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Prawie 12%
mieszkańców Małopolski to osoby 
z niepełnosprawnościami (około 394 tys. osób)

Każda z tych osób ma prawo do udziału w życiu 
społecznym i gospodarczym na równi z innymi 
osobami, jednakże bariery istniejące w szeroko 
rozumianym środowisku jak i związane z postawami 
ludzkimi, utrudniają im niezależne funkcjonowanie. 



Unia Europejska kierując się dobrem poszczególnych 
obywateli dąży do zapewnienia równych szans oraz 
zwalcza przejawy wszelkiej dyskryminacji, w tym ze 
względu na niepełnosprawność

Prawa osób z niepełnosprawnościami

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej:
(…) Rada, (…),  może podjąć środki  niezbędne w celu zwalczania wszelkiej 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej mówi, iż 

„Zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu na (…) 
niepełnosprawność, (…).”



W 2018 roku został przyjęty rządowy program 
Dostępność Plus. Działania opisane w programie są 
już od 2015 roku realizowane w ramach programów 
operacyjnych. 





W przypadku projektów realizowanych ze środków 
unijnych wszystkie produkty, usługi i projekty 
powinny być dostępne dla wszystkich obywateli, 
w tym dla osób z niepełnosprawnościami. 

Sposoby zapewnienia dostępności: 
• zaprojektowanie w sposób uniwersalny 
• system racjonalnych dostosowań, w tym 

technologie i urządzenia kompensacyjne dla 
osób z niepełnosprawnościami.

Co to oznacza?



Wszystkie projekty realizowane w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014- 2020 przyczyniają się do 
zmniejszenia istniejących barier.

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Małopolskiego na lata 2014- 2020
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Bariery, które napotykają osoby z 
niepełnosprawnościami w życiu codziennym

Eliminacja barier = dostępność!



Jak dbamy o realizację zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami?

• Zasada stanowi zagadnienie horyzontalne polityki spójności i jest 
wdrażana zarówno w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jak 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności 

• Jest uwzględniana w procesie wyboru projektów – kryteria wyboru 
projektów we wszystkich osiach, we wszystkich działaniach wymagają 
zapewnienia zgodności z zasadą

✓ czyli każdy projekt musi zawierać opis przedstawiający w jaki 
sposób zostanie zapewniona dostępność projektu i jego produktów 
dla osób mających problemy z poruszaniem się, osób niewidomych i 
niedowidzących, głuchych i niedosłyszących, mających trudności 
komunikacyjne czy z niepełnosprawnością intelektualną

✓ negatywny wpływ projektu na tę zasadę horyzontalną skutkuje 
negatywną oceną projektu !!!



Jak dbamy o realizację zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami? cd.

• Bieżący monitoring projektów RPO WM w zakresie stosowania 
zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

• Badania ewaluacyjne prowadzonych działań 

• Promocja i informacja:

✓ szkolenia dla beneficjentów,

✓ webinarium tematyczne zamieszczone na kanale youtube 
Małopolska. Fundusze Europejskie, 

✓ prowadzenie strony internetowej Fundusze Europejskie bez barier,

✓ upowszechnianie Standardów dostępności dla polityki spójności 
2014-2020 czyli zbioru wymagań dla wszystkich projektów 
(załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości 
szans i niedyskryminacji (…))



Infrastruktura transportowa – wszystkie kupione pociągi i autobusy 
komunikacji miejskiej są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami

Przykładowe efekty projektów z RPO WM w zakresie 
zapewnienia dostępności:

Przykładowe 
rozwiązania:
- obniżone wejścia
- oznaczenia w 
alfabecie Braille’a
- elementy 
kontrastowe i wypukłe
- wyraźne piktogramy
- komunikaty świetlne 
i głosowe
- wydzielona 
przestrzeń dla osób 
poruszających się na 
wózkach



Infrastruktura turystyczna na przykład Centrum Sztuki Mościce – Sala 
widowiskowa  

Przystosowanie sali widowiskowej:
• instalacja pętli indukcyjnej
• bezprogowe wejścia
• odpowiedna szerokość ciągów 

komunikacyjnych
• odpowiednia oferta programowa
• przeszkolony personel

W budynku:
• dostosowane są kasa, toaleta, 

antresola
• funkcjonuje system oświetlenia 

awaryjnego, lampy piktogramowe
• informacja o zakresie dostępności 

zamieszczona na stronie 
internetowej instytucji



Infrastruktura turystyczna - Droga Królewska w Krakowie

Już w poprzednim okresie programowania były realizowane projekty 
skupione na potrzebach osób z niepełnosprawnościami –
Województwo Małopolskie kontynuuje tę politykę

Droga Królewska w Krakowie

• makiety dotykowe, tworzące trasę 
turystyczną miasta

• opisy obiektów - w języku polskim, 
angielskim oraz po łacinie a także w 
alfabecie Braille’a

• dojazd do makiet wygodny dla osób 
poruszających się na wózkach



Przedszkola i żłobki integracyjne i terapeutyczne oferujące 
miejsca dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami



Przykładowe efekty projektów z RPO WM w zakresie 
zapewnienia dostępności (wrzesień 2018):

• 13 nowych pociągów i 370 nowych autobusów komunikacji miejskiej 
dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

