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Harmonogram szkolenia – dzień 1

9.00-9.10 Rozpoczęcie spotkania - Grzegorz Gawrysiak, Koordynator Merytoryczny Zespołu ds. 

Rewitalizacji, Departament  Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa 

Podlaskiego

9.10-11.00 Ćwiczenie w grupach – bariery architektoniczne. Praktyczne zajęcia w terenie – spacer 

badawczy (wózek inwalidzki, symulacja osoby niewidomej)

11:00-11:25 Warsztat: Wnioski i obserwacje z ćwiczenia

11.25-11.40 Przerwa kawowa 15’

11.40-13.00 Zasady dostępności – geneza, projektowanie uniwersalne, dokumenty ONZ, UE i Konstytucja 

RP 

Program Dostępność Plus; Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami

13.00-13.45 Przerwa – obiad 45’

13.45-14.20 Koordynatorzy dostępności, audyty dostępności, raporty o stanie dostępności 

14.20-14.30 Dodatkowa dyskusja, zakończenie 1. dnia szkolenia



Harmonogram szkolenia – dzień 2
9.00-9.10 Rozpoczęcie spotkania

9.10-11.00 (część praktyczna)

Ćwiczenie w grupach – „starość”. Praktyczne zajęcia - symulator geriatryczny (spacer, zadania, 

odczuwanie starości)

11:00-11:25 (część praktyczna)

Warsztat: Wnioski i obserwacje z ćwiczenia oraz najczęstsze utrudnienia napotykane przez 

osoby ze szczególnymi potrzebami w miejscowościach województwa podlaskiego

11.25-11.40 Przerwa kawowa 15’

11.40-13.00 Zapewnianie dostępności w ujęciu praktycznym: dostępność architektoniczna; dostępność 

cyfrowa; dostępność informacyjno-komunikacyjna – zasady, przykłady dobrych i złych praktyk, 

środki na zapewnianie dostępności, ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

13.00-13.45 Przerwa – obiad 45’

13.45-14.20 Dostępność w rewitalizacji – wymogi ustawy o rewitalizacji związane z zapewnianiem 

dostępności (w tym w zakresie delimitacji i przedsięwzięć), zalecenia, dobre praktyki

Zalecenia dot. zapewniania dostępności w procesach rewitalizacji

Warsztat: jak planować i realizować projekty społeczne i infrastrukturalne uwzględniające 

potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami

14.20-14.30 Zakończenie i podsumowanie szkolenia



KONSORCJUM PROJEKTY MIEJSKIE

Andrzej Brzozowy – doradca w zakresie rozwoju terytorialnego (polityka miejska,
rewitalizacja, rozwój regionalny, rozwój lokalny) oraz funduszy europejskich.

Rajmund (Kuba) Ryś – ekspert w zakresie polityki miejskiej, rewitalizacji, planowania
przestrzennego, transportu i mobilności oraz procesu inwestycyjnego.

Obaj są twórcami systemu rewitalizacji w Polsce, w tym:
• ustawy o rewitalizacji;
• Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata

2014-2020;
• Krajowej Polityki Miejskiej 2023,
• Koncepcji pilotaży i instrumentów wdrażania rewitalizacji.
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• Prezentacja 

• Warsztaty 

• Pytania i odpowiedzi

• Dyskusja

• SMS/telefon/pilne sprawy

• Przerwy 

Propozycja sposobu pracy



Uczestnicy - poznajmy się!



Ćwiczenie w grupach – bariery architektoniczne. 
Praktyczne zajęcia w terenie



Przygotowanie ćwiczenia

• Ochotnik (każdy po kolei ☺)

• Asystenci

• Obserwatorzy

Zapraszamy na spacer

• Notujemy wrażenia i spostrzeżenia:
• z punktu widzenia użytkownika

• z punktu widzenia samorządu



Warsztat: Wnioski i obserwacje z ćwiczenia



Kanał YT „I co dalej?”

https://www.youtube.com/watch?v=plcHG89wKw4

• Omówienie  

Perspektywa osoby na wózku

https://www.youtube.com/watch?v=plcHG89wKw4


Zasady dostępności – geneza, projektowanie uniwersalne, 
dokumenty ONZ, UE i Konstytucja RP 



Projektowanie uniwersalne

Ronald Mace 

https://www.udinstitute.org/post/scientists-make-a-breakthrough-on-
cloning-of-endangered-species



Projektowanie uniwersalne to projektowanie produktów i środowiska w 
taki sposób, żeby było użyteczne dla wszystkich ludzi, w możliwie 
największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalnego 
projektowania.

Definicja została sformułowana w 1985 r. W tym samym brzmieniu 
trafiła do Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych
przyjętej przez Zgromadzenie ONZ 13 grudnia 2006 roku. 

Projektowanie uniwersalne





• Równy dostęp (equitable use) – rozwiązanie powinno być użyteczne i atrakcyjne dla ludzi o 

różnych możliwościach fizycznych.

• Elastyczność użytkowania (flexibility in use) – rozwiązanie powinno uwzględniać potrzeby i 

możliwości różnych użytkowników. 

• Prostota i intuicyjność (simple and intuitive) – sposób korzystania z rozwiązania powinien być 

łatwy do zrozumienia i niezależny od doświadczeń, wiedzy, znajomości języka czy stopnia 

koncentracji użytkownika. 

• Czytelna informacja (perceptible information) – informacja powinna być czytelna niezależnie od 

warunków otoczenia oraz możliwości sensorycznych użytkowników.

• Tolerancja na błędy (tolerance for error) – rozwiązanie powinno minimalizować 

niebezpieczeństwo i negatywne konsekwencje niezamierzonych działań użytkownika.

• Minimalizowanie wysiłku fizycznego (low physical effort) – korzystanie z rozwiązania powinno 

być możliwe w sposób efektywny, wygodny i niepowodujący zmęczenia. 

