szkolenia i doradztwo dla kadry 
edukacji włączającej

MEiN/ORE
Ponad 28 000 przeszkolonych osób 

z kadry przedszkoli, szkół  
podstawowych i średnich 

Model funkcjonowania 
Specjalistycznych Centrów 

Wsparcia Edukacji Włączającej 
(SCWEW)

MEiN/ORE Utworzone 23 SCWEW

12. Studia bez barier Uczelnia Dostępna  (3 edycje) NCBiR
Prawie 200 uczelni dostosowanych 

do potrzeb OzN

13. Dostępność w 
programach kształcenia

Kadra dydaktyczna dla 
projektowania uniwersalnego

NCBiR
1350 pracowników uczelni, którzy 

podnieśli swoje kompetencje 
dydaktyczne

Projektowanie uniwersalne MEiN/NCBiR

Moduły projektowania 
uniwersalnego wprowadzone na 
32 uczelniach do 143 programów 

kształcenia 

Działanie Inicjatywa Instytucja Efekty 
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15. 100 placówek służby 
zdrowia bez barier

Dostępność Plus dla 
zdrowia 

MZ

- Co najmniej 72 szpitale i 250 
przychodni wyposażonych pod 

kątem poprawy dostępności

- 300 pracowników ww. POZ i 
szpitali przeszkolnych w zakresie 

obsługi OzN

- Standard dostępności POZ i 
szpitali

16. Dostępne usługi 
medyczne

Dostępność Plus dla 
zdrowia

MZ

Rekomendacje dla systemu 
premiowania POZ i szpitali 

spełniających wymogi  
dostępności przy kontraktacji z 

NFZ

Działanie Inicjatywa Instytucja Efekty 
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17. Dostępne serwisy 
internetowe i aplikacje 

mobilne

Dostępność cyfrowa stron 
jednostek samorządu 

terytorialnego - zasoby, 
szkolenia, walidatory

KPRM

- 2 walidatory do weryfikacji
dostępności cyfrowej

- 3300 przeszkolonych 
pracowników z dostępności 

cyfrowej

Audyt i badanie dostępności 
cyfrowej stron www 

podmiotów publicznych
KPRM

- 835 publicznych serwisów 
www zbadanych pod kątem 

dostępności cyfrowej

Wiedza i kompetencje w 
zakresie dostępności cyfrowej 

KPRM

- Portal "Dostępność Cyfrowa"

- 8 kwalifikacji rynkowych z 
zakresu dostępności cyfrowej 

w ZSK 

- 5160 osób przeszkolonych z 
dostępności cyfrowej

18. Dostępne treści 
multimedialne

Digitalizacja dokumentów MFiPR/MEiN

- Digitalizacja treści 
multimedialnych z zakresu 

kultury 

- Opracowanie e-podręczników 
do nauczania

19. Przyjazny Urząd
Przyjazny urząd – szkolenia  z 
zakresu dostępności cyfrowej

KPRM 
900 pracowników administracji 
przeszkolonych z dostępności 

dokumentów

Działanie Inicjatywa Instytucja Efekty 
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20. Dostępne usługi 
powszechne

Ustawa dot. EEA MFiPR
Ustawa wdrażająca EEA - dostępne 

usługi cyfrowe

21. Numer 112 dla 
wszystkich

Aplikacja Alarm 112 MSWiA
Mobilna aplikacja Alarm 112 dostepna 

dla osób niesłyszących

22. Mobilność 

Apsystent MFiPR 

- 50 psów przeszkolonych do pomocy 
OzN

- 7 standardów dot. m.in szkolenia 
psów przewodników

Door-to-Door PFRON/MRiPS

- 161 JST uruchomiło
transport door-to-door

- 5 tys. osób korzystających z usług 
indywidualnego transportu door-to-

door

Trening orientacji przestrzennej 
dla osób niewidomych i 

słabowidzących (TOPON)
MFiPR/CPE/PFRON

- 12 nowych trenerów orientacji 
przestrzennej

- 96 osób podniesie kompetencje 
trenera orientacji przestrzennej

- 216 osób niewidomych lub 
słabowidzących, objętych treningiem 

orientacji przestrzennej  

Działanie Inicjatywa Instytucja Efekty 
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23. Dostępne 
usługi społeczne

Nowy model współpracy 
instytucji zatrudnienia 

socjalnego

(IZS)

MRiPS
- 30 instytucji przygotowanych do wdrożenia 

modelu świadczenia usług społecznych

Wsparcie tworzenia centrów 
usług społecznych i rozwój 

dostarczanych przez nie usług 
(CUS) 

MRiPS

- Opracowanie i przetestowanie modeli 
funkcjonowania Centrów Usług Społecznych 

(CUS) 

