
#DostępnośćPlus

Realizacja rządowego programu 
Dostępność Plus w JST



Program Dostępność Plus

PRAWO
- Nowe Ustawy

- Przegląd prawa 
- Zmiany prawa

- Standardy

INWESTYCJE
- Konkursy
- Projekty 

- Kryteria dla 
inwestycji

EDUKACJA
- Konferencje

- Szkolenia
- Publikacje
- Kampanie

9 mld zł w ok. 100 inicjatywach



Program  „w liczbach”

3 
lata

100 
inicjatyw

8 
obszarów

44 
działania

1100
miejsc



PROJEKTy: Dostępny Samorząd i Samorząd bez barier 

Dostępny samorząd- szkolenia  i procedury 

 wypracowanie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych w urzędach 
administracji publicznej oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania

 przegląd procedur związanych z obsługą klienta w urzędach JST 

 przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej 
- 1062 JST i 2124 pracowników

 Materiały dostępne na: http://administracja.mswia.gov.pl/adm/projekty-ue/samorzad-bez-
barier/materialy-szkoleniowe/11331,Materialy-dla-koordynatorow-dostepnosci.html

Dostępny Samorząd - granty

Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez JST 

 Budżet: 85 mln PLN

 638 grantów po 100 i 250 tys. PLN na dostosowania 

 planowany nabór – grudzień 2021 – styczeń 2022

 warunek = plan poprawy dostępności

Kontakt: MSWiA, Departament Funduszy Europejskich, 
tel. 22 60 119 11, e-mail: fundusze.kontakt@mswia.gov.pl

http://administracja.mswia.gov.pl/adm/projekty-ue/samorzad-bez-barier/materialy-szkoleniowe/11331,Materialy-dla-koordynatorow-dostepnosci.html
mailto:fundusze.kontakt@mswia.gov.pl


Fundusz Dostępności

 117 mln zł

 70 umów, 28 już 
zrealizowanych inwestycji

 do 40% umorzenia 

 Windy m.in. w: Warszawie, 
Kaliszu, Biłgoraju, Bielsku-
Białej. 

 Dodatkowe finansowanie -
programy PFRON np. Aktywny 
samorząd (D).

 4 operatorów regionalnych



Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej 
(OWDA)

 Cel: doradztwo i audyty w zakresie dostępności architektonicznej, w tym w 
spełnieniu wymagań ustawy zapewnianiu dostępności 

 Przedmiot działalności OWDA:

o nieodpłatna pomoc w identyfikacji barier architektonicznych oraz w 
projektowaniu nowych rozwiązań zapewniających pełną dostępność

o możliwość konsultacji gotowych projektów lub dopiero planowanych 
inwestycji 

o Nabór do 17 grudnia

 Kontakt: 

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zaproszenie-
podmiotow-publicznych-do-udzialu-w-projekcie-pod-nazwa-osrodek-wsparcia-
architektury/ lub Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR„ info@far.org.pl

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zaproszenie-podmiotow-publicznych-do-udzialu-w-projekcie-pod-nazwa-osrodek-wsparcia-architektury/
mailto:info@far.org.pl


Program Rozwój Lokalny

 Cel: Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości 
życia dla wszystkich mieszkańców i użytkowników średnich i małych miast

 Charakter projektów: 

o kompleksowe projekty rozwojowe (infrastrukturalne i miękkie)

o wdrażanie standardów dostępności 

o wsparcie partycypacji społecznej

o działania rewitalizacyjne 

 Budżet: 117,6 mln EUR

 Granty od 3-10 mln EUR otrzyma 29 miast 

 Kontakt:

MFiPR, Departament Programów Pomocowych

Tel.: 22 273 77 91, e-mail: rozwojlokalny@mfipr.gov.pl

mailto:rozwojlokalny@mfipr.gov.pl


PROJEKT: Transport door-to-door 

 Cel: zapewnienie przez JST usług 
indywidualnego transportu door-to-
door oraz poprawa dostępności 
budynków mieszkalnych

o 140 JST uruchomiło usługę door-to-
door

o 160 usprawnień wprowadzonych w 
budynkach wielorodzinnych

o Okres realizacji: 2 lata

 Budżet: 53,7 mln PLN

 Kontakt: 

PFRON, Departament ds. Polityki Regionalnej 

tel. 22 50 55 370, 

e-mail: door@pfron.org.pl

mailto:door@pfron.org.pl


PROJEKT: Bliżej Dostępności II  

 Cel: przeszkolenie 3 500 uczestników procesów planowania 
przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego w 
zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla OzN

 Dwa moduły szkoleń:

o projektowanie uniwersalne oraz dostępność przestrzeni i 
budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym OzN

o symulowanie i doświadczanie niepełnosprawności w terenie 
lub budynku w kontekście barier i trudności, z jakimi 
spotykają się OzN.

 Budżet: 5 mln PLN

 Kontakt: 

MFiPR, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, 

tel. 22 273 7278, e-mail: konkurs.dostepnosc@mfipr.gov.pl

mailto:konkurs.dostepnosc@mfipr.gov.pl


PROJEKT: Szkolenia pracowników  transportu 
zbiorowego „Różni podróżni”

 Cel: Przeszkolenie 5 000 pracowników sektora transportu zbiorowego 

 4 standardy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym OzN:
o informowania i komunikowania się

o pomocy w podróży

o badania potrzeb i satysfakcji podróżnych

o szkoleniowy

o rozpoczęte szkolenia 

• Szkolenia dla kadry zarządzającej i personelu obsługowego. 