• Parametry i wielkość przestrzeni umożliwiające dostęp i użytkowanie (size and space for 

approach and use) – przestrzeń i parametry danego rozwiązania powinny umożliwiać 

korzystanie z niego niezależnie od parametrów ciała, postury i mobilności użytkownika. 

North Carolina State University, The Center for Universal Design, 1997.

7 zasad projektowania uniwersalnego



Art. 3. 1. Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia 

rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej 

zadania własne. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, gmina realizuje: 

1) w sposób jawny i przejrzysty, z zapewnieniem aktywnego udziału interesariuszy 

na każdym etapie (partycypacja społeczna); 

2) w sposób zapobiegający wykluczeniu mieszkańców obszaru rewitalizacji z 

możliwości korzystania z pozytywnych efektów procesu rewitalizacji, w 

szczególności w zakresie warunków korzystania z gminnego zasobu 

mieszkaniowego; 

3) z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania w rozumieniu art. 2 

Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 

dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217).

Projektowanie uniwersalne a ustawa o rewitalizacji



Art. 32.

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego 
traktowania przez władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub 
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Konstytucja RP



• Artykuł 32 ust. 2 Konstytucji ustanawia zakaz dyskryminacji kogokolwiek z 
jakiejkolwiek przyczyny. Ustawa zasadnicza formułuje również obowiązki 
pozytywne po stronie państwa. Zgodnie z jej art. 69 osobom 
niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą (np. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz ustawą o świadczeniach rodzinnych), pomocy w 
zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji 
społecznej. Ponadto art. 76 Konstytucji nakłada na organy władzy 
publicznej pewne obowiązki względem konsumenta, a mianowicie 
stanowi, iż władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i 
najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i 
bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, zaś 
zakres tej ochrony określa ustawa.

Konstytucja RP

https://bip.brpo.gov.pl/pliki/13269665950.pdf



• Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych (Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities – Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/ 
RES/61/106 z dnia 13 grudnia 2006 r.) wyraźnie podnosi konieczność 
zagwarantowania równości praw i szans osób niepełnosprawnych. 

• Konwencja podkreśla znaczenie projektowania uniwersalnego oraz 
konieczność wprowadzenia przez poszczególne państwa standaryzacji 
rozwiązań przestrzennych, które zapewniłyby dostępność dla wszystkich 
użytkowników. 

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

https://bip.brpo.gov.pl/pliki/13269665950.pdf



• Artykuł 1 stanowi: „Godność człowieka jest nienaruszalna. Musi być 
szanowana i chroniona.” 

• Artykuł 26 stanowi: „Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych 
do korzystania ze środków mających zapewnić im samodzielność, 
integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności.” 
Ponadto przepis art. 21 zakazuje wszelkiej dyskryminacji ze względu na 
niepełnosprawność. 

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 



• (…) Państwa członkowskie powinny dążyć do zapewnienia, by wszystkie odpowiednie 

obszary polityki uwzględniały ogólny cel tworzenia środowiska zabudowanego wolnego 

od barier; tworzenie wytycznych i standardów, a jeśli okaże się to konieczne również i 

ustawodawstwa, popierających dostępność i użyteczność budynków, pomieszczeń 

publicznych oraz środowiska zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych, z 

uwzględnieniem szczególnego charakteru budynków zabytkowych; zapewnienie, by 

uniwersytety i instytucje odpowiedzialne za szkolenie we wszystkich zawodach 

zajmujących się zagospodarowaniem środowiska (takich jak architekci iurbaniści, 

fachowcy z sektora budowlanego, konserwatorzy dziedzictwa kulturowego i specjaliści 

ds. turystyki kulturalnej) promowały zasadę uniwersalnego projektowania w swoich 

programach nauczania (…)

Zalecenie nr Rec(2006)5 Komitetu Ministrów Rady Europy przyjęte w dniu 5 kwietnia 

2006 r. – Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa 

osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób 

niepełnosprawnych w Europie 2006-2015

https://bip.brpo.gov.pl/pliki/13269665950.pdf



Program Dostępność Plus; 
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami;
Koordynatorzy dostępności, audyty dostępności, 

raporty o stanie dostępności 



czyli 
Program rządowy Dostępność Plus 2018-2025



Program Dostępność Plus wg MFiPR

• jest dla wszystkich, w tym szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami 
i seniorów

• wymaga wspólnego wysiłku i zaangażowania – współpracy rządu, 
organizacji pozarządowych, samorządu i obywateli,

• jest zaplanowany na wiele lat, a wprowadzane zmiany wymagają czasu,

• jest kompleksowy, dotyka wielu ważnych sfer życia obywateli,

• nie generuje nowych kosztów, udoskonala już zaplanowane inwestycje,

• powstał przy udziale środowiska osób z niepełnosprawnościami.



Program Dostępność Plus - obszary

Program Dostępność Plus jest programem rządowym, przyjętym 

uchwałą Rady Ministrów. 

Ze względu na intencjonalnie ogólne i przyjazne w formie dla każdego 

obywatela zapisy tego dokumentu, nie zawiera on wielu rozwiązań 

szczegółowych, implementacyjnych, które zostaną opracowane i ujęte w 

osobnym dokumencie, służącym do praktycznego wdrażania Programu. 

Dokumentem tym będzie synteza okresowych Planów Wdrażania 

Działania, przygotowanych przez koordynatorów poszczególnych 

Działań w Programie.



Program Dostępność Plus

KOGO DOTYCZY DOSTĘPNOŚĆ?



KOGO DOTYCZY DOSTĘPNOŚĆ?

