
#DostępnośćPlus 

III POSIEDZENIE  

RADY DOSTĘPNOŚCI 



Dostępność Plus – w liczbach 

1037 dni programu Dostępność Plus 

8,7 mld zł zaangażowanych od początku PD+  

Tylko 708 mln zł planowanych w 2021r. 

Ponad 70 uruchomionych projektów i inicjatyw 

199 Partnerów na rzecz dostępności 



Stan realizacji programu Dostępność Plus 

ARCHITEKTURA 
 Fundusz Dostępności – podpisano 30 umów o wartości 10,8 mln PLN, 33 wnioski są 

rozpatrywane, planowana zmiana zasad umarzania,  wybrani 3 operatorzy regionalni. 

 Centra wiedzy o dostępności –  4  projekty rekomendowane do dofinansowania  w (po 
jednym dla każdego obszaru) – 15 mln PLN. 

 Ośrodek wsparcia podmiotów publicznych  w zakresie projektowania uniwersalnego –   
5 wniosków w ocenie - rozstrzygnięcie do końca 1 kw. 2021 r. 

 Szkolenia dla służb architektoniczno – budowlanych –  do 2020 przeszkolono 1504 os.  
 W 2021r. zaplanowano przeszkolenie 3,5 tys. osób, nabór trwa do marca 2021 r. 

 Zmiana rozporządzenia w zakresie warunków technicznych –  propozycja 6 % dostępnych  
lokali, winda od 2 lub 3 kondygnacji – decyzja MRPiT o przesunięciu terminu prac  

 Dostępny samorząd - granty 100 lub 250 tys. PLN  dla 620 JST, PFRON, ogłoszenie II kw. 
2021 r.  

 Program „Rozwój Lokalny” – I kw. 2021 wybór 15 z 53 projektów, granty od 3-10 mln EUR 
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TRANSPORT 
 Szkolenia dla pracowników sektora transportu – opracowano 4 standardy 

(szkoleniowy, asysty, satysfakcji, komunikacji). Realizacja szkoleń rozpocznie się w II 
kwartale 2021 r. 

 Dostępna infrastruktura i tabor – w 2020 r. wybudowano 64 nowe perony oraz 178 
zmodernizowano, w I kw. 2021 r. planowany odbiór 20 wagonów COMBO i dalsze 
prace modernizacyjne na dworcach 

 Fundusz rozwoju przewozów autobusowych – I nabór: 18 mln zł wykorzystano.  

 Standardy oznakowania oraz projektowania budynków i otoczenia stacji 
pasażerskich standard mapy multisensorycznej, cykl szkoleń wewnętrznych w PKP 
S.A. z zakresu TSI PRM  

 Ekspertyza MI nt. standardów wyposażenia autobusów i tramwajów -  realizacja II 
kwartał 2021 r. 
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EDUKACJA 

 Przestrzeń Dostępnej szkoły – zakończono nabory, trwają audyty  

 Uczelnia dostępna – zakontraktowane ok.  120 projektów na ponad 450 
mln zł w dwóch edycjach, planowana III edycja – 60 mln zł dla 18 uczelni  

 System edukacji włączającej - 15 SCWEW – konkurs na wdrożenie modelu 
II kw. 2021r., 2 mln zł na jeden SCWEW 

 Kwalifikacje rynkowe z zakresu dostępności: MC – 3 kwalifikacje już 
włączone do ZSK + 1 w MFiPR – wybrana IC i PZZJ, pierwsza walidacja  

 Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego –  nowy konkurs w 
2021r.  na 20 mln dla 1,3 tys. nauczycieli akademickich   

 Akademia dostępności – ewentualnie nowy przetarg w 2021r.? 
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SŁUŻBA ZDROWIA 
 Dostępność Plus dla zdrowia – opracowane standardy dla POZ i szpitali, 

zakończono audyty w 19 szpitalach, podpisano 20 umów grantowych z POZ 
na ponad 11 mln zł  

 Planowana II edycja konkursu – II połowa 2021 r. , 150 mln PLN 

 Wsparcie DPS i POZ w ramach walki ze skutkami COVID-19 – 250 mln PLN 
na wynagrodzenia personelu i  środki  ochrony, 270 mln PLN na wsparcie 
900 DPS  

 Infolinia w sprawie koronawirusa dla osób głuchych – 4505 połączeń 
wideoinfolinii, 9478 zleceń Skype, 1731 zleceń IMO, 1790 zleceń aplikacja 
tłumacza on-line. 80% zgłoszeń dotyczyło usług medycznych. 

