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DLACZEGO OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ?

W PL mieszka ok. 
4,7 mln ON

Tylko 21% wynosi 
wskaźnik 

zatrudnienia OzN

Ponad 3 mln ma 
potwierdzenie 

niepełnosprawności 

To ponad 12% Polek 
i Polaków

21 %
dla Podkarpacia

ok. 15%
na Podkarpaciu

250 tys. 
na Podkarpaciu



CZY ZMIANA JEST POTRZEBNA?



DLACZEGO ZMIANA JEST POTRZEBNA?

• OzN uczestniczyło w projektach PO KL 
(vs. 12% udział OzN w społeczeństwie)3,7%

• Dostępnych budynków publicznych 
(większość budowana ze środków UE)9%

• Dostępnych publicznych stron www 
(od czerwca 2015 r. obowiązek) 22%

• OzN ma wykształcenie wyższe 
(vs. ok. 25% osób w wieku 25-64 w PL)7,4%



KONTEKST PROGRAMOWANIA 2014-2020 

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – ratyfikowana 
przez PL w 2012 r., społeczny model niepełnosprawności 

Cele Strategii Europa 2020 – m.in. zwiększenie stopy zatrudnienia  
osób w wieku 20-64 do co najmniej 75%

Rozporządzenie Ogólne PE i Rady (UE) nr 1303/2013 z 
17.12.2013 r. (art.7, załącznik I, pkt. 5.4 Dostępność, warunki  
ex-ante)

Umowa Partnerstwa (zobowiązanie PL do wdrożenia zapisów 
Konwencji w ramach EFSI – Agenda działań na rzecz równości szans 
i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020)

Inicjatywa Grupy ON Inclusion 14-20 – propozycje systemowych 
rozwiązań gwarantujących dostępność EFSI 



FUNDUSZE EUROPEJSKIE SZANSĄ DLA OzN

•AGENDA DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNOŚCI SZANS I 
NIEDYSKRYMINACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
W RAMACH FUNDUSZY UNIJNYCH 2014-2020

•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 2014-2020

•PORADNIK REALIZACJA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS I 
NIEDYSKRYMINACJI, W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI



• Fundusze europejskie „bez barier”

Dostępność architektoniczna:

- działania w projektach, w których na
etapie rekrutacji zidentyfikowano
możliwość udziału ON muszą być
realizowane w budynkach
dostosowanych architektonicznie,
zgodnie z rozp. z 12.04.2002 r.

- wymogi obowiązują także instytucje
systemu wdrażania

Zwiększenie udziału OzN w projektach

Zapewnienie dostępności produktów i usług 
projektów 

•Dostępność cyfrowa:

- zasoby cyfrowe tworzone przez
instytucje oraz w projektach muszą być
zgodne z §19 rozp. RM z 12.04.2012 r.
WCAG 2.0 AA = kryteria dostępności

- zgłoszenie specjalnej potrzeby podczas
rejestracji uczestników na
spotkanie/konferencje, obliguje
instytucje do jej spełnienia np.
zapewnienia systemów
wspomagających słyszenie

CEL: zwiększenie 
dostępności 

WYMIARY DOSTĘPNOŚCI



DOSTĘPNOŚĆ

CEL:  Zapewnić dostępność
DOSTĘPNOŚĆ =  MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA

ZAPEWNIENIE 
DOSTĘPNOŚCI

UNIWERSALNE 
PROJEKTOWANIE

dla wszystkich (nie tylko OzN)
z założenia, celowe, 
zaplanowane
nie wyróżnia 

RACJONALNE 
USPRAWNIENIE

dla konkretnych 
osób/sytuacji
kiedy pojawia się potrzeba



DOSTĘPNOŚĆ vs. UNIWERSALNE PROJEKTOWANIE 

NOWA 
INFRASTRUKTURA

„STARA” 
INFRASTRUKTURA

DZIAŁANIA „MIĘKKIE” 
WSPARCIE EFS

co to znaczy 
uniwersalne? decyzja 

IZ RPO



UNIWERSALNE PROJEKTOWANIE 

Uniwersalne 
projektowanie

• użyteczność

• elastyczność

• proste i intuicyjne 
użytkowanie

• czytelna informacja

• tolerancja na błędy

• wygodne 
użytkowanie bez 
wysiłku

• odpowiednia 
wielkość i przestrzeń

• percepcja równości

Zasady

Definicja  ogólna:

Projektowanie produktów oraz otoczenia tak, aby były

one dostępne dla wszystkich ludzi, w największym

możliwym stopniu, bez potrzeby adaptacji bądź

wyspecjalizowanego projektowania.(Konwencja).