Dostępność dotyczy nas wszystkich, ale w codziennym życiu jej brak jest dostrzegany głównie przez osoby o szczególnych 

potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności. Dostępność dotyczy w szczególności:

• osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się;

• osób niewidomych i słabo widzących;

• osób głuchych i słabo słyszących;

• osób głuchoniewidomych;

• osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi;

• osób starszych i osłabionych chorobami;

• kobiet w ciąży;

• osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi; 

• osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego); 

• osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci); 

• osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem. 

Proponowana definicja ma 

zastosowanie zarówno do potrzeb 

czasowych jak i trwałych.



Program Dostępność Plus

Zastanówmy się więc, 

KOGO NIE DOTYCZY DOSTĘPNOŚĆ



Program Dostępność Plus 
a rozwój społeczno-gospodarczy 
Polska jest obecnie najszybciej starzejącym się państwem Unii Europejskiej. 

Populacja osób powyżej 65. roku życia stanowi obecnie 16% mieszkańców Polski. 

W 2025 roku osiągnie 22% ludności, a w 2050 roku – 33%. 

Niektórzy nazywają to SREBRNYM TSUNAMI.

Według prognoz, seniorzy będą stanowili coraz liczniejszą grupę społeczną – zdrowszą i dłużej 

aktywną (także zawodowo) niż dziś, ale w znacznej części wymagającą opieki i wsparcia w 

samodzielnym funkcjonowaniu (szczególnie w przypadku osób sędziwych po 80. roku życia, których 

liczba w 2030 roku wyniesie około 2,2 mln).



Program Dostępność Plus
Wydłużanie się długości życia powoduje:

• wzrost liczby osób z niepełnosprawnościami wynikającymi między innymi z 
osłabienia:

• wzroku

• słuchu

• narządu ruchu

• brak możliwości samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego i wyjścia 
poza jego ramy – np. w celu zrobienia zakupów, wizyty u lekarza, odwiedzania 
znajomych czy rodziny 

• Szczególnie dotkliwe u osób samotnych

Prowadzi to do wykluczenia z życia społecznego. 



Program Dostępność Plus

Ryzyko wykluczenia społecznego dotyczy nie tylko osób starszych.

W Polsce jest około 4,7 mln osób niepełnosprawnych – czyli około 12,2% społeczeństwa. 

W zależności od przyjętej definicji niepełnosprawności ta grupa może liczyć od 4,9 mln do 
nawet 
7,7 mln osób choć brakuje dokładnej statystyki.

Międzynarodowe organizacje, między innymi European Federation of Hard of Hearing
People, zwracają uwagę, że polskie statystyki są niedoszacowane i nie oddają realnego 
obrazu społeczeństwa. 

Nie wiadomo dokładnie jaki procent stanowią osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi. 
Przyjmuje się, że jest ich około 10% ogólnej liczby. 

W Polsce żyje około 1,8 mln osób z niepełnosprawnością wzroku, w tym jak szacują 
organizacje pozarządowe – około 5 tysięcy osób całkowicie niewidomych. 

W przypadku osób z niepełnosprawnością słuchu jeszcze trudniej o dane. Szacuje się, że 
to około milion osób głuchych lub słabo słyszących. Problem ze słuchem ma także co 
czwarta osoba po 65. roku życia. 



Niepełnosprawność to także ograniczenia intelektualne, choroby psychiczne czy 
niepełnosprawności sprzężone (dwa lub więcej rodzajów ograniczeń). 

W poradniach zdrowia psychicznego leczy się ponad milion osób. Według ostrożnych 
szacunków, w różnym stopniu natężenia oraz częstotliwości, pośrednio lub 
bezpośrednio problemy te dotykają około 5-8 mln Polaków (nawet blisko co czwarta 
osoba).

W związku z intensywnym rozwojem cywilizacji i uprzemysłowienia, przewidywane jest 
nasilenie się ryzyka pogorszenia kondycji psychicznej społeczeństwa.

PROGRAM DOSTĘPNOŚĆ PLUS



Program Dostępność Plus wspiera 8 obszarów:

1. architekturę, 

2. transport, 

3. edukację, 

4. służbę zdrowia, 

5. cyfryzację, 

6. usługi, 

7. konkurencyjność 

8. koordynację.

PROGRAM DOSTĘPNOŚĆ PLUS - OBSZARY





https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/103035/Siec_dostepnosci.pd
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Podstawowe pojęcia

Bariera – przeszkoda lub ograniczenie architektoniczne, cyfrowe 
lub informacyjno-komunikacyjne, które uniemożliwia lub utrudnia 
osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach 
życia na zasadzie równości z innymi osobami

USTAWA Z DNIA 19 LIPCA 2019 R. O ZAPEWNIENIU 
DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI 

POTRZEBAMI



Podstawowe pojęcia

Osoba ze szczególnymi potrzebami – osoba, która ze względu 
na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na 
okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe 
działania lub zastosować dodatkowe środki w celu 
przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach 
życia na zasadzie równości z innymi osobami

USTAWA Z DNIA 19 LIPCA 2019 R. O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI 
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI



Podstawowe pojęcia

Uniwersalne projektowanie – uniwersalne projektowanie, o 
którym mowa w art. 2 Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 
grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 
1217), zwanej dalej „Konwencją”, uwzględniane w szczególności 
w celu spełnienia minimalnych wymagań, o których mowa w art. 
6, dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami

USTAWA Z DNIA 19 LIPCA 2019 R. O ZAPEWNIENIU 
DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI 

POTRZEBAMI



USTAWA Z DNIA 19 LIPCA 2019 R. O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI 
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Podstawowe pojęcia

Racjonalne usprawnienie – racjonalne usprawnienie, o którym 
mowa w art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, 
sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. , 
stosowane w szczególności w celu spełnienia minimalnych 
wymagań, o których mowa w art. 6, dla zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami



Art. 3. W zakresie określonym ustawą zapewnienie 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest 
obowiązkiem:

1) jednostek sektora finansów publicznych (…)

USTAWA Z DNIA 19 LIPCA 2019 R. O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI 
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI



Art. 4. 1. Podmiot publiczny zapewnia dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami przez stosowanie uniwersalnego 
projektowania lub racjonalnych usprawnień.

