
 
 
 
Miarą dojrzałości państwa jest to,  
jak traktuje i opiekuje się swoimi 
słabszymi obywatelami.  
Naszym wielkim zadaniem będzie 
stworzenie Polski prawdziwie przyjaznej 
dla osób starszych i niepełnosprawnych. 
 
Expose Prezesa Rady Ministrów 
- Mateusza Morawieckiego, 12 grudnia 2017 r. 

’’ 

Warszawa, 25 lutego 2019 r. 

Stan realizacji rządowego 
Programu Dostępność Plus 
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Rządowy program  
DOSTĘPNOŚĆ PLUS     

 Dostępność jako priorytet  

 Zaangażowanie całego rządu 
do realizacji Programu 

 Tworzenie ram systemowych 
dla dostępności 

 Uruchomienie wszystkich 
obszarów Programu 

 Uruchomienie 26 z 44 
Działań Programu  

Dostępność w 12 miesięcy 



KOORDYNACJA  

PRAWO I WSPÓŁPRACA  

INWESTYCJE 

WDRAŻANIE DZIAŁAŃ PROGRAMU 

EDUKACJA  

KOMPETENCJE I BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ 

Rządowy program  
DOSTĘPNOŚĆ PLUS     



KOORDYNACJA 
 

 projekt Ustawy o Dostępności 

 Rada Dostępności 

 Partnerstwo na rzecz Dostępności 

 44 Plany Wdrażania Działania 

 Wydział Dostępności 

 dostępność w systemie 
monitorowania usług publicznych 

 

 dostępne zamówienia publiczne 

 doradztwo dla EFSiI 

 6 standardów dostępności dla EFSiI 

 poprawa potencjału 32 organizacji 
pozarządowych 

 komponent dostępności w 20% 
projektów SOR  

Rządowy program  
DOSTĘPNOŚĆ PLUS     



INWESTYCJE 
 

ARCHITEKTURA 
 

 nowelizacja  Prawa budowlanego w 
ramach „specustawy” 
mieszkaniowej:  

 nowe budynki zgodne z 
zasadami dostępności 

 wymóg minimalnego udziału 
dostępnych lokali 

 uwzględnienie potrzeb OzN 
inną niż ruchowa 

 nadzór projektu 
budowlanego pod kątem 
dostępności 

 odstępstwa nie mogą 
wpływać na dostępność 

 
 planowane nowe rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie 

Rządowy program  
DOSTĘPNOŚĆ PLUS     



INWESTYCJE 
 

ARCHITEKTURA 
 
 szkolenia dla służb architektoniczno-budowlanych –  

1,5 tys. urzędników 
 standard dostępności - poradnik dla inwestorów i 

projektantów budynków 
 ekspertyza nt. montażu dźwigów osobowych 
 ekspertyza nt. przestrzeni publicznej  
 wprowadzenie standardów dostępności dla mieszkań na 

wynajem budowanych przez gminy, TBSy i spółdzielnie.  
 

 

Rządowy program  
DOSTĘPNOŚĆ PLUS     



INWESTYCJE 
 

EDUKACJA 
 

 pilotaż dla 50 szkół w konkursie Przestrzeń dostępnej szkoły  

 pilotaż dla 50 uczelni w konkursie Uczelnia dostępna  

 30 programów kształcenia z uniwersalnego projektowania w konkursie 
Dostępność w programach kształcenia 

 model funkcjonowania 16 Specjalistycznych Centrów Wspierających 
Edukację Włączającą  

 rekomendacje dot. edukacji włączającej - MEN z Europejską Agencją ds. 
specjalnych potrzeb i edukacji  

 

  

Rządowy program  
DOSTĘPNOŚĆ PLUS     



INWESTYCJE 
 

ZDROWIE 
 

 opracowanie standardu dostępności i wdrożenie w co najmniej 25 
szpitalach i 125 placówek POZ w projekcie 100 placówek służby zdrowia 
bez barier  

