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WPROWADZENIE 
 

Niniejszy raport powstał w ramach Projektu „On Inclusion – zintegrowani – świadomi – aktywni” 

finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Zadanie realizowane było 

przez Fundację Aktywizacja oraz Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym w okresie 

od 01.05.2015 do 30.11.2016 r. Głównym celem projektu była popularyzacja rozwiązań zawartych 

w dokumencie 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 na lata 2014-2020 wśród osób z niepełnosprawnością, pracowników 

instytucji zarządzających systemem wdrażania funduszy unijnych oraz członków Komitetów 

Monitorujących, poprzez udzielenie im odpowiedniego wsparcia oraz monitoring obywatelski.  

Raport zawiera dwa odrębne artykuły. W pierwszym opisane zostały podjęte działania, osiągnięte 

rezultaty i wnioski. Drugi odnosi się do merytorycznych aspektów projektu i zawiera rekomendacje 

zmian do wytycznych horyzontalnych związanych z zasadą dostępności. 
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RAPORT PODSUMOWUJĄCY PROJEKT  (Dariusz Gosk) 

 

Nowa perspektywa finansowania funduszy unijnych to oprócz realnych i oczywistych korzyści 

szereg wyzwań, z którym należy się zmierzyć. Temat dostępności dla osób niepełnosprawnościami 

to nowe zagadnienie we wdrażaniu Funduszy Strukturalnych. Temu zagadnieniu poświęcone 

zostały zatem wszystkie działania merytoryczne zaplanowane w Projekcie. Ich głównym motorem 

była aktywność Grupy ON Inclusion 14-20, skupiającej środowisko osób działających na rzecz 

dostępności funduszy europejskich. Dzięki temu projekt miał wyraźny i silny charakter edukacyjny 

– zadaniem objęte zostały zarówno instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programów jak i osoby 

z niepełnosprawnością.  

Spotkania eksperckie 

W trackie trwania Projektu odbyło się 6 spotkań eksperckich. W ramach spotkań opracowane 

zostały dwie ekspertyzy - wskazania do wdrażania Wytycznych 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 na lata 2014-2020. 

Ekspertyzy posłużyły jako punkt wyjścia do przeprowadzenia spotkań focusowych z osobami 

z niepełnosprawnościami oraz spotkań z przedstawicielami Instytucji wdrażających i członkami 

Komitetów Monitorujących, odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, równości 

szans i niedyskryminacji.  

Obie publikacje dostępne są w formie publikacji elektronicznych na stronie internetowej Fundacji 

Aktywizacja: 

  Dostępność Funduszy Europejskich 2014 – 2020 dla osób z niepełnosprawnościami 

w praktyce 

http://www.aktywizacja.org.pl/images/Publikacje_pdf/epublikacja_Dost%C4%99pno%C5%9B%C4%87_Funduszy_Europejskich_201
4_2020_dla_os%C3%B3b_z_niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bciami_w_praktyce.pdf 

 

 Dostępność Funduszy Europejskich 2014 – 2020 dla osób z niepełnosprawnościami 

w praktyce. Część II 

http://www.aktywizacja.org.pl/images/Aktualnosci/Warszawa/Dost%C4%99pno%C5%9B%C4%87_Funduszy_Europejskich_2014-
2020_dla_os%C3%B3b_z_niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bciami_w_praktyce_cz%C4%99%C5%9B%C4%87_II.pdf 

