
 

 

Streszczenie „Sprawozdania z realizacji rządowego Programu Dostępność Plus 2018 – 

2025 według stanu na 31 grudnia 2019 r.” 

Sprawozdanie opisuje wszystkie działania podjęte w 1,5 rocznym okresie realizacji Programu 

Dostępność Plus tj od lipca 2018 do końca 2019 r. Streszczenie opisuje najistotniejsze z 

działań uwzględnionych w sprawozdaniu. W okresie lipiec 2018 – grudzień 2019 

uruchomiono 40 z 44 zaplanowanych w  Programie działań, ze wszystkich 8 obszarów tzn.: 

architektury, transportu, edukacji, służby zdrowia, cyfryzacji, usług, konkurencyjności i 

koordynacji. Do końca 2019 r. na realizację celów określonych w Programie przeznaczone 

zostało już ok. 5,7 mld zł ze środków europejskich i krajowych. Poniżej najważniejsze, 

wybrane efekty realizacji programu:   

Koordynacja 

Kluczową inicjatywą, którą udało się sfinalizować w ciągu pierwszego 1,5 roku realizacji 

Programu jest wejście w życie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696),.  Nakłada ona na sektor 

publiczny obowiązek zapewnienia, co najmniej minimalnej dostępności w zakresie: 

architektonicznym, cyfrowym i informacyjno – komunikacyjnym. Ponadto, każdy organ 

władzy publicznej (w tym administracji rządowej i samorządowej oraz kontroli państwowej i 

ochrony prawa), a także sądy i trybunały – są zobowiązane do wyznaczenia, co najmniej 

jednej osoby pełniącej funkcję koordynatora ds. dostępności. Ustawa przewiduje też sankcje 

za brak realizacji zasady dostępności. Na podmioty publiczne, które nie spełnią minimalnych 

wymagań w zakresie dostępności, można będzie złożyć skargę na brak dostępności.   

W ustawie przewidziano dodatkowo nieobowiązkową certyfikację – służącą poprawie 

dostępności – dla podmiotów prywatnych i organizacji pozarządowych. Podmioty, które 

zdecydują się na audyt potwierdzający ich dostępność, w specjalnym certyfikacie będą 

mogły uzyskać 5 procentową zniżkę we wpłatach przekazywanych do Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).Na podstawie ustawy został 

utworzony Fundusz Dostępności, który finansuje poprawę dostępności budynków 

użyteczności publicznej i mieszkalnictwa wielorodzinnego. Na mocy ustawy powołano także 

Radę Dostępności - organ opiniodawczo-doradczy ministra ds. rozwoju regionalnego. Działa 



także Partnerstwo na rzecz dostępności, które  zrzesza 171 podmiotów działających na 

rzecz dostępności w różnych branżach i sektorach gospodarki.  

Architektura 

Do najważniejszych działań w obszarze architektury można zaliczyć rozpoczęcie prac nad 

nowelizacją Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku o 

warunkach technicznych i usytuowaniu budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) w celu 

dostosowania przepisów prawa pod kątem poprawy dostępności. 

Przeprowadzone zostały także szkolenia z zakresu dostępności dla pracowników służb 

architektoniczno-budowlanych, aby zagwarantować, że nowe przepisy prawa i nowe 

inwestycje budowlane będą realizowane zgodnie z ideą dostępności. Do końca 2019 roku 

zrealizowano 86 szkoleń, dla 1116 osób.  

Ponadto uruchomiono pilotażowy konkurs, dla małych i średnich miast o najtrudniejszej 

sytuacji społecznej i gospodarczej. Celem konkursu jest wypracowanie i wdrożenie w 

miastach zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego służącego 

podniesieniu standardu życia ich mieszkańców. Obligatoryjnym elementem każdego 

ocenianego projektu jest wdrażanie standardów dostępności. Dzięki temu, przestrzeń i usługi 

świadczone w miastach będą dostosowane do potrzeb różnych grupy mieszkańców – w tym 

seniorów, osób z niepełnosprawnościami, czy osób z czasowym obniżonym poziomem 

sprawności. Najlepszych 15 projektów strategii miejskich  otrzyma dofinasowanie w 

wysokości od 3 do 10 mln euro. 

Transport 

W tym obszarze najwięcej działań skierowanych zostało na zakup nowego taboru PKP 

dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz remonty dworców i peronów. 

Aktualnie w spółce PKP Intercity do przewozów pasażerskich wykorzystywane są 104 

wagony i 60 elektrycznych zespołów trakcyjnych dostosowanych do przewozu osób na 

wózkach. W okresie do czerwca 2019 roku oddano 11 obiektów dworcowych w pełni 

dostosowanych do obsługi osób o ograniczonej mobilności, w tym z dysfunkcjami 

zdrowotnymi, osób starszych, podróżujących z małymi dziećmi i innych.  