2. Podmiot publiczny w ramach zapewniania dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami podejmuje także działania mające na celu:

1) uwzględnianie ich potrzeb w planowanej i prowadzonej przez ten podmiot 
działalności;

2) usuwanie barier, a także zapobieganie ich powstawaniu.

USTAWA Z DNIA 19 LIPCA 2019 R. O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI 
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI



Art. 7. 1. W indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot publiczny nie jest

w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić

dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa

w art. 6 pkt 1 i 3, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp

alternatywny.

2. Dostęp alternatywny, o którym mowa w ust. 1, polega w szczególności na:

1) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub

2) zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub

3) wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze 

szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

USTAWA Z DNIA 19 LIPCA 2019 R. O ZAPEWNIENIU 
DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI 

POTRZEBAMI



USTAWA Z DNIA 19 LIPCA 2019 R. O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI 
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI



USTAWA Z DNIA 19 LIPCA 2019 R. O ZAPEWNIENIU 
DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI 

POTRZEBAMI



Art. 4. 1. 3. W przypadku zlecania lub powierzania, na podstawie umowy, realizacji 
zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub udzielania 
zamówień publicznych podmiotom innym niż podmioty publiczne, podmiot publiczny 
jest obowiązany do określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych 
lub zamówień publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa 
w art. 6.

Umowy na realizację zadań publicznych - przykładowe propozycje zapisów ww. umów 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/107276/Umowynarealizacjezadanpublicznych.pdf

USTAWA Z DNIA 19 LIPCA 2019 R. O ZAPEWNIENIU 
DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI 

POTRZEBAMI



https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/Fundusze-Europejskie-bez-barier/Dostepnosc-Plus/Aktualnosci/Poradnik-Jak-wdrazac-ustawe-o-
zapewnianiu-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami



Art. 14. 1. Każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i 
samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza 
co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności.

Do zadań koordynatora/ki należy: 

• przeprowadzanie lub zlecanie audytów dostępności instytucji – aby zdiagnozować miejsca, w 
których trzeba zapewnić/poprawić dostępność, 

• analiza procedur funkcjonujących w instytucji – żeby zapewnić wygodę korzystania osobom ze 
szczególnymi potrzebami, 

• opiniowanie rozwiązań z zakresu dostępności,

• przygotowanie i wdrożenie planu działania na rzecz poprawy dostępności.

Koordynator dostępności - zadania ustawowe a praktyka

Koordynator ds. dostępności



Wypełniany przez każdy podmiot publiczny (…) sporządzany raz na 4 lata, 
pierwszy do 31 marca 2021 r.

• zawiera informacje w zakresie spełniania przez dany podmiot publiczny, 
minimalnych wymagań w zakresie dostępności:

• architektonicznej;

• cyfrowej;

• informacyjno-komunikacyjnej oraz 

• dostępu alternatywnego.

• formularz udostępnionym na stronie podmiotowej BIP MFiPR

• elektroniczna wersja formularza udostępniona w portalu 
sprawozdawczym GUS

Raport o stanie dostępności



Raport o stanie dostępności kraju



Art. 35. 1. Fundusz Dostępności, zwany dalej „Funduszem”, jest 
państwowym funduszem celowym, w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw rozwoju

regionalnego.

3. Środki Funduszu przeznacza się na realizację zadań polegających na 
wsparciu działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami lub jej poprawy, w szczególności w 
budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnictwa 
wielorodzinnego.

Fundusz Dostępności



Art. 37. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje na 

wyodrębniony rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego środki 

Funduszu na finansowanie:

1) pożyczek lub kredytów, w tym udzielanych na warunkach preferencyjnych;

2) pożyczek lub kredytów, z możliwością częściowego umorzenia;

3) kosztów związanych z udzielaniem i obsługą wsparcia, o którym mowa w 

pkt 1 i 2.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza środkami, o których mowa w ust. 

1,oraz pełni funkcję koordynatora realizacji wsparcia, o którym mowa w ust. 1.

FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI



Dla kogo?

• Sektor publiczny, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i TBS-y, podmioty 
tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki oraz instytucje kultury

Na co?

• Dostosowanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budynków 
użyteczności publicznej oraz budynków zamieszkania zbiorowego do 
potrzeb osób mających ograniczenia w mobilności czy percepcji

FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI



https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/
fundusz-dostepnosci/

FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI



MFiPR: Partnerstwo na rzecz dostępności to zobowiązanie współpracy na rzecz 
realizacji założeń Programu Dostępność Plus. Chcemy, aby program był realizowany w 
szerokim partnerstwie z samorządami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi 
i środowiskiem osób z niepełnosprawnościami oraz seniorami. 
Stąd właśnie wynika idea wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest Partnerstwo na rzecz 
dostępności. 

Przystąpiliście? 

Więcej:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-
funduszach/fundusze-europejskie-bez-
barier/dostepnosc-plus/partnerstwo-na-rzecz-
dostepnosci/

PARTNERSTWO NA RZECZ DOSTĘPNOŚCI



https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
strony/o-funduszach/fundusze-
europejskie-bez-barier/dostepnosc-
plus/partnerstwo-na-rzecz-dostepnosci/

PARTNERSTWO NA RZECZ DOSTĘPNOŚCI



Wytyczne w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

LINK: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-

zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans



Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 –
Załącznik nr 2: Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020

LINK: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/55001/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosc

i_zatwiedzone_050418.pdf

• Założenie, że do projektu ogólnodostępnego nie zgłoszą się osoby z niepełnosprawnościami lub 

zgłoszą się osoby wyłącznie z określonymi rodzajami niepełnosprawności – jest dyskryminacją. 