 Informacja o szczepieniach na COVID-19 w PJM i ETR 
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CYFRYZACJA 

 Przyjazny urząd (KPRM) – szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej dla 900 
pracowników administracji, redaktorów stron www - trwają do III kw. 2021r. 

 Szkolenia pracowników administracji z dostępności cyfrowej -  przeszkolono 
już ponad 1,1 tys. osób, zakładane 4 tys.  

 Aplikacja Alarm 112 – uruchomiona, kilkanaście tys. pobrań ze sklepu 

 Dostępnościowe czwartki – webinaria o dostępności cyfrowej 

 Planowana nowelizacja ustawy o dostępności cyfrowej  

 Ustawa wdrażająca EAA – przygotowany projekt, obecnie w konsultacjach 
wewnętrznych MFiPR 
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USŁUGI 
 aPSYstent -   rekrutacja dla  os. niewidomych potrzebujących psa, trwa szkolenie psów, 

przygotowany spot, webinarium (czwartek) – więcej na PZN.org.pl  

 Door-to-Door – 77 gmin już uzyskało dofinansowanie na realizację wniosków. 

 Trening orientacji przestrzennej  (TOPON) – szkolenie ok. 100 trenerów, trwa ocena 
merytoryczna, umowa w II kw. 2021r. 

 Kultura bez barier - granty do 250 tys. zł na poprawę dostępności dla ok. 100 instytucji, 
trwa ocena merytoryczna, umowa do końca I kw. 2021 r. 

 Obszar chroniony - obszar dostępny – model dostępnego parku narodowego i 
krajobrazowego, granty do 520 tys. dla 10 parków,  umowa  w II kw. 2021 r. 

 II etap ustawy o radiofonii i telewizji – zapewnienie udogodnień dla OzN co najmniej 
25% programów. 

 Badanie modeli zapewniania dostępności kinematogorafii dla OzN – raport  w II 
kwartale 2021r. 
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KONKURENCYJNOŚĆ 
 5 działających inkubatorów innowacji – podpisane 60 umów z innowatorami, 

planowane kolejne nabory 

 Wsparcie MŚP we wdrożeniu innowacji - produktów, technologii, usług 
skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i seniorów w konkursach: 

 Bony na innowacje:  nabór zakończony – zakontraktowano 7 projektów, na 2,5 
mln PLN 

 Dostępność - szansą na rozwój (PARP) - 5 projektów wybrano, trwają szkolenia 

 Design dla przedsiębiorców – nabór trwa do 28 lipca 2021 r., alokacja 70 mln 
PLN  

 Program badawczy „Rzeczy są dla ludzi” – 106  wniosków nadal w ocenie 

 Lider Dostępności priorytetowych branż – 8 zgłoszeń, końcowa faza oceny  
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KOORDYNACJA 
 Szkolenia dla koordynatorów i z wdrażania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie OzN - 20 

projektów, 2 tys. urzędników z ponad 1 tys. urzędów, uruchomienie II kw. 2021 r. (MSWiA) 

 Szkolenia dla 900 koordynatorów z służby cywilnej – przesunięte w zw. z COVID na II kw. 2021  

 Procedury bez barier (KPRM) – szkolenia dla 900 osób z działów HR z dostępnej rekrutacji  

 Dostępne sądy - model dostępnego sądu, 35 sądów wdrożenie, szkolenia dla 3,5 tys. 
pracowników sadów, prokuratur w tym koordynatorów  - w trakcie oceny 

 Wsparcie potencjału NGO i partnerów społecznych na rzecz dostępności (watchdogs)  – 
wybrano 8 podmiotów szkolących 50 NGO i partnerów, rozpoczęte już pierwsze działania    

 Mocna NGO – realizacja FIRR, wsparcie  ok. 30 NGO, 190 osób,  w zakresie audytów 
dostępności  – działania od stycznia 2021r. 

