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WSTĘP

Poradnik dla wnioskodawców – obejmujący tematykę dostępności – podsumowuje  

pierwszy rok cyklu „O dostępności w CUPT – standard transportowy w praktyce”. 

Cyklicznie (raz w miesiącu) organizowane są eksperckie spotkania dotyczące kwestii 

dostępności w transporcie. Celem spotkań w ramach cyklu jest:

• propagowanie dostępności, 

• pokazanie problemów osób z niepełnosprawnościami spotykanych w przestrzeni publicznej 

związanej z transportem, 

• oswajanie z niepełnosprawnością,

• integracja środowiska beneficjentów, administracji rządowej i samorządowej, użytkowników 

z ograniczoną mobilnością, środowiska naukowego i biznesu, 

• wymiana poglądów i doświadczeń. 

W Poradniku znajdą Państwo przegląd aktów prawnych regulujących różne aspekty 

dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, wskazówki, jak analizować dostępność 

projektów, wyjaśnienia dotyczące projektowania uniwersalnego, case study oparte  

na składanych wcześniej projektach oraz informacje, jak wyniki analizy dostępności opisać  

we wniosku o dofinansowanie i przygotować studium wykonalności.

Poradnik ma pomóc wnioskodawcom i potencjalnym beneficjentom i spowodować,  

że zagadnienie dostępności będzie jeszcze lepiej uwzględniane w realizowanych przez  

nich projektach.

Dostępność jest ważna, ponieważ jest gwarancją możliwości realizacji praw człowieka.  

Chodzi tu oczywiście nie tylko o dostępność do środków transportu, ale także, dzięki 

dostępnemu transportowi, do różnych usług publicznych. 

Pamiętajmy również o dostępności w kontekście nas wszystkich, a nie tylko osób  

ze szczególnymi potrzebami. Projektując rozwiązania dzisiaj, myślmy o nas samych za 5, 10  

czy 15 lat.
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DOSTĘPNOŚĆ JEST PRAWEM CZŁOWIEKA1

Dostępność stanowi dla osób z niepełnosprawnościami warunek wstępny prowadzenia 
samodzielnego życia oraz pełnego uczestnictwa w życiu społecznym na równych 

zasadach. Bez dostępu do środowiska fizycznego, transportu, informacji i komunikacji – 

w tym technologii oraz systemów informacyjnych i komunikacyjnych, a także dostępu do 

innych obiektów lub usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych – osoby 

z niepełnosprawnościami nie dysponowałyby równymi możliwościami uczestnictwa w życiu 

swoich społeczeństw. Nie jest kwestią przypadku, że dostępność stanowi jedną z nadrzędnych 

zasad określonych w Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami  

(art. 3 lit. f). Z doświadczeń historycznych wynika, że dostęp do środowiska fizycznego 

i środków transportu stanowi dla osób z niepełnosprawnościami warunek wstępny swobody 

przemieszczania się, zagwarantowanej w artykule 13 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 

oraz w artykule 12 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Podobnie 

również dostęp do informacji i komunikacji postrzegany był jako warunek wstępny wolności 

opinii i wyrażania jej, zgodnie z gwarancjami zawartymi w artykule 19 Powszechnej Deklaracji 

Praw Człowieka oraz w artykule 19 ust. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich 

i Politycznych.

Artykuł 25 lit. c) Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych przewiduje, 

że każdy obywatel posiada na zasadzie równości prawo do dostępu do usług publicznych 

świadczonych w jego kraju.

Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej 

gwarantuje każdej osobie dostęp do wszystkich miejsc i urządzeń przeznaczonych do 

publicznego użytku, takich jak: transport, hotele, restauracje, kawiarnie, teatry i parki  

(art 5 lit. d i f). 