 

http://www.aktywizacja.org.pl/images/Publikacje_pdf/epublikacja_Dost%C4%99pno%C5%9B%C4%87_Funduszy_Europejskich_2014_2020_dla_os%C3%B3b_z_niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bciami_w_praktyce.pdf
http://www.aktywizacja.org.pl/images/Publikacje_pdf/epublikacja_Dost%C4%99pno%C5%9B%C4%87_Funduszy_Europejskich_2014_2020_dla_os%C3%B3b_z_niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bciami_w_praktyce.pdf
http://www.aktywizacja.org.pl/images/Aktualnosci/Warszawa/Dost%C4%99pno%C5%9B%C4%87_Funduszy_Europejskich_2014-2020_dla_os%C3%B3b_z_niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bciami_w_praktyce_cz%C4%99%C5%9B%C4%87_II.pdf
http://www.aktywizacja.org.pl/images/Aktualnosci/Warszawa/Dost%C4%99pno%C5%9B%C4%87_Funduszy_Europejskich_2014-2020_dla_os%C3%B3b_z_niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bciami_w_praktyce_cz%C4%99%C5%9B%C4%87_II.pdf
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Spotkania focusowe 

Angażowanie środowiska osób z niepełnosprawnościami było ważnym elementem prowadzenia 

działań merytorycznych w projekcie. Do tej grupy osób skierowane zostały spotkania focusowe, 

które miały charakter informacyjny a ich głównym celem było dostarczenie niezbędnej wiedzy 

dotyczącej Wytycznych, a także podstawowych praw, zagadnień związanych szeroko z tematyką 

niepełnosprawności. 

W trakcie trwania projektu zorganizowano 32 spotkania (w 16 miastach wojewódzkich), w których 

łącznie udział wzięły 353 osoby. Spotkania zostały podzielone na dwie tury. W trakcie pierwszej 

tury (odbywały się w 2015) uczestnicy zostali zapoznani z treścią opracowanej ekspertyzy 

(Dostępność Funduszy Europejskich 2014 – 2020 dla osób z niepełnosprawnościami w praktyce). 

Spotkania miały wymiar edukacyjny i przyczyniły się do wzrostu świadomości osób z 

niepełnosprawnościami odnośnie ich praw. Spotkania w drugiej turze (odbywały się w 2016) miały 

na celu monitorowanie i wzmocnienie efektów dotychczas podjętych działań, a także 

przedstawienie wniosków z przeprowadzonych dotychczas rozmów i konsultacji zawartych 

w przygotowanych raportach. Uczestnicy zapoznali się z treścią drugiej ekspertyzy (Dostępność 

Funduszy Europejskich 2014 – 2020 dla osób z niepełnosprawnościami w praktyce. Część II). 

W wielu przypadkach spotkania przybierały formę dyskusji merytorycznej, w której uczestnicy 

mogli wyrazić swoje opinie lub podzielić doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem osób 

z niepełnosprawnością w kontekście nawiązującym do tematyki projektu.  

Spotkania prowadzone były przez ekspertów, specjalizujących się w realizacji warsztatów, 

seminariów skierowanych dla osób z niepełnosprawnościami.  Na bieżąco w toku realizacji 

projektu prowadzona była ewaluacja, co przyczyniło się do utrzymania wysokiego poziomu 

merytorycznego. Po każdym ze spotkań opracowany został raport, zawierający najważniejsze 

wnioski oraz rekomendacje. Uczestnicy oceniali spotkanie wypełniając ankiety ewaluacyjne, które 

oprócz zapoznania się z opiniami dawały możliwość weryfikacji wzrostu poziomu wiedzy. 

Wnioski ze spotkań – raporty 

Osoby prowadzące spotkania wskazywały, że zaledwie skromny procent osób pojawiających się 

na  spotkaniach posiadał jakąkolwiek wiedzę dot. własnych praw, możliwości, przepisów, 

rozwiązań, które mogą mieć pozytywny na udział w przedsięwzięciach skierowanych do osób 

z niepełnosprawnością. 
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 Uczestnicy i uczestniczki spotkania objawiali niską wiedzę na temat obowiązywaniu 

i postanowieniach Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Mieli trudności 

ze wskazaniem dotychczasowych doświadczeń związanych z udziałem w projektach 

współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Ok. 10 proc. uczestników zadeklarowało, 

że skorzystało z takiego wsparcia. Nie potrafili jednak wskazać, jakie uprawnienia 

wynikające ze statusu osób niepełnosprawnych przysługują w trakcie uczestnictwa 

w projekcie. Deklarowali znajomość takich pojęć jak niedyskryminacja, równość szans 

i dostępność – podawane skojarzenia nie wyczerpywały jednak treści zagadnień. Pojęcie 

„racjonalne usprawnienia” oraz system realizacji funduszy UE były uczestnikom nieznane. 

