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Szanowny Pan
Jerzy Kwieciński
Minister Inwestycji i Rozwoju

Szanowny Panie Ministrze,
W związku z trwającymi w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju konsultacjami
społecznymi projektu nowego rządowego Programu – Dostępność Plus, oraz w nawiązaniu do
spotkania informacyjnego w MIiR w dniu 14.03.br, Krajowa Rada Spółdzielcza przekazuje
opinię w tej sprawie.
Naszym zdaniem Program spełni ważną rolę w poprawie dostępności zarówno obiektów
publicznych, jak również infrastruktury technicznej w zakresie mieszkalnictwa oraz usług
o charakterze publicznym. Jest odpowiedzią na zmiany demograficzne i rosnącą aktywność
osób z niepełnosprawnościami. Istniejące bariery infrastrukturalne i prawne, utrudniają
życie w szczególności osobom starszym oraz z niepełnosprawnościami. Stworzenie
warunków dla lepszego funkcjonowania seniorów, osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży,
rodziców z małymi dziećmi, m.in. podczas wizyty w urzędzie, korzystania z transportu
publicznego, w miejscu zamieszkania, korzystania z usług dostępnych publicznie jest bardzo
potrzebne i od wielu lat oczekiwane.
Wyrażamy podziękowanie za uwzględnienie w ramach Programu spółdzielczości, która
w wielu innych Programach ma utrudniony dostęp do środków pomocowych. Jeśli chodzi
o spółdzielczość ważne będzie usuwanie istniejących od lat barier w zakresie
mieszkalnictwa i osiedli mieszkaniowych - wprowadzenie udogodnień umożliwiających
osobom z niesprawnościami samodzielne funkcjonowanie w miejscu (budynkach) zamieszkania
(windy, podjazdy, itp.) oraz na osiedlach mieszkaniowych. Umożliwi to w wielu przypadkach
tym osobom samodzielne wydostanie się z budynku, co pozytywnie będzie wpływać na
zwiększenie ich aktywności oraz poprawę stanu zdrowia.
Zwracamy się jednocześnie z prośbą o uwzględnienie w Programie możliwości
wsparcia w zakresie poprawy dostępności osób z niepełnosprawnościami do usług o
charakterze publicznym np. usług bankowych czy samodzielnego dokonywania zakupów.
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Bank spółdzielczy na obszarach wiejskich jest często jedyną placówką bankową. Analogicznie
sklep osiedlowy jest często jedynym podmiotem w pobliżu miejsca zamieszkania, w którym
zakupy mogą zrobić osoby niepełnosprawne.
Proponujemy również zachowanie pewnej elastyczności Programu, tj. umożliwienia
skorzystania ze wsparcia w sytuacji istotnej potrzeby danego podmiotu w zakresie poprawy
dostępności, wynikającej ze specyfiki działalności podmiotu, zatrudniania lub obsługi osób
z niesprawnościami np. spółdzielnie inwalidów, spółdzielnie niewidomych, poprzez
zabezpieczenie części środków na działania wykraczające poza przewidywalny schemat.
Wielokrotnie bowiem w Programach wsparcia, działania z góry nie przewidziane,
a jak się okazuje w czasie realizacji Programów często potrzebne, z uwagi na określone
procedury nie mogą być wspierane.
Jednocześnie informujemy, że KRS jako naczelny organ samorządu spółdzielczego,
przekazała informację do Krajowych Branżowych Związków Spółdzielczych o prowadzonych
konsultacjach projektu Programu – Dostępność Plus, celem zgłoszenia postulatów branż.
Składamy również deklarację naszego wsparcia Pana Ministra oraz osób
zaangażowanych w prace nad Programem, w szczególności w zakresie rozwiązań poprawy
dostępności w ramach spółdzielczości. Naszym zdaniem efekty z realizacji Programu w tym
zakresie uzależnione będą od szczegółowych rozwiązań oraz faktycznego dostępu do środków
wsparcia poprawy dostępności.
Z poważaniem,
- Mieczysław Grodzki Prezes Zarządu
Krajowej Rady Spółdzielczej
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