 
 14  innowacyjnych modeli opieki środowiskowej, świadczenie usług dla 

ponad 15 tysięcy osób z całej Polski 
 
 Zmiana rozporządzenia NFZ – dodatkowe punkty przy kontraktowaniu 

dla szpitali i POZ wdrażających standardy dostępności   

Rządowy program  

DOSTĘPNOŚĆ PLUS     



INWESTYCJE 
 

CYFRYZACJA 
 

 Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych instytucji 
publicznych 

 Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
 

  900 pracowników administracji publicznej przeszkolnych z zakresie 
zapewnienia dostępności dokumentów   i publikacji urzędowych oraz 
treści zamieszczanych na stronach internetowych 
 

 HACKATHON – 3 zespoły zwycięzców konkursu na zaprojektowanie 
aplikacji mobilnej 

Rządowy program  

DOSTĘPNOŚĆ PLUS     



INWESTYCJE 
 

USŁUGI 
 

 nowelizacja ustawy o grach 
hazardowych – turystyka społeczna 

 pilotaż aplikacji system 
powiadamiania alarmowego 112 

 praca i staże dla OzN – program 
Stabilne zatrudnienie + praktyki i 
staże 

 

 

 

 dostępność usług publicznych w 
JST dla OzN (CPE) 

 Krajowy Ośrodek Mobilności Osób 
Niepełnosprawnych (KOMON) 

 model szkolenia i udostępniania 
psów przewodników w projekcie 
aPSYstent 

  

Rządowy program  

DOSTĘPNOŚĆ PLUS     



Rządowy program  
DOSTĘPNOŚĆ PLUS     

• 1,1 tys. osób objętych wsparciem 

• uruchomiono w 12 
województwach 

mieszkania 
chronione i 

wspomagane 

• 21,8 tys. osób objętych 
wsparciem 

• uruchomiono w 16 
województwach 

usługi asystenckie i 
opiekuńcze 

INWESTYCJE 
USŁUGI SPOŁECZNE W RPO 



Rządowy program  
DOSTĘPNOŚĆ PLUS     

 opracowanie 
standardów  

kształcenia kadr 
świadczących te 

usługi 

opracowanie 
standardów usług 

asystenckich i  
opiekuńczych 

świadczonych na 
rzecz osób 
starszych w 

społeczności 
lokalnej   

Standardy usług asystenckich i opiekuńczych dla 
seniorów - opracowanie propozycji założeń do 
projektów regulacji prawnych z zakresu usług 

asystenckich i opiekuńczych 

alokacja: 

 28,9 mln zł 

INWESTYCJE 
USŁUGI SPOŁECZNE W RPO  

Cel: wsparcie 
rozwoju usług dla 
niesamodzielnych 
os. starszych w 
celu umożliwienia 
im niezależnego 
życia w 
środowisku 
domowym, bez 
konieczności 
umieszczania ich 
w placówkach 
opiekuńczych 
 
 



INWESTYCJE 
 

Rządowy program  

DOSTĘPNOŚĆ PLUS     

KONKURENCYJNOŚĆ 

 100 innowacji społecznych w konkursie Inkubator Dostępności 

 100 mln w konkursie Badania na rynek na nowe lub ulepszone 
produkty i usługi zwiększające dostępność 

 doradztwo i współpraca z projektantami w konkursie Design dla 
przedsiębiorców 

 zakup usług badawczo-rozwojowych dla dostępności w konkursie Bony 
na innowacje 



EDUKACJA I PROMOCJA 
 

 ogólnopolska kampania promocyjna 

 współpraca z TV i radiem 

 dostępne ministerstwo - zespół do spraw prostego języka, dostępne 
pismo, zmiany w MIiR 

 forum prostego języka Prosto i kropka 

 #social media – Facebook, ponad 25 tys., Twitter, strona internetowa 

 konkurs uDOSTĘPniacze 

Rządowy program  
DOSTĘPNOŚĆ PLUS     



PARTNERSTWO NA RZECZ 
DOSTĘPNOŚCI 

 
JEST JUŻ 

NAS  
133 

Rządowy program  
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

WWW: 
https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/dlaczego-dostepnosc/ 
FB: 
https://www.facebook.com/dostepnoscplus/  
E-MAIL: 
dostepnosc.plus@miir.gov.pl 

https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/dlaczego-dostepnosc/
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