 Projekt na opracowanie Ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami – II 
kw. 2021  

 Organizacja World Urban Forum, Katowice 2022r. - audyt dostępności, konkurs dla młodych na 
projekt dostępnego miasta  
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KOORDYNACJA – prace Rady Dostępności    
KONSULTACJE / OPINIE / UCHWAŁY – OD WRZEŚNIA 2020r. 

 programy szkoleniowe dla koordynatorów (projekt KPRM) (29.10.2020 - 05.11.2020) 

 poradnik w zakresie dostępności centrów handlowych (13.11.2020 - 18.11.2020) 

 propozycja Związku Banków Polskich  dot. zmiany art. 46 UoD (20.11.2020 - 30.11.2020) 

 sprawozdanie z działalności Rady Dostępności za 2020 r. (13.01.2021 - 20.01.2021) 

 pomysły na wykonanie dodatkowych opracowań / ekspertyz  w 2021 r. (14.01.2021 - 
31.01.2021) 

UCHWAŁY:  

 vs. Stanowiska Nr 31 Konwentu Marszałków Województw RP dot. zmiany terminu 
dostosowania obiektów administracji publicznej (20.01.2021 - 25.01.2021) – przyjęta  

 Przegląd prawa – rekomendacje RD  (28.10.2020 – 22.02.2021) - przyjęta 

 Opinia RD dot. projektu rozporządzenia o certyfikacji (01.02.2021 - 04.02.2021) – 
przyjęta 
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KOORDYNACJA – wdrożenie UoD  
 
PRZEGLĄD PRAWA  

 skierowanie rekomendacji do resortów, monitorowanie wdrożenia   

RAPORTOWANIE o stanie zapewniania dostępności:   

 system raportowania poprzez portal sprawozdawczy GUS   

 spotkania dla urzędów wojewódzkich i instytucji centralnych vs. raportowania  

 webinaria 

 film o raportowaniu dostępności  

CERTYFIKACJA dostępności 

 Projekt rozporządzenia dot. certyfikacji dostępności – finalizacja prac, zakończono 
konsultacje publiczne – 74 uwagi w konsultacjach i uzgodnieniach 

POSTĘPOWANIE SKARGOWE  - aktywne prace w grupie roboczej - PFRON   
 

INNE: 

 2 Poradniki: os. z niepełnosprawnością intelektualną, instytucje kultury  

 Bieżące interpretacje, wyjaśnienia, porady , FAQ, strona internetowa , FB, ulotki dla JST  
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WYZWANIA dla Programu D+ 
 Audyt wewnętrzny Programu w MFiPR 

 Malejące  zaangażowanie środków finansowanych na Program – tylko 700 mln na 2021r. 

 Brak bieżących informacji o podejmowanych  inicjatywach i zaangażowaniu koordynatorów 
poszczególnych działań 

 Ryzyko nieosiągnięcia celów Programu i trudności z ich pomiarem  - potrzeba silniejszej 
koordynacji, sprawozdawczość kwartalna, PWD, wskaźniki GUS 

 Kwestie merytoryczne m.in: 

 Turystyka społeczna – nowy program międzyresortowy MRPiT + MKDNiS na rzecz renowacji 
schronisk, realizacja programu I połowa 2021 r. 

 Wsparcie dostępności kultury – poradnik MFIPR, planowany  poradnik dotyczący obiektów 
zabytkowych 

 Realizacja targów i marki „Dostępność” – dotychczasowe działania mało rozpoznawalne, 
wskazana zmiana formuły targów, bardziej angażująca przedsiębiorców, system zachęt 

 Nowa perspektywa FE z uwzględnieniem dostępności   
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PROPOZYCJE DO ew. DYSKUSJI 

Katarzyna Ujma-Wąsowicz (TUP) 
• nowelizacja ustawy o dostępności cyfrowej. 
 
 Małgorzata Paprota (MRiPS) 
• uwagi do projektu ustawy EAA. 
 
Magdalena Dydyszko (UKE) 
• obsługa i praca zdalna osób ze szczególnymi 
potrzebami. 
 
Marek Wysocki (PG) 
• relacja z prac nad przygotowaniem procedury 
skargowej,  
• dyskusja nad Rozporządzeniem w sprawie 
certyfikacji, 

• rola adaptabilności w procesie poprawy 
dostępności, 
• procedury odbioru obiektów przez nadzór 
budowlany, 
• dostępność na obszarach/obiektach objętych 
ochroną konserwatorską. 
 
Łukasz Salwarowski (MANKO) 
• dostępne lub planowane fundusze dla firm, 
samorządów NGO na rzecz zwiększania 
dostępności i na promocję dostępności; 
• normy dostępności w zakresie wymiarów 
wejść, wind, podjazdów, wysokości, ilości 
kondygnacji etc. 

 



Dziękuję za uwagę 