Liczba nowych lub przebudowanych peronów z uwzględnieniem osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się wyniosła 408, a w przypadku 291 peronów prace w tym zakresie 

zostały rozpoczęte. 

Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowywano także komunikację miejską.   

Przede wszystkim wymieniano taboru na niskopodłogowy, ale także zapewniano 

odpowiednią informację pasażerską – dźwiękową i wizualną – wewnątrz i na zewnątrz 

pojazdu. Do końca 2019 r. zakupiono: 314 sztuk taboru komunikacji miejskiej (z 

wykorzystaniem środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia), dostosowanego do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym: 4 tramwaje – Olsztyn, 40 trolejbusów – Lublin 

i 270 autobusów (w tym: Białystok: 60, Lublin: 55, Rzeszów: 130, Kielce: 25); 16 autobusów 

(o najmniejszej emisji CO2i zanieczyszczeń), przystosowanych do obsługi osób z 

niepełnosprawnościami, które będą wykorzystywane przez gminę i miasto Stargard; 6 

autobusów, przystosowanych do obsługi osób z niepełnosprawnościami, które będą 

wykorzystywane w Świnoujściu. 



Rozpoczęto również projekt na szkolenia z dostępności dla 5 tys. pracowników z sektora 

transportu. W projekcie tym zostaną także opracowane: standardy obsługi i procedur dla 4 

rodzajów stanowisk: kasjer biletowy, pracownik obsługi dworców, personel pokładowy, 

kontroler biletów oraz poradnik dotyczący dostosowania kluczowych typów usług w zakresie 

transportu zbiorowego dla osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z 

niepełnosprawnościami.  

Edukacja 

W ramach działań na rzecz edukacji należy wymienić przede wszystkim konkursy 

„Przestrzeń Dostępnej Szkoły” (100 mln zł) i „Uczelnia dostępna” (321 mln zł), w wyniku  

których 150 szkół i 85 uczelni zostanie dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami.  

Uruchomiony został też konkurs na włączenie modułów projektowania uniwersalnego do 

programów nauczania na uczelniach.  

Ważnym elementem w tym obszarze był także konkurs „Udostępniacze” dla dzieci i 

młodzieży ze 100 szkół podstawowych, w ramach którego przeprowadzono lekcje i warsztaty 

z dostępności. Rozpoczęto również realizację projektu którego celem jest utworzenie  

Specjalistycznych Centrów Wsparcia Edukacji Włączającej, aby poprawić jakość tej edukacji 

w szkołach.  

Służba zdrowia 

W obszarze służby zdrowia rozpoczęto konkurs w którym 125  przychodni i 25 szpitali 

otrzyma wsparcie na dostosowanie pomieszczeń (w tym montaż wind, podjazdów, 

podnośników pionowych czy alternatywne oznakowanie przestrzeni), zakup narzędzi IT i 

sprzętu poprawiającego dostępność (np. systemy e-rejestracji), szkolenia i rozwiązania w 

obszarze komunikacji personelu z pacjentem ze szczególnymi potrzebami, czy dostosowanie 

procedur oraz kwestii organizacyjnych tak, by uwzględniały szczególne potrzeby pacjentów 

(przede wszystkim osób starszych i z niepełnosprawnościami). 

Znowelizowano także ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  dzięki czemu 

pacjent będący osobą ze szczególnymi potrzebami, ma prawo do otrzymania informacji o 

swoim stanie zdrowia, zamiarze odstąpienia od leczenia, rodzaju i zakresie świadczeń 

zdrowotnych  w zrozumiały dla niego sposób, w szczególności w formie dostosowanej do 

możliwości i potrzeb tej osoby - w tym także za pomocą środków wspierających 

komunikowanie się. Oznacza to w praktyce, że np. osoba z niepełnosprawnością słuchu, 

może wnioskować o alternatywną formę kontaktu np. za pomocą poczty elektronicznej, 

wiadomości tekstowych SMS lub MMS, komunikatorów internetowych, komunikacji 

audiowizualnej, spełniającej standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Cyfryzacja 

Za najważniejsze działanie w tym obszarze należy uznać uchwalenie Ustawy o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. To nowe prawo 

nakłada na podmioty publiczne, obowiązek takiego prezentowania informacji w Internecie, 

aby wszyscy bez wyjątku mieli do nich dostęp. Chodzi tu w szczególności o osoby 

niewidome, słabowidzące, ale również o osoby niemogące posługiwać się myszką czy 

klawiaturą, nieodróżniające kolorów. Istotnym elementem ustawy jest nałożenie na podmioty 



publiczne bezwzględnego obowiązku doprowadzenia do pełnej dostępności cyfrowej i 

utrzymania jej dla kluczowych elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych, takich jak 

dane kontaktowe, wzory dokumentów urzędowych czy formularze, za pomocą których 

użytkownik może się komunikować z urzędem.  