 Trwa rekrutacja

 Budżet: 9,4 mln PLN

 Kontakt: transport@pfron.org.pl

mailto:transport@pfron.org.pl


PROJEKT: Dostępność Plus dla zdrowia

SŁUŻBA ZDROWIA
 standardy dla POZ i szpitali

 granty na poprawę dostępności 300 
przychodni i 50 szpitali - przekazane 
środki dla 100 POZ i 20 szpitali

 kolejny nabór dla 125 POZ i 48 szpitali 
planowany na I kw. 2022 

Przykładowe zrealizowane działania:

 szkolenia personelu z PJM i komunikacji z 
osobami ze szczególnymi potrzebami;

 dostosowywanie stron internetowych do 
wymagań WCAG 2.1;

 budowa pochylni;

 zakup wind i drzwi przesuwnych. 

 systemy kolejkowe. 

BACHMED 
Sp. z o.o. NZOZ 
FABAMEDC



Edukacja

 Przestrzeń Dostępnej Szkoły – 200 szkół łącznie, 39 umów dla 90 
szkół już podpisane

 Centra Edukacji Włączającej  – 16 już działa, a będzie co najmniej 21

 Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - standard 
usług asystenckich, 640 osób przygotowanych do ich świadczenia, 
ruszyły pierwsze nabory 

 E-podręczniki i e-materiały do nauczania

 Uczelnia dostępna (III edycje) - ponad 170 uczelni zostanie 
dostosowanych do potrzeb OzN, 152 uczelnie już wdrażają zmiany   

 Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego -1,3 tys. 
pracowników dydaktycznych uczelni

 Projektowanie uniwersalne - moduły projektowania uniwersalnego 
na 35 uczelniach 

 Asystent ucznia z ASD - 40 neuronietypowych studentów ukończy 
studia, szkolenia dla ich asystentów ruszyły 10.2021 r.



Turystyka bez barier

USŁUGI – turystyka społeczna  

 Dostępność ponad barierami - Pilotażowy 
program PFRON, granty na turystykę 
społeczną,  27  wniosków,  5 wybrano

 Schronisko bez barier – pilotażowa 
edycja Programu MKDNiS, do 31 lipca 
2021r.,  2 złożone wnioski 

 Dostępne parki narodowe – model +  
granty dla 10 parków 

 Konferencje nt. turystki społecznej -
Bielsko Biała, Jelenia Góra, Zakopane   



Inkubatory Innowacji Społecznych

 Generator Dostępności – Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,                                                
e-mail: biuro@spoldzielnie.org, tel. 505 323 393 lub (61) 856 73 29

 Inkubator Pomysłów – Fundacja Stocznia i Laboratorium Innowacji 
Społecznych, e-mail: innowacje@stocznia.org.pl lub innowacje@lis.gdynia.pl, 
tel. (22) 378 39 73 lub (58) 727 39 22 

 TransferHUB – Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, e-mail: 
transferhub@fise.org.pl, tel. 575 592 425

 Inkubator Wielkich Jutra – DGA S.A., e-mail: biuro@inkubatorwielkichjutra.pl, 
tel. 505 820 079 lub (61) 859 59 00

 INNOES – Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej,      
e-mail: innoes@pap.rzeszow.pl, tel. (17) 715 77 73

 Wiosenny Inkubator Innowacji - Stowarzyszenie Wiosna, e-mail: 
inkubatorinnowacji@wiosna.org.pl, tel. 785 501 436 lub 785 501 094

mailto:biuro@spoldzielnie.org
mailto:innowacje@stocznia.org.pl
mailto:innowacje@lis.gdynia.pl
mailto:transferhub@fise.org.pl
mailto:biuro@inkubatorwielkichjutra.pl
mailto:innoes@pap.rzeszow.pl
mailto:inkubatorinnowacji@wiosna.org.pl


 Zapewnienie dostępności budynków JST (art. 6);

 Zapewnienie dostępności stron internetowych, aplikacji mobilnych, posiadanie 
„deklaracji dostępności” (art. 6);

 Obowiązek określenia wymagań związanych z dostępnością w przypadku 
zlecania zadań publicznych  (art. 4);

 Koordynator ds. dostępności w każdym urzędzie gminy, powiatu, 
marszałkowskim, wojewódzkim, w sądach i prokuraturze (art. 14);

 Raportowanie co 4 lata o stanie swojej dostępności (art. 11);

 Obowiązek zapewnienia dostępności również na wniosek osoby o szczególnych 
potrzebach (brak reakcji lub brak zapewnienia dostępności  = możliwość 
złożenia skargi na podmiot publiczny).

Rola i obowiązki JST – ustawa o 
zapewnianiu dostępności…



Narzędzia wspierające wdrożenie ustawy

STANDARDY, MODELE, PORADNIKI, WEBINARIA

Standardy



www.dostepnoscplus.gov.pl

Więcej informacjj:

http://www.dostepnoscplus.gov.pl/