W związku z powyższym na płaszczyźnie międzynarodowych praw człowieka stworzony 

został precedens, który ma na celu postrzeganie prawa do dostępu jako prawa samego 

w sobie. Wprawdzie w przypadku członków różnych grup rasowych i etnicznych przeszkody 

w uzyskaniu do swobodnego dostępu do miejsc i urządzeń powszechnie dostępnych lub 

powszechnie zapewnianych wynikały z pewnych istniejących uprzedzeń, a także gotowości  

1	 	A.	Błaszczak-Banasiak,	opracowanie	na	potrzeby	Spółdzielni	socjalnej	FADO,	Warszawa	2020
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do użycia siły w celu pozbawienia dostępu do przestrzeni, która była fizycznie dostępna. 

Jednakże należy zauważyć, że osoby z niepełnosprawnościami mają do czynienia 

z przeszkodami natury technicznej i architektonicznej, w większości przypadków stworzonymi 

przez samego człowieka, takimi jak schody przy wejściach do budynków, brak windy 

w wielopiętrowych gmachach, a także brakiem informacji w dostępnej dla nich formie. 

Otoczenie architektoniczne zawsze związane jest z rozwojem społecznym i kulturowym, a także 

obowiązującymi zwyczajami. W związku z tym elementy otoczenia stworzone przez człowieka 

znajdują się pod całkowitą kontrolą społeczeństwa. Tego rodzaju sztuczne przeszkody wynikają 

częściej z braku wiedzy i umiejętności technicznych, a nie ze świadomego zamiaru pozbawienia 

osób z niepełnosprawnościami do miejsc i urządzeń powszechnie dostępnych lub powszechnie 

zapewnianych. W celu wdrożenia strategii politycznych, mających na celu zapewnienie 

dostępności na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, niezbędna jest zmiana postawy wobec 

tych osób.

PRZEGLĄD AKTÓW PRAWNYCH

W tej części poradnika przygotowaliśmy przegląd aktów prawnych regulujących 

bardzo różne aspekty dostępności. Ma to pomóc wnioskodawcom z jednej strony  

we wskazaniu konkretnych norm i wymagań technicznych (tam, gdzie to możliwe), a z drugiej 

unaocznić, że kwestie dostępności i szerzej równości osób ze szczególnymi potrzebami są 

często przywoływane i system prawny obejmuje już bardzo solidną podbudowę związaną 

z zapewnianiem dostępności.

Przegląd aktów prawnych podzielony został na dwie części – prawodawstwo krajowe 

i prawodawstwo międzynarodowe. W tym pierwszym uwzględnione zostały akty wykonawcze 

regulujące kwestie techniczne. W tym drugim czytelnik znajdzie przede wszystkim zbiór 

podstaw prawnych regulujących rozumienie dostępności jako warunek konieczny zapewnienia 

równości.
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PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE

W tej części poradnika czytelnik znajdzie omówienie zasad projektowania 

uniwersalnego, czyli filozofii projektowania produktów i otoczenia, w taki sposób, 

by mogły być one użyte przez wszystkich ludzi, w możliwie szerokim zakresie, bez potrzeby 

adaptacji lub specjalnego projektowania. 

Pojęcie projektowania uniwersalnego występuje w Konwencji ONZ o prawach osób 

z niepełnosprawnościami, ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami i wytycznych dotyczących równości szans i niedyskryminacji. Jest więc aż nadto 

powodów, by stosować je w praktyce.

Projektowanie uniwersalne to nie zbiór parametrów technicznych a raczej zbiór aspektów, 

które trzeba uwzględnić, projektując budynek, pojazd czy przestrzeń.

Siedem zasad projektowania uniwersalnego to:

1. Identyczne zastosowanie.

2. Elastyczność użycia.

3. Prosta i intuicyjna obsługa.

4. Zauważalna informacja.

5. Tolerancja dla błędów.

6. Niski poziom wysiłku fizycznego.

7. Wymiary i przestrzeń dla podejścia i użycia.

Zasady te zostały opracowane przez Ronalda Mace’a – amerykańskiego architekta 

poruszającego się na wózku.

Dodatkowo przyjmuje się jeszcze ósmą zasadę, którą jest:

• percepcja równości.