- Utworzenie 25 CUS-ów

Środowiskowe Centra Zdrowia 
Psychicznego dla dzieci i 

młodzieży (ŚCZP) 
MFiPR

- 16 Środowiskowych Centrów Zdrowia 
Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży 

Środowiskowy system wsparcia 
osób dorosłych z 

niepełnosprawnością 
intelektualną (ONI)

MRiPS
- Ponad 800 osób objętych wsparciem

- 90 osób skorzystało z mieszkań treningowych

Profesjonalizacja usług 
asystenckich i opiekuńczych dla 

osób niesamodzielnych 
MRiPS

- 3 wypracowane standardy usług opiekuńczych i  
asystenckich 

- 3 standardy kształcenia

Energia społeczna. Sieć 
Przedsiębiorstw Społecznych 

MRiPS 5 modeli przedsiębiorstw społecznych

Centra informacyjno-doradcze 
dla osób z niepełnosprawnością

PFRON
16 sieci centrów informacji i usług doradczych 

oraz testowania sprzętu
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24. Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej

MRiPS
8600 OzN uzyska obsługę 

asystencką

Aktywni niepełnosprawni –
narzędzia wsparcia 

samodzielności osób 
niepełnosprawnych

MRiPS/PFRON/PSONI

- 4 zmiany w instrumentach 
rehabilitacji społecznej OzN

- Standard usług asystenckich dla 
OzN,

- Analiza prawa dot. rehabilitacji 
OzN          

25. Kultura bez barier 

Kultura bez barier MKiDN

- Przeszkolenie 200 
przedstawicieli instytucji kultury 

(IK)  w zakresie dostępności 

- Model dostępności w 
instytucjach kultury

- Granty dla 111 IK na poprawę 
dostępności

Programy i treści z zakresu 
kultury

PISF/MKiDN

- Kryteria dostępności w 
programach dotacyjnych MKiDN

- Dostępne wydarzenia 
kulturalne 

- Filmy z audiodeskrypcją, 
napisami dla niesłyszących lub 

tłumaczem  PJM                                                                                                               
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26. Sport, turystyka i 
rekreacja bez barier

Obszar chroniony, obszar 
dostępny

MRiT
16 parków przyrodniczych i 

krajobrazowych wdroży nowy 
model dostępności 

Program Upowszechniania Sportu 
Osób Niepełnosprawnych

MKiDN
Kryteria dostępności przy 

udzielaniu grantów na inwestycje 
dot. infrastruktury sportowej

Schronisko bez barier - program 
dostosowania obiektów 

noclegowych
MSiT

- ok. 5 dostepnych schronisk 
górskich 

- 100 km udostępnionych szlaków 
turystycznych

Dostępność ponad barierami PFRON
ok. 10 noclegowych obiektów  

turystycznych dostępnych dla OzN 

27. Praca w administracji 

Stabilne zatrudnienie - osoby 
niepełnosprawne w administracji 

publicznej
PFRON

1150 OzN zostanie zatrudnionych 
lub skierowanych na staż 

zawodowy

Uproszczenie naboru do służby 
cywilnej 

KPRM
Uproszczenie procedur naboru 

OzN do służby cywilnej

Działanie Inicjatywa Instytucja Efekty 
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28. Program badań 
nad dostepnością 

Program Badawczy -
Rzeczy są dla ludzi

NCBiR
28 projektów na dostępne produkty w 

różnych dziedzinach życia

29. Innowacje 
społeczne jako poligon 

dostępności

Szansa - nowe możliwości 
dla dorosłych

MFiPR 
31 projektów testujacych innowacyjne 

modele wsparcia seniorów i OzN 

Inkubator Dostępności MFiPR
Co najmniej 130 innowacyjnych i  
dostępnych usług lub produktów

30. Dobry pomysł

Design dla 
przedsiębiorców 

(2 edycje) 

PARP
Uniwersalnie zaprojektowane 

produkty dla OzN

Bony na innowacje 

(2 etapy)
PARP

9 projektów dot. nowych lub 
ulepszonych produktów, technologii,  

projektów wzorniczych, służących OzN 

Dostępność - szansą na 
rozwój 

(2 edycje)
PARP

4100 przedsiębiorców przeszkolonych 
nt.  zastosowania technologii 

kompensacyjnych

Szybka Ścieżka NCBiR
2 projekty B+R  dot. rozwiązań  dla  

osób z ograniczeniami fizycznymi lub 
poznawczymi

32. Targi dostępności Targi Dostępności MRPiT
Organizacja stoisk dot. dostępności na  

targach branżowych

33. Marka Dostępność
Lider dostępności 

priorytetowych branż
MRPiT

2 produkty oparte na idei 
projektowania uniwersalnego

31. Centra wiedzy 
projektowania 
uniwersalnego 

Centrum Wiedzy o 
Dostępności

NCBiR 4 centra wiedzy o dostępności

Działanie Inicjatywa Instytucja Efekty 
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34. Polski Acces Board

