
 

 
Miarą dojrzałości państwa jest to, jak traktuje  
i opiekuje się swoimi słabszymi obywatelami.  

Naszym wielkim zadaniem będzie stworzenie Polski  
prawdziwie przyjaznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. 

 
Expose Prezesa Rady Ministrów 

- Mateusza Morawieckiego, 12 grudnia 2017 r.  
 

DOSTĘPNOŚĆ PLUS 
 

 

 

Czerwiec 2018 r. 



WYMIARY DOSTĘPNOŚCI 

ARCHITEKTURA TRANSPORT 

PRODUKTY          
I USŁUGI 

CYFRYZACJA        
I KOMUNIKACJA 



KTO SKORZYSTA 

Osoby                             
z niepełnosprawnością 

Osoby 
starsze 

Kobiety w 
ciąży 

Osoby z 
małymi 
dziećmi 

Osoby z 
bagażem 

Osoby o 
nietypowym 

wzroście 

Osoby z 
trudnościami 
w komunikacji 



CELE PROGRAMU 

20 lokali z 
programu 

Mieszkanie+ w 
pełni dostępnych   

I. Dostępna przestrzeń 
fizyczna, cyfrowa, 

komunikacyjna, usługi 

 

II. Dostępne produkty  
i usługi jako przewaga 

konkurencyjna polskich 
przedsiębiorstw 

 

III. Ramy 
instytucjonalne  

i prawne dla poprawy 
dostępności 

 

CEL GŁÓWNY: Dostępność przestrzeni, produktów i usług, dla osób      
o szczególnych potrzebach.  

Działania informacyjne, promocyjne, budujące świadomość. 



JAK DZIAŁA PROGRAM 

Program Dostępność Plus jest: 

 

  

 
WSPÓLNY - dla wszystkich , szczególnie dla osób starszych i osób z 
niepełnosprawnościami, ale jest też ponadsektorowy i wymaga wspólnego 
wysiłku. 
 

KOMPLEKSOWY - dotyka wielu ważnych sfer codziennego życia obywateli. 

 
PERSPEKTYWICZNY - zmiany zaplanowano na kilka lat,  a społeczeństwo 
będzie tych zmian coraz bardziej potrzebować.  
 

ADEKWATNY  - powstał przy znaczącym współudziale osób z 
niepełnosprawnościami, uwzględnia ich postulaty 

 
STABILNY - Nie generuje dużych nowych kosztów, udoskonala zaplanowane 
inwestycje. 
 



OBSZARY WSPARCIA 

Dostępna ARCHITEKTURA budynków i przestrzeni 

Dostępny TRANSPORT  indywidualny i zbiorowy 

Dostępna EDUKACJA dla dzieci i dorosłych 

Dostępna SŁUŻBA ZDROWIA bez barier 

Dostępna CYFRYZACJA zasobów, procesów i usług 

Dostępne USŁUGI powszechne, mobilność, komunikacja 

Dostępne PRODUKTY zaprojektowane uniwersalnie 



     EFEKTY          PROGRAMU 

100  dostępnych: 
- Samorządów 

- Szkół 
- Placówek 

zdrowotnych 
- Uczelni 

- Obiektów kultury 
 

1000 gmin z 
usługą 

transportu 
door-to-door 

interaktywna 
mapa dostępności 

300 nowych, 
dostępnych 

składów PKP 

200 
dostępnych 

dworców 
kolejowych 

20% lokali                 
z programu 

Mieszkanie+         
w pełni 

dostępnych   

10 tys. osób, 
przeszkolonych    

w zakresie 
dostępności 

50% czasu 
antenowego z 

napisami i 
audio - 

deskrypcją 
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DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ  

20 lokali z 
programu 

Mieszkanie+ w 
pełni dostępnych   

MIESZKANIA 

 
• Specjalne zaprojektowanie minimum 20% lokali z Programu 

 Mieszkanie Plus (pozostałe łatwo adaptowalne, budowa   

uniwersalna) 

• Program tanich i częściowo umarzalnych pożyczek dla JST                                                                                 

       i spółdzielni mieszkaniowych  na dofinansowanie  

likwidacji barier w istniejących budynkach (np. montaż                                

 windy, wideofony, podjazdy, czujniki)  

• Dofinansowanie z PFRON do zamiany mieszkania  

 

(Źródła: budżet państwa, BGKN, środki PFRON) 

 

 

 



 
DOSTĘPNE USŁUGI 

 

20 lokali z 
programu 

Mieszkanie+ w 
pełni dostępnych   

TRANSPORT PUBLICZNY 

 
• Poprawa dostępności kolei – modernizacja infrastruktury i taboru 

kolejowego (m.in. 200 dworców kolejowych, 300 składów) 

• Zakup nowego taboru dla transportu publicznego (autobusy, tramwaje)  

• Standaryzacja dostępności transportu miejskiego i autobusowego 

• Modernizacja miejsc obsługi podróżnych (dworców, poczekalni) 

• Interaktywna mapa dostępności „czydojade.pl”, czyli  
aplikacja on-line współtworzona przez użytkowników 

• Wiedza i kompetencje personelu transportowego 

 

(Źródła: fundusze unijne, środki prywatne) 