Wskazówki dla IZ:
•Dla więcej niż jednego rodzaju niepełn.
•Wskazówki DG Employment - pismo
•Projektowanie bez barier – wytyczne
•Standardy przestrzeni miejskiej

Ograniczenia: 
Brak standardów i ograniczone przepisy 
prawne: WCAG 2.0 AA, prawo budowlane, 

dyrektywa kolejowa



UNIWERSALNE PROJEKTOWANIE 

• Wskazówki DG EMPL, KE
na podstawie projektowanej dyrektywy dostępności

Produkty, usługi, teren zabudowany – maksymalizacja możliwości ich 

wykorzystania przez osoby z ograniczeniem funkcjonalnym sprawności, w tym 

osoby z niepełnosprawnością i z ograniczeniami mobilności wynikającymi z 

wieku, uwzględnia m.in.:

i. informacje dostępne dla więcej niż jednego kanału zmysłowego

ii. alternatywy dla treści nietekstowej, dla mowy w celu orientacji i 

komunikacji

iii. zapewnienie funkcji dedykowanym potrzebom osób z ograniczeniem 

funkcjonalnym sprawności , 

iv. współpraca z urządzeniami wspomagającymi  



UNIWERSALNE PROJEKTOWANIE  



To konieczne 
i odpowiednie 

zmiany oraz 
dostosowania, 

w celu 
zapewnienia 
możliwości 
korzystania 

(dostępności) dla 
OzN z wszelkich 
praw człowieka i 
podstawowych 

wolności

Warunki zastosowania:

W projektach ogólnodostępnych, projektodawca może 
skorzystać z przesunięcia środków w budżecie lub 

wnioskować o zwiększenie wartości projektu. Max. koszt 
MRU  na osobę w projekcie wynosi wtedy 12 tys. zł. 

Każde racjonalne usprawnienie wynika z:  1. dysfunkcji 
uczestnika projektu, 2. barier otoczenia, 3. charakteru 

usługi w projekcie

Koszty racjonalnych usprawnień nie są ograniczone limitami 
kosztów na uczestnika (ale obowiązuje racjonalność)

W projektach dedykowanych wnioskodawca ma możliwość 
uwzględnienia wydatków na zapewnienie dostępności (np. 
montaż platformy, podnośnika, wynajem pętli indukcyjnej 
itd.) czy dostosowanie projektu już na etapie sporządzania 
wniosku o jego dofinansowanie. Wówczas limit 12 tys. nie 

obowiązuje

MECHANIZM RACJONALNYCH USPRAWNIEŃ



Racjonalne usprawnienia (2)koszt 
specjalistycznego 

transportu na 
miejsce realizacji 

wsparcia;

dostosowanie 
architektoniczne budynków 
niedostępnych (np. zmiana 
miejsca realizacji projektu; 

budowa tymczasowych 
podjazdów; montaż 

platform, podnośników)

wynajęcie lub zakup i instalacja 
programów powiększających, 

mówiących, kamer do 
kontaktu z osobą posługującą 

się językiem migowym)

wynajęcie lub zakup i 
montaż systemów 
wspomagających 

słyszenie, np. pętli 
indukcyjnych, 
systemów FM

asystent 
/opiekun ON

tłumacz języka 
migowego, 

tłumacz-
przewodnik

przewodnik dla 
osoby mającej 

trudności w 
widzeniu

wydłużony czas 
wsparcia zmiana 

procedur

PRZYKŁADOWY KATALOG KOSZTÓW 
RACJONALNYCH USPRAWNIEŃ



Przykład dla taboru transportu 
publicznego (tramwaje, autobusy, pociągi)

IOK przed każdym konkursem (biorąc pod uwagę zakres tematyczny konkursu, 
grupę docelową, charakter interwencji) wskazuje w dokumentacji konkursowej, 
gdzie zasada dostępności  znajdzie odzwierciedlenie i w jaki sposób może zostać  
optymalnie spełniona

Zakres standardu jest zgodny z przepisami prawnymi i je rozszerza:

•pojazd można ustawić tak by wejście było dostępne na wysokości peronu

•kasowniki i inne urządzenia samoobsługowe są dostępne dla osób z  
niepełnosprawnościami

•w pojeździe znajdują się miejsca dostępne dla osób z 
niepełnosprawnościami ruchu (więcej niż jedno?)