• Niedopuszczalna jest sytuacja, w której odmawia się dostępu do uczestnictwa w projekcie osobie z 

niepełnosprawnościami ze względu na bariery na przykład: architektoniczne, komunikacyjne czy 

cyfrowe. Standardy powinny być przestrzegane przez instytucje biorące udział we wdrażaniu funduszy 

europejskich i beneficjentów. 

• Standardy są obligatoryjne, z wyjątkiem informacji wskazanych w ramkach jako „dobre praktyki”. Te są 

fakultatywne i rekomendowane jako działania dodatkowe, pożądane. 

• Standardy oprócz wymogów zero-jedynkowych zawierają wskazówki o charakterze edukacyjnym, aby 

lepiej przygotować beneficjentów do ich wdrożenia.



Ćwiczenie w grupach – „starość” 
Praktyczne zajęcia 



Zanim zaczniemy…

• Ile masz lat?

• Ile lat mają Twoi rodzice?

• Ile lat mają Twoi dziadkowie?

• Ile lat mają Twoje dzieci?



Goniądz –
prognoza 
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Białystok –
prognoza 
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Łomża –
prognoza 
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A tak w ogóle…

• … ile żyje człowiek?

W 2020 r. przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce wyniosło 72,6 roku, natomiast kobiet 80,7
roku. 
W porównaniu z rokiem poprzednim, trwanie życia skróciło się odpowiednio o 1,5 i 1,1 roku, co 
było związane z epidemią COVID-19. 
Biorąc pod uwagę rok 1990 trwanie życia było wyższe o odpowiednio 6,4 i 5,5 roku. 

Źródło: Trwanie życia w 2020 r., GUS 2021



A teraz…

• potrzebujemy 2 ochotników!



Ćwiczenie - starość

• Ochotnik/ochotniczka – symulator starości (kombinezon 
geriatryczny)

• Asystenci

• Obserwatorzy

Proszę o notowanie wrażeń i spostrzeżeń:

• z punktu widzenia użytkownika

• z punktu widzenia samorządu



Zadania dla „80-latka” 

1. Załóż buty, zawiąż sznurówki

2. Zrób 5 pajacyków i 5 przysiadów

3. Gazetka Biedronki – w jakich smakach są lody Carte d’Or?

4. Formularz przed szczepieniem

5. Recepta, paragon, skierowanie

6. Powtórz co słyszysz (słuch)

7. Zadzwoń (z telefonu Andrzeja) do kolegi; sms, zaloguj się do maila/fb

8. Obierz jabłko

9. Zrób herbatę i podaj ją koledze

10. Znajdź Magazyn „Mazowsze”, odnajdź w nim nr telefonu do redakcji, przeczytaj na głos opisy 
zdjęć w artykule o Ciechanowie

11. Sklep, apteka

12. Przystanek autobusowy, sprawdzenie o której odjeżdża najbliższy i czy autobus jest dostępny dla 
osób z niepełnosprawnościami 

13. Schody, winda



Warsztat: Wnioski i obserwacje z ćwiczenia 
oraz najczęstsze utrudnienia napotykane przez osoby 

ze szczególnymi potrzebami 
w miejscowościach województwa podlaskiego



1.Osoba w kombinezonie starości – relacja

2. Obserwatorzy – spostrzeżenia



Jak mówić o starości?

Źródło: 

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/O%20sposobach%20%20m%c3%b3wienia%20o%20staro%c5%9bci.pdf

Wszyscy mamy kłopot ze starością starzeniem się. Czy powinniśmy nazywać starość po 

imieniu? A może taktowniej mówić o seniorach, trzecim wieku i jesieni? Nietrudno zauważyć, 

że istnieją dwie dykcje, dwie narracje, którymi posługujemy się naprzemiennie. Jest język 

codzienny (z neutralną starszą osobą, starością, staruszkiem i wieloma określeniami 

deprecjonującymi — od starucha przez zgreda po starego dziada) i jest język odświętny, 

oficjalny. W tym ostatnim mieścimy i trzeci wiek, i jesień życia (koniecznie pogodną!), 

i seniora, a nawet nestora.



Jakich słów wobec osób z niepełnosprawnością warto unikać? 

• Kaleka – słowo pochodzące z języka tureckiego – kiedyś 
powszechnie stosowane i oznaczające w swoim pierwszym 
znaczeniu osobę, która odniosła rany w walce. 

• Inwalida – słowo pochodzące z łaciny – także powszechnie 
stosowane, chociaż przez dużą część środowiska osób z 
niepełnosprawnością traktowane jako niestosowne. 

• Głuchoniemy – to określenie, którego nie lubią osoby 
głuche, bo sugeruje, że jeśli jesteś głuchy, to jesteś także 
niemy – czyli nie masz własnego języka. A przecież osoby 
głuche posługują się polskim językiem migowym i mówią, 
wykorzystując do tego ręce, a nie usta. 

• Sprawny inaczej – określenie modne w latach 90. XX w. 
dzisiaj już rzadko używane

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/86832/Poradnik_wdrazanie.pdf





Warto wysłuchać

https://urbcast.pl/25-jak-lamac-
stereotypy-dotyczace-starosci-
gosc-agnieszka-labus/

https://urbcast.pl/25-jak-lamac-stereotypy-dotyczace-starosci-gosc-agnieszka-labus/


Zapewnianie dostępności w ujęciu praktycznym: 
dostępność architektoniczna; dostępność cyfrowa; dostępność 

informacyjno-komunikacyjna – zasady, przykłady dobrych i złych praktyk, 
środki na zapewnianie dostępności, 

ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 



Dostępność architektoniczna 

Chcąc zwiększyć dostępność architektoniczną danego obiektu należy zadać 
sobie pytanie:

Dla kogo powinien on być dostępny i w jakim zakresie?