(Raport po spotkaniu focusowym, Białystok, 28.06.2016). 

Wiedza uczestników była zróżnicowana pod kątem posiadanego rodzaju 

niepełnosprawności. Większość uczestników zna przysługujące im prawa dotyczące przede 

wszystkim świadczeń finansowych, dostępu do świadczeń medycznych i rehabilitacji. 

Większe deficyty w braku znajomości swoich praw dotyczą możliwości zatrudnienia osób 

z niepełnosprawnościami, przysługujących im praw jako pracownikom, w tym możliwości 

podjęcia pracy na otwartym rynku pracy. (Raport po spotkaniu focusowym, Rzeszów, 

16.09.2016) 

Poziom wiedzy był na mały poziomie. Niektórzy nie widzieli bądź nie mieli świadomości, 

iż dokument konwencji istnieje. Uczestnicy otrzymali materiały tematyczne oraz konwencje 

będą mogli poszerzyć swoją wiedze i przeanalizować co usłyszeli na spotkaniu. (Raport 

po spotkaniu focusowym, Łódź, 24.08.2016). 

Poziom wiedzy wyjściowej był wysoki tylko w przypadku osób, które w jakikolwiek sposób 

„doświadczały” poruszanych wątków w życiu osobistym lub deklarowały, że temat nie jest im obcy 

w związku z dość aktywnym uczestnictwem w życiu społecznym, zawodowym itd. 

Uczestnicy zwrócili (…) uwagę, iż (…) uniwersalne projektowanie jest coraz bardziej 

widoczne, ponieważ powstają nowe dostosowane przejścia dla pieszych, przed którymi 

umieszczone są poziome znaki ostrzegawcze widoczne dla osób niedowidzących, 

a wyczuwalne dla osób niewidomych oraz wprowadzony został sygnał dźwiękowy (Raport 

po spotkaniu focusowym, Wrocław 13.10.2016). 
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Świadomość uczestników była dość wysoka. Przyznawali, że miasto się stara i prężnie 

działa np. w obszarze dostosowań infrastruktury. (Raport po spotkaniu focusowym, Kielce, 

24.08.2016). 

Spore zainteresowanie budziły kwestie związane z praktycznym wymiarem kwestii dostępności. 

Osoby poinformowane o ich prawach chętnie dyskutowały na ten temat, sugerowały 

propozycje zmian i rozszerzenia uprawnień osób z niepełnosprawnościami. 

Z zainteresowaniem oraz ogromnym zaangażowaniem przyswajały treści dotyczące 

zapisów w wytycznych dotyczących uzgodnień dla osób niepełnosprawnych biorących udział 

w projektach finansowanych ze środków unijnych. (Raport po spotkaniu focusowym, 

Białystok, 28.06.2016). 

Prowadzący zauważyli znaczny wzrost poziomu wiedzy osób biorących udział w spotkaniach.  

Po zakończeniu spotkania każdy z uczestników wie co to jest Konwencja ONZ i czego 

dotyczy. Zna definicję niepełnosprawności jako dynamiczną relację między długotrwałą 

obniżoną sprawnością danej osoby, a różnymi barierami, które mogą ograniczać jej 

uczestnictwo w życiu społecznym na równi z innymi obywatelami (…) Uczestnicy poszerzyli 

swoją wiedzę z zakresu przysługujących im praw co w przyszłości pozwoli im na swobodne 

funkcjonowanie w środowisku społecznym i zawodowym. Świadomość praw osób 

z niepełnosprawnościami długofalowo przyczynia się do ich większego egzekwowania 

w otaczającym środowisku. (Raport po spotkaniu focusowym, Opole 06.10.2016). 

