


Rola PFRON w procesie skargowym

• Zgodnie z art. 32 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) rolą PFRON jest 
rozpatrywanie skarg na brak zapewniania dostępności przez podmioty 
publiczne w obszarach architektonicznym i komunikacyjno-informacyjnym. 

• Ustawodawca przewidział jednoinstancyjne postępowanie skargowe. 



Przygotowanie postępowania skargowego w PFRON

• PFRON jest gotowy do realizacji zadania, jakim jest prowadzenie postępowania 
skargowego na brak dostępności, od dnia 6 września 2021 r. 

• Powołaliśmy Departament ds. Dostępności i stworzyliśmy strukturę wewnętrzną opartą 
na współpracy pomiędzy centralą Funduszu, a jego 16-stoma Oddziałami w całej Polsce.

• Opracowaliśmy proces w taki sposób, aby proces skargowy stał się narzędziem w 
upowszechnianiu dostępności w Polsce, jako standardu społecznego.



Konsultacje i kooperacja 
- Grupa Robocza ds. postępowania skargowego
• Celem PFRON jest upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie dostępności i 

budowanie rzetelnego orzecznictwa, poprzez położenie nacisku na doradztwo w 
zakresie dostępności i wspieranie procesu wnioskowania o jej zapewnienie, a dopiero w 
kolejnym etapie poprzez prowadzenie postępowań skargowych na brak zapewniania 
dostępności.

• Dla osiągnięcia efektu synergii, poprosiliśmy ekspertów znających się na dostępności -
członków Rady Dostępności - o współpracę. 

• Prośba została zmaterializowana 2 października 2020 r., poprzez powołanie przez Panią 
minister Małgorzatę Jarosińską-Jedynak Grupy Roboczej do spraw postępowania 
skargowego.

.



Zadania Grupy Roboczej

• Przeprowadzenie konsultacji środowiskowych w zakresie potrzeb różnych 
potrzeb grup osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z przedstawicielami NGO, 
aktywistami oraz ekspertami

• Wypracowanie optymalnych form i treści dokumentów związanych z 
postępowaniem skargowym

• Wskazanie i omówienie potencjalnie dyskusyjnych obszarów w zakresie 
zapewniania dostępności

• Analiza mierzalnych oraz wymagających interpretacji aspektów dostępności 
podmiotów publicznych w Polsce pod kątem przepisów ustawy  z dnia 19 lipca 
2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.



Cele prac Grupy Roboczej

• Stworzenie katalogu obszarów w zakresie zapewniania dostępności 
architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej, wymagających 
pogodzenia potrzeb różnych grup osób ze szczególnymi potrzebami.

• Wskazanie pożądanych rozwiązań w powyższych obszarach 
umożliwiających kompromis pomiędzy potrzebami osób ze 
szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności, a możliwością ich 
zaspokojenia przez instytucje publiczne. 



PRZEWODNICZĄCY GRUPY ROBOCZEJ

Czynności związane z prowadzeniem 
spotkań Grupy Roboczej oraz jej 
reprezentacją, pełni Przewodniczący 
Grupy Pan Krzysztof Michałkiewicz, 
Prezes Zarządu Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych,
członek Rady Dostępności.



CZŁONKOWIE GRUPY ROBOCZEJ
1. Barbara Abramowska - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

2. Magdalena Dydyszko - Urząd Komunikacji Elektronicznej

3. Katarzyna Heba – Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

4. Iwona Hejducka - Wojewódzkie Rady Działalności Pożytku Publicznego

5. Przemysław Herman -Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

6. Marcelina Hernik - Urząd Miejski w Gdańsku

7. Tomasz Hupało - Urząd Komunikacji Elektronicznej

8. Adam Kalbarczyk - Ekspert zewnętrzny

9. Piotr Kowalski - Spółdzielnia Socjalna FADO

10. Kamil Kowalski - Fundacja Integracja



CZŁONKOWIE GRUPY ROBOCZEJ
11. Elżbieta Oleksiak -Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych

12. Elżbieta Ostrowska - Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

13. Małgorzata Paprota - Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

14. Kamil Świętoń - Naczelnik Wydziału w Departamencie Przewozów Pasażerskich Urząd Transportu Kolejowego

15. Aleksander Waszkielewicz - Ekspert zewnętrzny

16. Tomasz Wojakowski - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

17. Marek Wysocki - Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, Centrum Projektowania Uniwersalnego

18. Dorota Ziółkowska - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

19. Przemysław Żydok - Fundacja Aktywizacja



Prace Grupy Roboczej

• Comiesięczne spotkania (4 razy od momentu powołania)

• Każde spotkanie poświęcone określonym tematom

• Uczestnicy otrzymują opracowania merytoryczne dyskutowanych tematów z 
wyprzedzeniem

• Podczas spotkań trwają dyskusje oraz prezentacje opinii

• Pomiędzy spotkaniami trwają prace nad opiniowaniem opracowań

• Praca zdalna



Spotkanie 4 listopada 2020 r.

• Zakres wymagań zapewniania dostępności w ewakuacji lub uratowania w inny 
sposób (szczególnie w istniejących budynkach, gdzie brak możliwości utworzenia 
miejsca schronienia/oczekiwania na ewakuację)

• Kompromis pomiędzy wykluczającymi się potrzebami grup osób 
z niepełnosprawnościami w pracach projektowych lub dostosowawczych



Spotkanie 16 grudnia 2020 r.

• Temat przepisów dotyczących ewakuacji osób z niepełnosprawnościami 
w sytuacji zagrożenia życia (zgodnie z zapowiedzią opisaną w Działaniu 35 
Programu Dostępność Plus) 



Spotkanie 18 stycznia 2021 r.

Projekt formularza wniosku o zapewnienie dostępności. Kanały dystrybucji 
wniosków oraz koncepcja redakcyjna, językowa i merytoryczna. 



Spotkanie 17 lutego 2021 r.

• Projekt formularza skargi na brak zapewnienia dostępności. Kanały dystrybucji oraz 
koncepcja redakcyjna, językowa i merytoryczna. 

• Problem szerokości korytarzy i miejsca odpoczynku lub oczekiwania, szerokość 
korytarzy poczekalni – zwłaszcza w podmiotach leczniczych, ale również w sądach –
powoduje brak możliwości oczekiwania np. osoby na wózku (brak miejsca, brak 
możliwości przejazdu, itp.).



Prace bieżące członków grupy

• Wpłynęło 13 pytań

• 15 maili

• 5 osób wzięło udział w dyskusji mailowej

• 3 propozycje tematów

• Spotkania grupy roboczej odbywają się zdalnie z pomocą platformy ZOOM



Planowane terminy spotkań i tematy
• 15.03.2021 r.

Zdefiniowanie i rozumienie interesu faktycznego
Klauzula RODO w postępowaniu skargowym

• 19.04.2021 r.
Zakres rzeczowy rozpatrywania skargi - od pierwszej bariery do realizacji potrzeby
Dostępność a adaptabilność

• 17.05.2021 r.
Redakcja formularzy w tekście ETR

• 21.06.2021 r.
Treści i materiały informacyjne dotyczące postępowania skargowego. 

• IX 2021 r.

Start postępowania skargowego – pierwsze obserwacje. Podsumowanie prac Grupy Roboczej

.



Rezultat prac Grupy Roboczej

• Podsumowaniem prac Grupy Roboczej będzie raport z jej działań. 

• Raport powstanie do końca listopada 2021 r. 

• Raport będzie materiałem pomocniczym w rozstrzyganiu problemów podejmowanych 
w skargach na brak dostępności.



Departament ds. Dostępności PFRON

• Ewa Dados-Jabłońska, kontakt edados-jablonska@pfron.org.pl, tel. 510 493 746

• Przemysław Szymański , kontakt przemyslaw.szymanski@pfron.org.pl, tel. 794 41 75 41

mailto:edados-jablonska@pfron.org.pl
mailto:przemyslaw.szymanski@pfron.org.pl


Dziękuję!