•komunikaty o przystankach i trasie przekazywane są w formie wizualnej i 
dźwiękowej

•załoga pojazdu jest przeszkolona w zakresie obsługi pasażerów z 
niepełnosprawnością  



Przykład dla przedszkoli/szkół

Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową:
•stoliki umożliwiające podjechanie wózkiem 
(bez siedzisk na stałe)
•komputery lekkie i przenośne
•wejście do budynku, sale lekcyjne, stołówka, 
świetlica, sala lekcyjna, toalety, aula, sala 
gimnastyczna
•place zabaw

Uczniowie niewidomi i słabowidzący:
•podręczniki i materiały dydaktyczne z 
możliwością przetworzenia (większa 
czcionka, Brail,  nagrane audio)
•kontrastowe oznaczenia na schodach, 
odmienne faktury
•numery i nazwy sal pisane w sposób 
kontrastowy, bezszeryfowe, wypukłe
•duże powierzchnie malowane farbami 
matowymi o wyrazistych kolorach
•jednobarwne wykładziny bez wzorów
•programy odczytu ekranu

Uczniowie głusi i niedosłyszący:

•system FM

•tłumacz języka migowego

•dodatkowe lekcje z języka polskiego 

Uczniowie z niepełnosprawnością 
intelektualną

•przygotowanie nauczyciela

•praca w małych grupach

•różne pomoce dydaktyczne (plakaty, plansze, 
proste komunikaty) 



Projekt który:

•rozumiany jest w charakterze wyjątku

•nie adresuje wsparcia bezpośrednio do OzN

•nie przewiduje wystąpienia wśród 

użytkowników/odbiorców/klientów  produktów lub usług osób z  

niepełnosprawnościami 

•w żadnym elemencie (np. strona internetowa = brak) nie może 

zawierać rozwiązań ułatwiających dostępność dla OzN

•zawiera analizę dostępności wykonaną przez wnioskodawcę 

•został oceniony jako neutralny przez instytucję dokonującą 

oceny wniosków o dofinansowanie projektów

NEUTRALNOŚĆ WOBEC ZASADY DOSTĘPNOŚCI 



ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO

• Budowa świadomości beneficjentów i środowiska 

• Pilnowanie czy IZ / IP są dostępne (lokale urzędów, spotkania 
informacyjne, koordynator w IZ, www, klauzule społeczne)

• Główne zasady dostępności w 0-1 kryteriach dostępu 
(nie w premiujących)

• Właściwe rozumienie neutralności (zwłaszcza w EFRR) –
monitorowanie skali zjawiska 

• Pilnowanie sprawozdawczości (m.in. rocznej) z realizacji 
zasady dostępności

• Promowanie Konwencji, Wytycznych, 
Uniwersalnego Projektowania

• Współpraca BON, MR, NGO



Rola Koordynatorów dostępności  

DOSTĘPNOŚĆ 

ARCHITEKTONICZNA

DOSTĘPNOŚĆ 

CYFROWA

POLITYKA 

KADROWA 

DOSTĘPNOŚĆ W 

DZIAŁANIACH 

INFORMACYJNO-

PROMOCYJNYCH, 

ZAMÓWIENIACH

• przeprowadzenie audytu dostępności
• wdrożenie racjonalnych usprawnień  (np. systemy 

wspomagające słyszenie w salach 
konferencyjnych, głównych recepcjach budynków, 
dostępne sanitariaty)  

• dostępność wszystkich zasobów cyfrowych
• unikanie skanów dokumentów papierowych –

tworzenie plików w formatach pozwalających na 
przeszukiwanie treści np. „dostępny PDF”, word

• dostępne środowisko pracy
• zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

• klauzule społeczne w zleceniu zadań i usług
• niedyskryminujące komunikaty w oparciu o 

język łatwy, podkreślanie różnorodności 
• organizacja dostępnych wydarzeń



• Wybór i zapewnienie funkcjonowania podmiotu
wspomagającego instytucje EFR, EFS i FS w prawidłowej realizacji
zasady dostępności, uzupełnieniem będzie „watch dog”
projektów EFS

• Organizacja prac Grupy roboczej…

• Dalsza operacjonalizacja i doprecyzowanie szeregu kwestii
w zakresie dostępności w ramach funduszy strukturalnych

• Przeprowadzenie audytu architektonicznego budynków MR

• Wymiana dobrych praktyk

• Planowane opracowanie standardów dostępności dla PL (projekt
strategiczny SOR „Przestrzeń dla wszystkich”)

DZIAŁANIA MR



Dziękuję za uwagę