 

 



DOSTĘPNE USŁUGI 

20 lokali z 
programu 

Mieszkanie+ w 
pełni dostępnych   

KULTURA, TURYSTYKA I SPORT 
Kultura: 

• Dostosowanie instytucji kultury i ich oferty (muzea, domy kultury, galerie) 

• Digitalizacja zasobów kultury z uwzględnieniem ich dostępności (książki, 
filmy, audycje) 

• Turystyka kulturowa 

Turystyka i sport: 

• Program udziału osób starszych i z niepełnosprawnościami   
w wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych 

• Poprawa dostępności obiektów sportowych (hale, stadiony, baseny)  

• Góry dostępne dla wszystkich - trasy turystyczne, schroniska,  ścieżki 
dydaktyczne w parkach krajobrazowych 

(Źródła: fundusze unijne, budżet państwa) 

 

 

 



DOSTĘPNE USŁUGI  

20 lokali z 
programu 

Mieszkanie+ w 
pełni dostępnych   

USŁUGI I ZASOBY 
 

• Dostępność usług powszechnych - np. telekomunikacja, usługi                 
bankowe, pocztowe, zakupy, wypożyczalnie. 

• Dostępność materiałów edukacyjnych i z obszaru rozrywki (lektury, e-
zasoby edukacyjne, e-biblioteki, mapy, gry) 

• Platforma edukacyjna dla osób niewidzących i niesłyszących  

• Praca i staże w administracji publicznej i spółkach skarbu państwa 

• System wsparcia niepełnosprawnych kierowców (KOMON) 

• Specjalistyczne usługi transportowe „door to door” w gminach 

• Opracowanie standardu usługi asystenta osobistego i asystenta ucznia 

• Poprawa systemu szkolenia i finansowania psów asystujących 

(Źródła: środki prywatne, budżet państwa, fundusze unijne) 

 

 

 

 



DOSTĘPNE PRODUKTY 

20 lokali z 
programu 

Mieszkanie+ w 
pełni dostępnych   

       NAUKA, B+R,  

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
• Modelowe programy edukacyjne  w zakresie projektowania 

uniwersalnego na uczelniach i kierunkach technicznych 

• Laboratoria projektowania uniwersalnego i centra testujące  przy 
uczelniach lub instytutach badawczych 

• Innowacyjne technologie dla dostępności – program badawczy NCBiR, 
finansujący zastosowanie nowych technologii (robotyka, drony, aplikacje) 

•  Inkubator innowacji społecznych - granty dla innowatorów na pomysły i 
rozwiązania oraz ich upowszechnienie  

• dostęp dla firm do preferencyjnych kredytów, promocji, wsparcia 
marketingowego, eksportowego   

• Targi dostępności – miejsca prezentacji oferty przedsiębiorców  

• Marka „Dostępność” 

(Źródła: fundusze unijne) 

 



RAMY PRAWNE I INSTYTUCJONALNE 

20 lokali z 
programu 

Mieszkanie+ w 
pełni dostępnych   

SYSTEM KOORDYNACJI 

 
• Koordynacja (MIiR + Rada ds. Dostępności) 

• Partnerstwo na rzecz dostępności 

• Standardy dostępności jako element prawa                                               
(budownictwo, przestrzeń, transport, cyfryzacja) 

• Ustawa o dostępności 

• Certyfikacja dostępności – audyty, doradztwo, kontrole, wsparcie NGO  

• Szkolenia dla służb publicznych (nadzór budowlany, służby planistyczne,  
służby konserwatorskie, urzędnicy, nauczyciele, lekarze, egzaminatorzy 
WORD) i przedstawicieli różnych branż (graficy, programiści, projektanci, 
architekci, inżynierowie)  

(Źródła: fundusze unijne, budżet państwa) 

 



JUŻ WKRÓTCE… 

20 lokali z 
programu 

Mieszkanie+ w 
pełni dostępnych   

W pierwszej kolejności w Programie uruchomione zostaną: 
• Szkolenia dla służb architektoniczno – budowlanych w zakresie dostępności i 

uniwersalnego projektowania 

• Przestrzeń przyjaznej szkoły – konkurs dla szkół na usuwanie barier  

• Dostępna uczelnia – konkurs dla uczelni na usuwanie barier i pomoc 
studentom  

• Modelowe programy nauczania na wybranych kierunkach studiów (m. in. 
architektura, urbanistyka, inżynieria) – wypracowanie programów dla uczelni. 

• Społeczny inkubator dostępności – wypracowanie i upowszechnienie 
innowacji społecznych dla świadczenia usług publicznych i powszechnych.  

• aPSYstent - stworzenie systemowego mechanizmu finansowania szkolenia i 
utrzymania psów przewodników dla osób niewidomych i psów asystujących. 

• Krajowy Ośrodek Mobilności Osób z Niepełnosprawnościami – stworzenie 
ośrodka szkolenia i egzaminowania niepełnosprawnych kierowców.  

 

 

 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
 

Marzec 2018 r. 

 
WWW: 
https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/dlaczego-dostepnosc/ 

FB: 
https://www.facebook.com/dostepnoscplus/  

Kontakt: 
dostepnosc.plus@miir.gov.pl 
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