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Informacja ze spotkania w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju nt.  

założeń rządowego Programu – Dostępność Plus  

w dniu 14.03.2018 r. 

 

I. Przygotowanie Programu – Dostępność Plus 

Za przygotowanie programu odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Resort właśnie 

skierował projekt programu do konsultacji. 

Program jest odpowiedzią na zmiany demograficzne i rosnącą aktywność osób  

z niepełnosprawnościami. Szacuje się, że do 2024 roku 23% mieszkańców naszego kraju będzie 

miało 65 lat lub więcej. W tym samym czasie liczba osób z niepełnosprawnościami  

(w zależności od przyjętych kryteriów) wyniesie od 5 do 8 milionów.   

II. Cel Programu 

Usunięcie barier infrastrukturalnych i prawnych, utrudniających życie między innymi osobom 

starszym i z niepełnosprawnościami. 

Stworzenie warunków dla lepszego funkcjonowania seniorów, osób niepełnosprawnych, kobiet  

w ciąży, rodziców z małymi dziećmi, np. podczas wizyty w urzędzie, korzystaniu z transportu 

publicznego, w miejscu zamieszkania, korzystaniu z usług dostępnych publicznie. 

III. Co zawiera Program? 

Program ma dwa wymiary. 

Pierwszy zakłada, że państwo w swoich działaniach będzie zawsze uwzględniać potrzeby osób  

z niepełnosprawnościami. Czyli na przykład wprowadzi prawo, które zagwarantuje, że: 

 nowe budynki będą pozbawione barier architektonicznych, 

 każdy nowo kupiony pociąg, autobus albo tramwaj będzie przygotowany do obsługi osób  

z niepełnosprawnościami, 

 przestrzeń publiczna (na przykład wyjście z dworca, dojście na perony, przejścia dla pieszych) będzie 

odpowiednio oznakowana. 
 

Państwo będzie także inwestować, na przykład w: 

 wiedzę osób, które tworzą przestrzeń publiczną, między innymi: architektów, urbanistów, inżynierów, 

 nowe technologie, które sprzyjają włączeniu seniorów i osób z niepełnosprawnościami. 
 

Drugi wymiar to inwestycje (budowlane, transportowe, technologiczne) w istniejącą infrastrukturę, 

przestrzeń, środki transportu, strony internetowe czy usługi o charakterze powszechnym - 

dostosowanie tego, co już istnieje, do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Wszystkie działania w Programie będą realizowane w ośmiu obszarach: architektura, transport, 

edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja. 

IV. Spółdzielczość w ramach Programu 

Z założeń Programu wynika, że spółdzielnie różnych branż będą mogły wnioskować o wsparcie 

na realizację potrzebnych działań i inwestycji m.in. w ramach: 

 Programu dla JST, Spółdzielni i TBS na dofinansowanie likwidacji barier w istniejących 

budynkach (np. windy, wideofony, podjazdy, czujniki), 
 

 dofinansowanie ze środków PFRON do zmiany mieszkania na bardziej dostępne lub takie, 

w którym można wprowadzić usprawnienia, 
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 dofinansowanie domów kultury, muzeum – prowadzonych przez część spółdzielni, 
 

 korzystanie z platformy edukacyjnej dla niewidzących i niesłyszących osób dorosłych, do 

podnoszenia kompetencji, 
 

 zwiększanie mobilności poprzez zwiększenie dostępności stacji benzynowych  

(np. przenośne terminale płatnicze, system przyzywania obsługi) – prowadzonych przez 

część spółdzielni. 

 
V. Budżet Programu 

Na realizację Programu zaplanowano 23 miliardy złotych. Źródłami finansowania są fundusze 

europejskie, tak zwane fundusze norweskie i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, publiczne 

środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki  Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Program będzie realizowany w latach 2018-

2025. 

VI. Zakładane efekty Programu 

 w 1000 miejsc i budynków użyteczności publicznej zostaną usunięte lub ograniczone bariery 

architektoniczne i komunikacyjne, 

 co najmniej 20% mieszkań wybudowanych w programie Mieszkanie Plus będzie dostępnych dla 

osób o szczególnych potrzebach, 

 wszystkie nowo zakupione autobusy i tramwaje będą przyjazne seniorom i osobom  

z niepełnosprawnościami, 

 strony internetowe  wszystkich urzędów i instytucji będą dostępne dla osób niewidomych  

i niesłyszących, 

 co najmniej połowa czasu antenowego w TV będzie dostępna dla osób niewidomych  

i niesłyszących (audiodeskrypcja i napisy). 

 

VII. Konsultacje 

Projekt Programu dostępny jest na  stronach internetowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju   

(w tym w wersji tłumaczonej na język migowy). 

Opinie i uwagi można zgłaszać do 6 kwietnia br.  na adres e-mail: dostepnosc.plus@miir.gov.pl  

Więcej http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/polska-bardziej-przyjazna-ruszyly-konsultacje-programu-dostepnosc-plus/ 

 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa pn. - pt. 8.15-16.15  tel.: 222 500 130  e-mail: kancelaria@mr.gov.pl  

 

        Centrum Pomocy Przedsiębiorcy – Wirtualny Urzędnik www.biznes.gov.pl dostępne całodobowo   

        Infolinia: 801 055 088 w dni robocze w godz. 7.00-17.00 

 

 

 
Opracował: 

Marcin Martynowski 

Spółdzielczy Instytut Badawczy  

Krajowa Rada Spółdzielcza 

2018.03.16 
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