Wśród obiektów użyteczności publicznej (zarówno urzędów, bibliotek, pływalni 
miejskich, obiektów sportowych itp.) można wyróżnić dwa typy użytkowników:

• osoby pracujące w nich na co dzień, 

• osoby korzystające z nich sporadycznie lub jednorazowo – klientów. 

Potrzeby przedstawicieli obu tych grup są zasadniczo różne. 

Dlatego: W procesie inwestycyjnym należy konsultować się ze wszystkimi 
przyszłymi użytkownikami, w tym użytkownikami z niepełnosprawnością. 
Powinno się to robić za każdym razem, kiedy projektowany lub remontowany 
jest budynek. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/86832/Poradnik_wdrazanie.pdf



Przyjazna i dostępna 
przestrzeń publiczna

Źródła: zdm.poznan.pl 
zdmk.krakow.pl, UM Gorzów 
Wlkp.



Nawierzchnie dotykowe

Źródła: niepełnosprawni.pl, 
drgoigminneipowiatowe.pl 



Tablice tyflograficzne
i makiety

Źródło: UM Toruń,UM Rzeszów, 
niepełnosprawni.pl, 



Plac zabaw



Ławka 
– naturalna „szczególna potrzeba”

Źródło: UM Gdańsk, UM 
Wołomin, wikipedia



Woonerfy 
– pomysł na bezpieczną 
i dostępną przestrzeń publiczną

Źródło: UM Łódź, trójmiasto.pl



https://stargard.eu/dla-mieszkanca/sprawy-mieszkaniowe/mieszkalnictwo-wspomagane-
program-potrzebny-dom/

Stargard 
– Program mieszkań wspomaganych

Program „Potrzebny dom”

• Podprogram „Bez barier”

• Podprogram „Nie sami”

• Podprogram „Od nowa”

• Podprogram „Na start”



Domy wielopokoleniowe 
– Łódź, Warszawa

Źródło: UM  Łódź UM Warszawa

https://www.youtube.com/watch?v=wNiZIO6Z3Ss

https://www.youtube.com/watch?v=ydMjfS7YM-g



Gdynia
budynek komunalny ul. Dickmana 30

Źródło: UM Gdynia



Źródło: UM Gdynia

Gdynia
budynek komunalny ul. Dickmana 30



Źródło: UM Gdynia

Gdynia
budynek komunalny ul. Dickmana 30



Nie zawsze 
wszystko się udaje… 



https://www.facebook.com/niewidomyplakal
/posts/2772106073002460

Dworzec Szczecin Główny

https://www.facebook.com/niewidomyplakal/posts/2772106073002460


https://www.facebook.com/niewidomyplakal
/videos/1056320698252518/

Gdynia
Plac Konstytucji

https://www.facebook.com/niewidomyplakal/videos/1056320698252518/


Źródła: UM Chełmno, UM 
Szprotawa, UM Boguchwała

Dostępność 
a dziedzictwo kulturowe



Dostępność 
a dziedzictwo kulturowe

Źródła: Fundacja Polska bez 
barier,  MKiDN

https://www.facebook.com/polskabezbarier.org/videos/3258094
68892716/

https://www.facebook.com/polskabezbarier.org/videos/325809468892716/




ZABYTKI DLA WSZYSTKICH 
Dostępność obiektów zabytkowych 
dla osób ze szczególnymi potrzebami

Konferencja Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa

18 listopada 2021 r.

Cz. I 
https://www.facebook.com/zabytek/videos/24414598437
2500
Cz.II
https://www.facebook.com/zabytek/videos/42082429948
2121

https://www.facebook.com/zabytek/videos/244145984372500
https://www.facebook.com/zabytek/videos/420824299482121


Dostępność cyfrowa



Dostępność cyfrowa 
– co to znaczy?

• https://youtu.be/vvUT_KdhS68

https://youtu.be/vvUT_KdhS68


• W dniu 23 maja 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o 
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych. (Dz. U. z 2019r. poz. 848)

• Wszystkie strony internetowe podmiotów publicznych (podlegających ustawie) 
muszą być dostępne cyfrowo. Termin ich dostosowania minął 
23 września 2020 r.

• Wszystkie aplikacje mobilne podmiotów publicznych muszą być dostępne od 23 
czerwca 2021 r.

• FAQ: https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/faq---czesto-zadawane-pytania

• Omówmy przykład deklaracji oświadczenie o dostępności (accessibility statement) 
https://mdkprzasnysz.pl/deklaracja-dostepnosci.html

Dostępność cyfrowa 

https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/faq---czesto-zadawane-pytania
https://mdkprzasnysz.pl/deklaracja-dostepnosci.html


WCAG = Web Content Accessibility Guidelines

• Obecnie obowiązuje wersja 2.1 wytycznych WCAG.

• Wyjaśniają one, jak tworzyć strony internetowe i aplikacje aby udostępnić je osobom z 
niepełnosprawnościami np. wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością 
intelektualną czy zaburzeniami poznawczymi.

• Strony internetowe i aplikacje mobilne, które spełniają wytyczne WCAG nazywamy 
dostępnymi cyfrowo.



WCAG 2.1 opiera się na 4 zasadach:
• postrzegalność,
• funkcjonalność,
• zrozumiałość,
• solidność (w polskim i unijnym prawie określana jako kompatybilność).

Wbrew pozorom zasady te nie są techniczne, a raczej zmuszające do myślenia o różnych 
użytkownikach, którzy np.:
• chcą wiedzieć co jest na zdjęciu choć nie widzą,
• nie mogą korzystać z myszy, a jedynie z klawiatury,
• powiększają sobie widok stron lub zmienią jej kolory, żeby móc lepiej widzieć treści,
• zmienić ustawienia przeglądarki, aby treść była bardziej czytelna
• Zasady te dotyczą wszystkich elementów strony i aplikacji - kodu, treści i sposobu ich działania. 