SUCCESSIBILITY zapewnienie 
koordynacji rządowego 

programu Dostępność Plus
MFiPR

- Koordynacja Programu D+ i ustawy o zapewnianiu 
dostępności

- Liczne poradniki, opracowania i szkolenia zakresu dostępności

37. Procedury bez 
barier

Wdrożenie rozwiązań w 
zakresie poprawy 

funcjonowania  JST
CPE

- Standard obsługi klienta o szczególnych potrzebach

- Powołane Rad Dostępności w JST  

Procedury bez barier KPRM/MSWiA
- 180 urzedów administacji publicznej i ok. 1000 JST po 

przegladzie procedu pod kątem obsługi  OZN

Dostępne sądy MS - 35 sądów z grantami na poprawę dostępości

38. Współpraca na 
rzecz dostępności 

Współpraca
na rzecz dostępności –

szkolenia dla koordynatorów
KPRM

- Szkolenia dla 110 koordynatorów dostępności na poziomie 
podstawowuym i 110 na poziomie zaawansowanym

- Kurs e-learningowy dla koordynatorów dostępności

Dostępny samorząd (projekty) MSWiA

- Podręcznik „Samorząd bez barier”

- ok. 1000 JST w których przeszkolono koordynatorów 
dostępności 

40. Certyfikacja 
dostępności

Rozporządzenie w sprawie 
certyfikacji dostępności

MFiPR

- Funkcjonujący system certyfikacji dostępności 
przedsiebiorców i NGO 

- 26 podmiotów dokonujących certyfikacji  

35. Prawo dla 
dostępności 

Zmiany prawa w zakresie 
dostępności 

MFiPR/KPRM/MRiPS

- Ustawa o zapewnaniu dostępności

- Ustawa o dostępności cyfrowej

-Ustawa o wyrównywaniu szans OzN

- Ustawa wdrażająca dyrektywę EEA

- Zmiany sektorowych warunków technicznych uwzględniające 
dostępność

39. Zamówienia 
publiczne i inwestycje

Dostępność w zamówieniach 
publicznych 

UZP
Zmiany w ustawie PZP dot. dostępności i projektowania 

uniwersalnego w zamówieniach publicznych 
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41. Monitoring polityk 

publicznych

Wskaźniki dla dostępności GUS/MFiPR 
Ok. 100 wskaźników dla  dostępności 

monitorowanych  w ramach systemu STRATEG

Badanie dostępności 
podmiotów publicznych 

GUS/MFiPR
Raport nt. dostępności ok. 60 000 podmiotów 

publicznych w Polsce

42. Potencjał organizacji 
pozarządowych

Szkolenia dla organizacji 
pozarządowych w 

dostępności
MFiPR 149 osób z 23 NGO przeszkolonych z dostępności

Potencjał organizacji 
pozarządowych 

KPRM
Przeszkolenie 150 przedstawicieli NGO działających 

na rzecz upowszechnienia idei dostępności

43. Spójna polityka 
społeczna na rzecz 

dostępności 

Projekt ustawy o 
wyrównywaniu szans  OzN

MRiPS
Projekt ustawy wdrażającej Konwencję o prawach 

osób niepełnosprawnych

System partycypacyjnego 
zarządzania sferą ekonomii 

społecznej
MRiPS

- 4 debaty Ogólnopolskiego Forum Ekonomii 
Społecznej i Solidarnej 

- Ustawa o ekonomii społecznej

Nowa wiedza - zlecanie usług 
społecznych podmiotom 

ekonomii społecznej
MRiPS

118 osób z 69 JST przeszkolonych z realizacji usług 
społecznych 

44. Społeczna 
świadomość dostępności

Konkurs "Udostępniacze"
(2 edycje)

MFiPR

- Lekcje dot. dostępności w ok. 200 szkołach 
podstawowych i średnich 

- Materiały edukacyjne do przeprowadza lekcji 

- Warsztaty z dostępności w szkołach 
podstawowych  

Fundusze Europejskie dla 
dostępności 

MFiPR
Granty dla 5 podmiotów na promocję dostępności  

(poradniki, konferencje, spoty)

Działania promocyjne MFiPR
Strona internetowa Programu, profilu dostępności na 

Facebooku, artykuły  prasowe, audycje w radio,  
programy TV, kampanie  internetowe
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