• 1250 miejsc w żłobkach dostosowanych do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami

• 43 przedszkola dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami
• 135 dzieci z niepełnosprawnościami w placówkach oświatowych, w tym 

98 kilkulatków w przedszkolach
• 4 regionalne programy zdrowotne w zakresie wczesnej interwencji dla 

rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi i zagrożonymi niepełnosprawnością 
oraz wczesnego wykrywania wad rozwojowych u dzieci i młodzieży



• 67 osób z niepełnosprawnościami zgłosiło się na badania 
przesiewowe w ramach profilaktyki raka jelita grubego

• 204 osoby z niepełnosprawnościami otrzymały wsparcie na rzecz 
założenia działalności gospodarczej (szkolenia lub dotacje)

• 3400 osób z niepełnosprawnościami w projektach dotyczących 
aktywizacji społeczno-zawodowej

• 19 placówek wsparcia dziennego (świetlice opiekuńcze, 
środowiskowo – socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, placówki 
wsparcia dziennego dla seniorów)

• 230 osób z niepełnosprawnościami w placówkach wsparcia 
dziennego

Przykładowe efekty projektów z RPO WM w zakresie 
zapewnienia dostępności (wrzesień 2018) cd.:



Jako Województwo stale zwiększamy naszą dostępność 
i wspieramy osoby z niepełnosprawnościami nie tylko 
za pomocą środków unijnych.

Zachodzące zmiany finansujemy także ze środków:

• budżetu Województwa Małopolskiego

• PFRON będących w dyspozycji Województwa 
Małopolskiego



Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

W Urzędzie Marszałkowskim – w dwóch lokalizacjach są 
stanowiska wyposażone w aplikację umożliwiającą 
osobom głuchym załatwienie spraw w urzędzie lub 
uzyskanie informacji o Funduszach Europejskich. 

Aplikacja nazywa się 
wideotłumacz
i umożliwia bezzwłoczny kontakt
z tłumaczem języka migowego



Regionalny projekt „Małopolska. Kultura wrażliwa” 
koncentrujący się na tematyce obecności osób 
z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury 
Województwa Małopolskiego i korzystania przez nie 
z oferty kulturalnej

Instytucje kultury Województwa Małopolskiego

22 jednostkom z terenu 
województwa 
przyznano świadectwa 
dostępności



Instytucje kultury Województwa Małopolskiego – przykłady 

instytucji, które otrzymały świadectwa dostępności:

• Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu -
Miasteczko Galicyjskie - dostosowanie 
obiektów i oferty do potrzeb osób z 
niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu

• Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila 
Fieldorfa "Nila" w Krakowie: Gmach główny 
- dostępność w zakresie wzroku, słuchu i 
ruchu

• Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w 
Nowym Sączu: Galeria Sztuki Współczesnej 
BWA Sokół - dostępność dla osób z 
niepełnosprawnością słuchu i ruchu 



Coroczne przedsięwzięcia integracyjne 
współorganizowane z samorządami powiatowymi we 
wszystkich Subregionach Małopolski

Celem działania jest szeroko rozumiana 
integracja społeczna, promocja 
aktywności osób z 
niepełnosprawnościami oraz budowa 
pozytywnych relacji społecznych 
pozbawionych stereotypowego 
postrzegania niepełnosprawności

Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych



• Miasto Kraków – Tydzień Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z 
wzajemnością”,

• Subregion Tarnowski – imprezy integracyjne w Tarnowie i Dąbrowie 
Tarnowskiej,

• Subregion Sądecki – piknik integracyjny w Szymbarku,
• Subregion Podhalański – imprezy integracyjne w Zakopanem, Nowym Targu 

i Szaflarach,
• Małopolska Zachodnia – Dni Godności Osób Niepełnosprawnych w Olkuszu,
• Krakowski Obszar Metropolitarny – plenerowe imprezy integracyjne w 

Konarach i Wieliczce.  

Coroczny wkład finansowy 
samorządu województwa
w organizację przedsięwzięć to 
kwota ok. 300 tys. zł, wkład 
finansowy samorządów 
powiatowych to blisko 350 tys. zł

Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych – wydarzenia:



Wsparcie ze środków PFRON będących w dyspozycji 
Województwa Małopolskiego:

• Dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji 
osób z niepełnosprawnościami 

Rocznie dofinansowanych jest ok. 20 inwestycji budowlanych - instytucje 
zdrowia, kultury, jednostki opieki i rehabilitacji, urzędy, szkoły, uczelnie 
wyższe, itp. 

• Realizacja projektów zleconych fundacjom i organizacjom pozarządowym 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z 
niepełnosprawnościami

Wsparcie aktywności społecznej i zawodowej osób z 
niepełnosprawnościami, opiekunów i ich rodzin – szkolenia, warsztaty, 
grupy wsparcia, zajęcia i imprezy integracyjne, doradztwo zawodowe, 
wydawnictwa i publikacje dotyczące niepełnosprawności. 

Rocznie ok. 50-60 projektów



• Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności 
zawodowej 

W Małopolsce funkcjonuje 10 placówek ZAZ, zatrudniających łącznie 325 osób 
z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 

Wsparcie ze środków PFRON będących w dyspozycji 
Województwa Małopolskiego cd.:



www.fundusze.malopolska.pl