Żeby je wdrożyć muszą zaangażować się wszyscy odpowiedzialni za te obszary na stronie lub 
w aplikacji.

• Zasady WCAG 2.1 są podzielone na 13 wytycznych. Każdy wytyczna jest z kolei podzielony na 
określone wymagania („kryteria sukcesu”).

Więcej: https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/wcag-21-w-skrocie

WCAG

https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/wcag-21-w-skrocie


WCAG – przykłady 

• https://drezdenko.esesja.pl/ - przełącznik na wersję WCAG

• http://projektymiejskie.pl/ - strona podmiotu niepublicznego

• Wasze przykłady stron?

https://drezdenko.esesja.pl/
http://projektymiejskie.pl/


Walidatory WCAG

• W3C Markup Validation Service: www.validator.w3.org.

• WAVE- Walidator WCAG 2.0 http://wave.webaim.org

• http://wcag.stowarzyszenie.edu.pl/mod/page/view.php?id=149

• Zwalidujmy przykładowe 2-3 strony.

http://www.validator.w3.org/
http://wave.webaim.org/
http://wcag.stowarzyszenie.edu.pl/mod/page/view.php?id=149


Jak tworzyć dostępne dokumenty tekstowe 
w edytorze MS Word? 

• https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-
tworzyc-dostepne-dokumenty-tekstowe-w-edytorze-
ms-word

https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-tworzyc-dostepne-dokumenty-tekstowe-w-edytorze-ms-word


Dostępność informacyjno-komunikacyjna



Dostępność jest bardzo ważna.

Prawda?



Dostępność jest bardzo ważna.

Prawda?



Dostępność jest bardzo ważna.

Prawda?



Dostępność jest bardzo 
ważna.

Prawda?



"Prosto i kropka" 

• "Prosto i kropka" to kampania edukacyjna, której celem jest usprawnienie 
komunikacji pisemnej Funduszy Europejskich, tak by więcej osób mogło sięgać 
po Fundusze Europejskie, a realizacja projektów była sprawniejsza.

• Zespół do spraw prostego języka

Obejrzyjmy krótki film:

Odc. 1https://youtu.be/u1ufyW5mE4o  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/prosto-o-funduszach-
europejskich/#Odcinek%207.%20%22Efektywne%20og%C5%82oszenia%20OPZ%20i%20SIWZ%22

https://youtu.be/U8bIDKrC4S8


Prosty język – przykłady 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/102942
/Sprawozdanie_z_realizacji_Programu_Dostepnosc_
Plus.pdf

Streszczenie sprawozdania za 2020 rok w języku 
łatwym do czytania i zrozumienia (tzw. ETR)

ETR =  easy-to-read, tekst łatwy do czytania

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/102942/Sprawozdanie_z_realizacji_Programu_Dostepnosc_Plus.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/103141/Streszczenie_sprawozdania_ETR.pdf


Jasnopis

• Jasnopis: https://www.jasnopis.pl/

• Sprawdźmy kilka przykładowych 
tekstów 

https://www.jasnopis.pl/


Treści video

• Omówmy te 2 krótkie filmy:

• https://youtu.be/FkQ9c9QzCHg

• https://youtu.be/lKFUBF-VLvE

• Czyje potrzeby uwzględniają te filmy?

• Co zastosowano w tych filmach żeby były dostępne?

• Czy trudno je wykonać?

https://youtu.be/FkQ9c9QzCHg
https://youtu.be/lKFUBF-VLvE


Zasady i dobre praktyki

• https://www.funduszeeuropejskie.g
ov.pl/strony/o-
funduszach/fundusze-europejskie-
bez-barier/dostepnosc-plus/dobre-
praktyki/

• Zdrowy rozsądek i empatia!!!

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/dobre-praktyki/


Literatura

Program Dostępność Plus 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-
barier/dostepnosc-plus/

Poradnik jak wdrażać ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/Fundusze-Europejskie-bez-
barier/Dostepnosc-Plus/Aktualnosci/Poradnik-Jak-wdrazac-ustawe-o-zapewnianiu-
dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami

O sposobach mówienia o starości
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/O%20sposobach%20%20m%c3%b3wienia%20o%20
staro%c5%9bci.pdf

Włącznik. Projektowanie bez barier
http://www.integracja.org/wp-content/uploads/2018/05/Wlacznik-projektowanie-bez-barier-
2018.pdf

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/Fundusze-Europejskie-bez-barier/Dostepnosc-Plus/Aktualnosci/Poradnik-Jak-wdrazac-ustawe-o-zapewnianiu-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/Fundusze-Europejskie-bez-barier/Dostepnosc-Plus/Aktualnosci/Poradnik-Jak-wdrazac-ustawe-o-zapewnianiu-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/O%20sposobach%20%20m%c3%b3wienia%20o%20staro%c5%9bci.pdf
http://www.integracja.org/wp-content/uploads/2018/05/Wlacznik-projektowanie-bez-barier-2018.pdf
http://www.integracja.org/wp-content/uploads/2018/05/Wlacznik-projektowanie-bez-barier-2018.pdf


Centra wiedzy o dostępności 

• Np.. CENTRUM WIEDZY O DOSTĘPNOŚCI 
DO TRANSPORTU I MOBILNOŚCI OSÓB O 
SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH 
(POWR.03.05.00-00-CW07/20)

• https://cwod.wim.wat.edu.pl/aktualnosci/

https://cwod.wim.wat.edu.pl/aktualnosci/


Organizacje

• Polski Związek Głuchych www.pzg.org.pl 

• Polska Fundacja Osób Słabosłyszących www.pfos.org.pl 

• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
www.psoni.org.pl 

• Fundacja Integracja www.integracja.org 

• Dostępni.eu www.dostepni.eu 

• Centrum Projektowania Uniwersalnego www.wit.pg.edu.pl/centrum-projektowania-
uniwersalnego 