Zasada ta ma przypominać o konieczności takiego projektowania, żeby użytkownicy mieli 

świadomość swojej różnorodności, czyli np. osoby poruszające się na wózkach powinny  

móc korzystać z tych samych środków transportu co inni pasażerowie.
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ZAWARTOŚĆ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 
POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW

Wzór wniosku o dofinansowanie jest określony przez Instytucję Zarządzającą i znajduje 

się w nim miejsce na wskazanie na wpływ projektu na rozwój społeczno-gospodarczy obszaru 

objętego programem operacyjnym ( jest to punkt B.4.3 Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt 

przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru objętego programem operacyjnym). 

Jest to właściwe miejsce, żeby opisać sposób realizacji zasady horyzontalnej równości szans 

i niedyskryminacji. Nie jest to jedyne miejsce, we wniosku i dokumentach towarzyszących, 

w którym powinno się umieścić odniesienia do dostępności. 

W punkcie B.4.3 wniosku należy określić generalny wpływ projektu na zasadę równości szans 

i niedyskryminacji, pamiętając, że ocenić trzeba wpływ poszczególnych produktów projektu 

na różne grupy odbiorów. Tę rubrykę wniosku należy wypełnić na koniec prac, czyli po 

przeprowadzeniu szczegółowej analizy w studium wykonalności.  

Często powtarzającym się błędem we wnioskach o dofinansowanie jest formuła „planowana 

droga nikogo nie wyklucza, bo będą mogli się nią poruszać wszyscy – mężczyźni i kobiety,  

w tym osoby niepełnosprawne”. Takie stwierdzenie świadczy jedynie o braku zrozumienia autora 

wniosku, czym w praktyce jest zasada równości szans i niedyskryminacji. Niestety w niektórych 

wnioskach napotkać można było także sformułowania wprost dyskryminujące,  

np. „przebieg skrzyżowania po przebudowie będzie na tyle prosty, że zrozumieją go także osoby 

niepełnosprawne”. Nie wolno używać we wniosku sformułowań tego typu.

Drugim miejscem we wniosku o dofinansowanie, w którym koniecznie należy odnieść 

się do dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, jest część I, czyli opis działań 

informacyjno-promocyjnych. Wszystkie działania informacyjno-promocyjne powinny być 

skierowane do różnych grup odbiorców. Należy pamiętać, że sposoby percepcji osób z różnymi 

niepełnosprawnościami są różne i nie można opierać się tylko na formach dostępnych osobom, 

które widzą i słyszą. 

Szczegóły dotyczące dostępności należy opisać w studium wykonalności.
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POTRZEBY RÓŻNYCH GRUP UŻYTKOWNIKÓW

Kolejna część poradnika dotyczy analizy potrzeb. Pokazujemy, jak spojrzeć na produkty 

projektu przez pryzmat różnych grup osób z niepełnosprawnościami. 

W poradniku znajdziecie opis podstawowych potrzeb osób głuchych, słabosłyszących, 

niewidomych, słabowidzących, mających problemy z poruszaniem się i osób ze spektrum 

autyzmu. Szczegółowo omawiamy te potrzeby na comiesięcznych spotkaniach „O dostępności 

w CUPT – standard transportowy w praktyce”, przed pisaniem wniosku warto zapoznać się 

z materiałami umieszczonymi na www.cupt.gov.pl w zakładce Dostępność.

CASE STUDY

Poradnik zakończony jest analizą kilku wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone 

do CUPT w obecnej perspektywie finansowej. Rozkładamy na czynniki pierwsze zapisy 

przygotowane przez wnioskodawców, wskazując dobre praktyki oraz obszary, które można 

poprawić. Najlepiej bowiem uczyć się na błędach innych.

Zapraszamy do lektury poradnika. Jest on dostępny na stronie www.cupt.gov.pl. Zapraszamy 

także na kolejne spotkania „O dostępności w CUPT – standard transportowy w praktyce”. 

Szczegóły i zapisy na www.cupt.gov.pl w zakładce Dostępność. Wszelkie sugestie, propozycje 

tematów do uwzględnienia podczas prac w ramach Cyklu prosimy przekazywać na adres: 

dostepnosc@cupt.gov.pl.

http://www.cupt.gov.pl
http://www.cupt.gov.pl
http://www.cupt.gov.pl
mailto:dostepnosc@cupt.gov.pl
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