Wszyscy prowadzący zgodnie podkreślali potrzebę prowadzenia tego typu działań. Kształtowanie 

świadomości w tym zakresie jest bardzo ważnym elementem i procesem, który w różnych formach 

powinien być kontynuowany.  

Z perspektywy prowadzącego spotkanie uważam, że było ono bardzo potrzebne, przede 

wszystkim dlatego, że osoby niepełnosprawne nie do końca są świadome przysługujących 

im praw. Także uczestnicy podnieśli temat organizowania takich spotkań częściej. Padły 

propozycje organizacji takich spotkań cyklicznie z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji 

dokumentów dotyczących praw osób niepełnosprawnych. Większość uczestników spotkania 

nie wiedziała jakie udogodnienia im przysługują a jakie zagwarantować mają realizatorzy 

projektów finansowanych ze środków unijnych. (Raport po spotkaniu focusowym, Rzeszów, 

16.09.2016). 
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Podstawowa rekomendacja dotyczy konieczności szerszej promocji praktycznych aspektów 

wdrażania funduszy UE oraz mechanizmu działania Konwencji. Niska świadomość w tych 

obszarach prowokuje postawę bierną, brak zainteresowania czy nieuzasadnione 

oczekiwania. (Raport po spotkaniu focusowym, Białystok, 28.06.2016). 

Wnioski ze spotkań – ankiety ewaluacyjne 

Każdy z wątków pojawiających się w raportach osób prowadzących spotkania, znalazły 

odzwierciedlenie w wypowiedziach osób występujących w nich jako uczestnicy. W pozytywny 

sposób oceniony został ich przebieg: 

Bardzo dobrze dobrany sposób prowadzenia spotkania. Materiał przejrzysty i przystępny, 

wiele potrzebnych informacji. 

Profesjonalny, bardzo wysoki poziom wiedzy prowadzących. 

Potwierdza to również analiza danych liczbowych. Na pytanie „Jak Pani/-i ocenia spotkanie, 

w którym Pan/-i brał/-a udzia?ł” – 72,7 % osób udzieliło odpowiedzi „bardzo dobrze”, 20,06% 

odpowiedzi „dobrze”.  Na pytanie „Czy uważa Pan/-i, że spotkania takie jak to są potrzebne 

osobom z niepełnosprawnością?” – 80,5 % osób udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie tak” a 17% 

odpowiedzi „raczej tak”.  Analiza ankiet potwierdziła również opinie osób prowadzących spotkania 

w kwestii podniesienia poziomu wiedzy. Na pytanie „Czy uważa Pan/-i, że spotkanie przyczyniło 

się  do wzrostu Pana/-i wiedzy w prezentowanym temacie?” – 69,7% osób odpowiedziało 

„zdecydowanie tak” a 25,5% „raczej tak”. 

Wyniki ankiet przedstawiają poniższe wykresy: 
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Spotkania z przedstawicielami Instytucji systemu wdrażania funduszy unijnych oraz 

członkami Komitetów Monitorujących 

 

W trackie trwania projektu odbyła się seria spotkań z przedstawicielami Instytucji systemu 

wdrażania funduszy unijnych i członkami Komitetów Monitorujących, odpowiedzialnych 

za  promowanie włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji. 

Spotkania miały na celu podwyższenie poziomu wiedzy na temat zapisów Wytycznych, które 

regulują zakres dostępu do udziału w przedsięwzięciach realizowanych w perspektywie 2014-2020 

ze środków UE a także prezentację wniosków z przeprowadzonych dotychczas spotkań 

eksperckich, rozmów, konsultacji oraz zawartych w przygotowanych ekspertyzach, opracowaniach. 

W okresie od 18.11.2015 do 20.07.2016 r. odbyły się 4 spotkania, w których udział wzięło łącznie 

115 osób. 