Uruchomiono projekt pn. Dostępność cyfrowa stron jednostek samorządu terytorialnego, w 

którym, zaplanowano opracowanie materiałów edukacyjnych online oraz opracowanie 

narzędzi do tworzenia i weryfikacji dostępnych dokumentów urzędowych, stron 

internetowych oraz innych materiałów/publikacji urzędowych. 

Odbyły się też 2 edycje konkursu dla programistów HACKATON, których celem było 

wypracowanie rozwiązań takich jak aplikacje, serwisy internetowe lub ich prototypy 

zorientowane na znoszenie barier w dostępności. 

 

Usługi 

W tym obszarze wspierano usługi na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami i aktywizację 

zawodową osób z niepełnosprawnościami. Uruchomiono m.in program "Stabilne 

Zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” dzięki któremu  

zatrudniono ponad 50 osób z niepełnosprawnościami, a kilkaset skierowano na staże. 

Program przyczynia się do inicjowania lub wsparcia działań prowadzonych na rzecz osób 

niepełnosprawnych przez instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej 

oraz pozwala na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. 

Uruchomiono konkurs dla 150 gmin na transport door-to-door (od drzwi do drzwi) dla osób z 

niepełnosprawnościami. Celem projektu będzie zmniejszenie wykluczenia społecznego osób 

o ograniczonej mobilności, w tym szczególnie osób, które mają trudności w przemieszczaniu 

się. W projekcie zaplanowano wsparcie skierowane do gmin (głównie wiejskich), w których 

nie funkcjonuje tego typu usługa.  

Rozpoczęto realizację projektu pn. „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i 

udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania” 

(zwany projektem „aPSYstent”). Celem przedsięwzięcia jest opracowanie i przetestowanie 

kompleksowego systemu zapewniania osobom niewidomym dostępu do psów przewodników 

oraz włączenie go do polityk publicznych w obszarze rehabilitacji społecznej osób 

niewidomych. W wyniku realizacji projektu, w 2019 roku powstały standardy szkolenia i 

przekazywania tego rodzaju psów.  Finalnym rezultatem projektu, poza rozwiązaniami 

systemowymi, będzie także przeszkolenie ok. 50 psów dla osób niewidomych. 

Uruchomiony został  także Program pn."Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", którego 

celem jest wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności. Osoby te, będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. 

przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu 

aktywności społecznej.  

Konkurencyjność 

Działania skierowane do przedsiębiorców i innowatorów skupiały się na konkursach 

wspierających opracowanie nowych produktów i usług dla osób ze szczególnymi potrzebami 



oraz promocji sektora tzw. srebrnej gospodarki. Zrealizowano konkursy: "Design dla 

przedsiębiorców" - finansowanie profesjonalnego procesu projektowego (PARP);  "Badania 

na rynek" - finansowanie innowacyjnych produktów lub wdrożenia innowacyjnych procesów 

technologicznych (PARP) i  "Szybka Ścieżka Dostępność Plus" - dofinansowanie na badania 

przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (NCBIR). Łączna wartość ww. 

konkursów to ok. 200 mln zł. 

Ponadto wybrano 5 inkubatorów innowacji społecznych które będą poszukiwały 

najciekawszych inicjatyw, które szybko i skutecznie pomogą rozwiązać problemy związane z 

niedoborem dostępnych produktów i usług, czy brakiem dostępności przestrzeni publicznej 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów. Efektem ich pracy będzie 200 nowych 

innowacji na rzecz dostępności.  

Trwają również prace nad włączeniem do polskiego prawa Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/882 w sprawie wymogów dostępności produktów i usług. 

To pierwsza tak kompleksowa i horyzontalna regulacja o dostępności w prawie UE. Celem 

tej dyrektywy jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz 

usuwanie barier spowodowanych zróżnicowanymi przepisami w zakresie dostępności. 

Dyrektywa nakłada obowiązki przede wszystkim na podmioty sektora prywatnego. 

 

Nagranie wideo z tłumaczeniem powyższego tekstu na polski język migowy zostało 

sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie: 

„SUCCESSIBILITY zapewnienie koordynacji rządowego programu Dostępność Plus”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