• Fundacja Polska Bez Barier www.polskabezbarier.org 

• Fundacja Widzialni www.widzialni.org 

• I wiele innych





Konkursy związane z dostępnością 

• „Przestrzeń Dostępnej Szkoły”

• „Uczelnia dostępna”

• „Udostępniacze”- konkurs dla dzieci ze 100 szkół podstawowych

• Konkurs dla szpitali i przychodni

• inne

• Budowanie wizerunku gminy dostępnej, o wysokiej jakości życia, włączającej…



Dostępność w rewitalizacji – wymogi ustawy o rewitalizacji związane z 
zapewnianiem dostępności (w tym w zakresie delimitacji i 

przedsięwzięć), zalecenia dot. zapewniania dostępności w procesach 
rewitalizacji



Projektowanie uniwersalne 
a ustawa o rewitalizacji

Art. 3. 1. Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia 

rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadania 

własne. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, gmina realizuje: 

1) w sposób jawny i przejrzysty, z zapewnieniem aktywnego udziału interesariuszy na 

każdym etapie (partycypacja społeczna); 

2) w sposób zapobiegający wykluczeniu mieszkańców obszaru rewitalizacji z możliwości 

korzystania z pozytywnych efektów procesu rewitalizacji, w szczególności w zakresie 

warunków korzystania z gminnego zasobu mieszkaniowego; 

3) z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania w rozumieniu art. 2 Konwencji o 

prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 

r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217).



Art. 9. 1. Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu 

koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności 

bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców 

będących osobami ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w 

ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu edukacji lub kapitału 

społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu 

publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w 

przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z 

następujących negatywnych zjawisk: 

Dostępność
a ustawa o rewitalizacji



Jakie pomysły na źródła danych 
oraz wskaźniki dotyczące 

liczby osób ze szczególnymi potrzebami?



Art. 9. 1. (…) można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku 

występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących 

negatywnych zjawisk: (…)

3) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w 
infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do 
podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do 
zmieniających się funkcji obszaru, niedostosowania infrastruktury do potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami (…), niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej 
jakości terenów publicznych, lub 

4) technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w 
tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych 
umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 
energooszczędności, ochrony środowiska i zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (…). 

Dostępność
a ustawa o rewitalizacji



Dostępność
a ustawa o rewitalizacji

Art. 15. 1. Gminny program rewitalizacji zawiera w szczególności: (…)

5) opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz 

gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym, w tym: 

a) listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wraz z ich opisami 

zawierającymi w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia: nazwę i wskazanie podmiotów je 

realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację, szacowaną wartość, prognozowane 

rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji, opis działań 

zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z 

dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile dane 

te są możliwe do wskazania, 

b) charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, realizujących 

kierunki działań, o których mowa w pkt 4;



Art. 15. 1. Gminny program rewitalizacji zawiera w szczególności: (…)

5) opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz 

gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym, w tym: 

a) listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wraz z ich opisami 

zawierającymi w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia: nazwę i wskazanie podmiotów je 

realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację, szacowaną wartość, prognozowane 

rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji, opis działań 

zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z 

dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile dane 

te są możliwe do wskazania, 

b) b) charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, realizujących 

kierunki działań, o których mowa w pkt 4;

Formułowanie 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych



Zalecenia.

Co powinno znaleźć się w opisie przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego w zakresie działań zapewniających 
dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami?



Warsztat: jak planować i realizować projekty społeczne 
i infrastrukturalne uwzględniające potrzeby osób ze szczególnymi 

potrzebami



Warsztat

jak planować i realizować projekty społeczne i infrastrukturalne 
uwzględniające potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami

Diagnoza pogłębiona?

Wizja i cele programu?

Kierunki działań i przedsięwzięcia?

Zarządzanie?

Partycypacja i angażowanie interesariuszy?

Ramy finansowe?

Monitorowanie i ocena?



Jakie przedsięwzięcia dotyczące dostępności architektonicznej? 
Jak je wiązać z innymi zagadnieniami?

• Przestrzeń publiczna i półpubliczna

• Usługi publiczne i ich dostępność

• Obiekty publiczne / nowe funkcje

• Integracja

• Mieszkalnictwo

• ŚDS, WTZ, ZAZ

• Ekonomia społeczna

• …?



Podsumowanie szkolenia 



Podsumowując:

1. Zapewnianie dostępności to proces, który nigdy się nie kończy

2. Na obszarach rewitalizacji prawdopodobnie większy odsetek osób ze 

szczególnymi potrzebami  

3. Podejście do uwzględniania osób ze szczególnymi potrzebami w delimitacji OZ 

i OR

4. Zawsze jest co poprawiać

5. Jest dużo dobrych praktyk

6. Optymalna postawa Zespołu ds. rewitalizacji – wsparcie w zakresie dostępności 

dla gmin planujących i prowadzących rewitalizację

7. Słowa-klucze: EMPATIA, WYOBRAŹNIA, PARTYCYPACJA, TESTOWANIE



Przykład: coś dla relaksu (+ dziedzictwo kulturowe) 
- https://35mm.online/

• Filmy stają się dostępne także dla osób niewidomych i niesłyszących

• Platforma działa zgodnie z najnowszymi standardami projektowymi 
stron internetowych

• Prezentowane materiały spełniają wymogi WCAG 2.0, posiadają 
audiodeskrypcje dla osób niewidomych oraz napisy w wersji polskiej i 
angielskiej

https://35mm.online/


Dziękujemy za uwagę, 
powodzenia w rewitalizacji!

www.projektymiejskie.pl
fb.com/projektymiejskie

http://www.projektymiejskie.pl/
http://www.fb.com/projektymiejskie

