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Działania systemowe i legislacyjne 

 projekt ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami  

 ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych  

 znowelizowana ustawa o grach hazardowych – środki Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej na rozwój turystyki społecznej 

 projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 
charakterze użyteczności publicznej – zobowiązanie dla 
operatorów nowych połączeń autobusowych do zapewnienia 
dostępnego taboru  



Działania systemowe i legislacyjne 

 projekt zmiany rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie – ułatwienie dostępu do budynków i urządzeń 
osobom z różnymi niepełnosprawnościami 

 projekt zmiany rozporządzenia ws. standardu kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu architekta  

 włączenie do kształcenia parametrów ergonomicznych, w celu 
zapewnienia funkcjonalności projektowej przestrzeni i 
obiektów 

projekt zmiany rozporządzenia w sprawie przekazywania środków 
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – określenie szczegółowych 
warunków uzyskiwania dofinansowania 



Działania systemowe i legislacyjne 

 Dyrektywa europejska w sprawie wymogów dostępności 
produktów i usług  (European Accessibility Act)  

 eliminacja barier dla swobodnego przepływu dostępnych 
produktów i usług 

 publikacja planowana na czerwiec 2019 r. ; 3 lata na transpozycję 

 włączenie kwalifikacji rynkowych z zakresu dostępności do ZSK 

 stosowanie standardów dostępności i dobrych praktyk w 
procesie organizowania wydarzenia, umożliwiających 
uczestnictwo osób o indywidualnych potrzebach 

 wdrażanie standardów dostępności w organizacji 



Działania wdrożeniowe 

TRANSPORT 

  transport indywidualny door-to-door 

 Projekt uruchamiany od czerwca 2019 r., obejmuje wsparcie 
grantowe dla 150 JST 

 preferencyjne warunki dla obszarów wiejskich, wiejsko-
miejskich, które do tej pory nie finansowały takich usług 

 modernizacja 13 dworców pod kątem dostępności                
(m.in. w Pruszkowie, Zgorzelcu, Oświęcimiu) 

 program szkoleń dla 5 tys. pracowników z praktycznego 
stosowania zasad dostępności wobec pasażerów  

 Krajowy Ośrodek Mobilności Osób Niepełnosprawnych – 
możliwość uzyskania prawa jazdy kat. B lub C przez OzN 



Działania wdrożeniowe 

EDUKACJA 

 standard dla usługi asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi  

  szkolenie dla 640 osób do pełnienia funkcji asystenckich 

 model funkcjonowania  i 15 planowanych Specjalistycznych 
Centrów Wsparcia Edukacji Włączającej dla szkół  

 

SPORT I TURYSTYKA 
 współpraca MSiT i MŚ w przygotowaniu programu rządowego 

 wstępnie uzgodniony sposób finansowania poprawy dostępności 
10 schronisk i 100 km szlaków turystycznych 



Działania wdrożeniowe 

USŁUGI/CYFRYZACJA 

 szkolenia z dostępności cyfrowej dla ok. 3,8 tys. pracowników 
administracji publicznej z zapewniania dostępności, w tym: 

 dostępności przygotowywanych i udostępnianych dokumentów urzędowych, 

 treści zamieszczanych na stronach internetowych  

 innych materiałów/publikacji urzędowych 
 

KONKURENCYJNOŚĆ 

 szkolenia dla blisko 3 tys. przedsiębiorców z wdrażania i rozwoju 
technologii kompensacyjnych i asystujących 



Działania wdrożeniowe 

KOORDYNACJA 

 szkolenia dla 900 koordynatorów dostępności w urzędach 
administracji publicznej – wsparcie w realizacji obowiązku z ustawy 
o zapewnianiu dostępności 

 obszary szkoleń: niepełnosprawność, dostępność usług publicznych dla 
OZN,  społeczna świadomość dostępności, plan działania na rzecz 
poprawy dostępności w urzędzie, współpraca z organizacjami 
pozarządowymi 

 rozwiązania ułatwiające zatrudnianie w urzędach oraz większy 
dostęp OzN do usług publicznych 

 



Działania wdrożeniowe 

PROMOCJA 

 działania informacyjno-promocyjne 

 ponad 500 publikacji, które docierają do 40 milionów odbiorców 

 kampania „Dostępność zaczyna się od drugiego człowieka” 23 kwietnia 
– 13 maja 2019 r. 

 współpraca ze stacjami radiowymi  

 konkurs dla 100 szkół podstawowych – uDOSTĘPniacze 

 media społecznościowe  

 filmy z sygnatariuszami Partnerstwa na rzecz dostępności 



Ustawa o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami  

– zmiany w projekcie –  



Kwestie ogólne 

 zmiana tytułu ustawy 

 definicje – osoba ze szczególnymi potrzebami, bariera, dostępność  

 zakres podmiotowy 

obligatoryjny (JSFP,  inne podmioty publiczne, przedsiębiorcy i 
organizacje pozarządowe korzystający ze środków publicznych) 

 fakultatywny – organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy 

 obowiązek uwzględnienia dostępności w umowach o powierzenie 
realizacji zadań publicznych  



Minimalne wymagania  

 dostępność architektoniczna  zapewnienie osobom ze szczególnymi 
potrzebami możliwości ewakuacji lub ratowania;  

 dostępność cyfrowa  odesłanie do ustawy o dostępności cyfrowej 
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 

 dostępność zapewnia się przez uniwersalne projektowanie lub 
racjonalne usprawnienia 

 w indywidualnych przypadkach, kiedy powyższe nie jest możliwe ze 
względów technicznych i prawnych, alternatywny dostęp* – ale 
sankcjonowany 

*okres przejściowy, tj. 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy  



Koordynacja 

 koordynatorzy dostępności  każdy organ publiczny rządowy i 
samorządowy, organy kontroli i ochrony prawa oraz sądy i 
trybunały mają obowiązek powołania – września 2020 r. 

 co najmniej jedna osoba na organ ale możliwy wspólny koordynator 
dla kilku sądów  

 weryfikacja projektów programów przyjmowanych przez Radę 
Ministrów w zakresie zapewniania dostępności 

 po opinii Rady Dostępności zbiorczy raport o dostępności w kraju 
przedkładany jest do wiadomości Rady Ministrów – opinia 
niewiążąca dla Rady Ministrów 

 



Certyfikacja 

 jest dobrowolna 

 tylko dla podmiotów niepublicznych 

 odnosi się do minimalnych wymagań określonych w ustawie 

 certyfikują podmioty posiadające odpowiednie zasoby, wyłonione 
przez MIIR w drodze otwartego naboru 

 MIIR może dokonać kontroli podmiotu certyfikującego 

 możliwość cofnięcia certyfikatu 

 dotyczy całości podmiotu =  certyfikat dla podmiotu a nie dla budynku 

 nadawana na 4 lata 

 przysługuje 5% zniżka w składce na PFRON 

 opłata  od 3 do 30-krotności średniego wynagrodzenia 

 delegacja do rozporządzenia 



Skarga na brak dostępności 

 prawo do skargi na brak dostępności wnoszone do właściwego 
miejscowo wojewody 

 wojewoda wydaje decyzję administracyjną nakazującą 
podmiotowi publicznemu zapewnienia dostępności  

 wojewoda może odmówić nakazania zapewnienia dostępności, gdy 
podmiot wykaże względy techniczne lub prawne i zapewnił dostęp  
alternatywny 

 postępowanie jest jednoinstancyjne 

 wojewoda może nakładać grzywnę w celu przymuszenia 

 



Fundusz Dostępności 

 fundusz celowy  

 na zapewnianie dostępności w budynkach użyteczności publicznej 
oraz budynkach mieszkalnictwa wielorodzinnego  

 forma wsparcia: pożyczka, kredyt, dotacja  

 podmiot udzielający wsparcia - Bank Gospodarstwa Krajowego lub 
wybrany pośrednik finansowy 

 nadzór nad funduszem - minister ds. rozwoju regionalnego 

 środki Funduszu pochodzą z: zwrotów instrumentów finansowych 
UE, budżetu państwa, grzywien, Solidarnościowego Funduszu 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) 

 

 

 



Zmiany 14 ustaw  

 samorząd gminny – budżet obywatelski w wymogach formalnych, o ile jest to 
możliwe, uwzględnia uniwersalne projektowanie 

 organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej – wniosek o udzielenie dotacji 
na działalność kulturalną przedstawia sposób wykorzystania środków z dotacji na 
zapewnienie dostępności  

 prawo budowalne – zmiana delegacji do wydania warunków technicznych – 36 
miesięcy, zmiany uwzgl. dostępność, , wymogi w zakresie projektu budowlanego,  

 rehabilitacja społeczna i zawodowa – 5% składki na PFRON, zamiana lokalu 
mieszkalnego 

 prawo bankowe – konieczność zapewnienia dostępności dokumentów: regulaminów, 
warunków umów itp. 

 działy administracji rządowej – rola ministra ds. rozwoju regionalnego 

 planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – wprowadzenie uniwersalnego 
projektowania, wymóg uwzględnienia w planach miejscowych, wymóg dostępności 
studium i planu miejscowego 



Zmiany 14 ustaw  

 ochrona zabytków – dokumentacja konserwatorska określa 
również możliwości dostosowania do wymogów dostępności 

 ochrona przyrody – dostępność form ochrony przyrody 

 publiczny transport zbiorowy – udzielanie zamówień przez 
organizatorów transportu - w SIWZ uwzględnia się wymogi 
dostępności 

 prawa pacjenta – dostępna informacja o stanie zdrowia i leczeniu 
pacjenta 

 rewitalizacja – obszary rewitalizacji są wskazywane również pod 
kątem niskiego stopnia dostępności, GPRy obejmują również 
poprawę dostępności 

 SFWON – możliwość finansowania zadań z ustawy o dostępności, 
zasilanie Funduszu Dostępności 



Przepisy przejściowe i końcowe 

 12 miesięcy – ministrowie właściwi dokonują przeglądu 
prawodawstwa, MIIR, Rada Dostępności, Rada Ministrów 

 2021 r.  – pierwszy raport o stanie dostępności kraju 

 od 30 wrzesień 2020 – koordynatorzy dostępności  

 po 6 miesiącach – wszystkie przyjmowane lub zmieniane GPR 
muszą uwzględniać aspekt dostępności 

 36 miesięcy - wydanie nowych warunków technicznych – 23 
rozporządzenia 

 24 miesiące – procedura skargowa 

 24 miesiące – alternatywny dostęp = dostępność 

 przepisy intertemporalne do zmienianych ustaw 

 



Tematy do dyskusji  

 „Rajd po dostępności” 

 Filmy instruktażowe (tutoriale) 

 Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami 

 Grupy robocze 

 Certyfikaty 

 
 



Dziękuję za uwagę 