Spotkania przybierały formę warsztatową. Na początku warsztatu osoby prowadzące 

zweryfikowały wiedzę uczestników spotkań. Skierowano w tym celu do grupy kilka pytań 

testowych, które pozwoliły ocenić, że przedmiot warsztatu jest uczestnikom nieznany. Za każdym 

razem prowadzący dostosowywali przekaz do potrzeb i wyjściowego zakresu wiedzy uczestników. 

Wszystkie osoby po zakończonym spotkaniu deklarowały zwiększenie poziomu lub nabycie wiedzy 

w przedmiotowym zakresie. Należy założyć, iż u 100% uczestników nastąpił znaczny wzrost 

poziomu wiedzy.  

Monitorowanie, przygotowywanie wytycznych merytorycznych i formalnych oraz 

doradztwo 

Realizatorzy projektu dzięki monitoringowi wdrażania Wytycznych, chcą współtworzyć efektywne 

polityki publiczne na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym kolejnym 
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z działań podjętych w ramach projektu było zaangażowanie zespołu ekspertów w monitoring 

ogłaszanych konkursów, przygotowanie wytycznych merytorycznych i formalnych oraz doradztwo 

dla instytucji w zakresie ogłaszanych konkursów w ramach funduszy unijnych w zakresie zgodności 

z założeniami dostępności funduszy UE w perspektywie 2014-2020 dla osób z różnymi 

niepełnosprawnościami.  

W trakcie trwania projektu eksperci Grupy ON Inclusion na bieżąco monitorowali Regionalne 

Programy Operacyjne oraz PO WER m.in. poprzez udział w pracach Komitetów Monitorujących.  

Wynikiem monitoringu było m.in.: 

 skierowanie pism (wspólnie z Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni) do wszystkich Urzędów 

Marszałkowskich w zakresie przestrzegania zapisów krajowych ram interoperacyjności oraz 

Wytycznych odnoszących się do standardów WCAG 2.0, 

 skierowanie pism do Ministerstwa Rozwoju w zakresie interpretacji wskaźnika zatrudnienia 

osób z niepełnosprawnościami, 

 skierowanie pism do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w zakresie 

błędnych kryteriów wyboru projektów w ramach RPO- niezgodnych z Wytycznymi, 

 stała współpraca z Wydziałem zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju w zakresie 

wdrażania Wytycznych, 

 doradztwo dla przedstawicieli Komitetów Monitorujących zrzeszonych w Ogólnopolskiej 

Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP), 

 spotkania doradcze z przedstawicielami instytucji zarządzających i pośredniczących 

odpowiedzialnych za wdrażanie programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (m.in. POIŚ, POIR) – doradzanie w zakresie kształtowania 

kryteriów wyboru, ale też stworzenia, bądź optymalizacji procedur weryfikujących 

wdrażanie zasady dostępności w poszczególnych komponentach programów (m.in. kryteria 

wyboru projektów, ocena wniosków o dofinansowanie, kontrola projektów), 

 doradztwo (bezpośrednie lub za pośrednictwem DEFS MR) dla Instytucji Zarządzających  

lub Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne – m.in. doradztwo w 

zakresie dostępnościowych kryteriów wyboru projektów w Kujawsko-Pomorskim RPO, 

 stała współpraca z Departamentem EFS w Ministerstwie Rozwoju w zakresie wdrażania 

Wytycznych, doradztwo dla przedstawicieli Komitetów Monitorujących zrzeszonych 

w  Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) 
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REKOMENDACJE ZMIAN DO WYTYCZNYCH HORYZONTALNYCH DOTYCZĄCYCH 

ZASADY DOSTĘPNOŚCI (Agata Gawska, Przemysław Żydok) 

 

Poza organizowanymi w ramach projektu spotkaniami fokusowymi, eksperci Grupy ON Inclusion 

14-20 pogłębiali refleksję nad realnym wdrożeniem konwencyjnych założeń w ramach systemu 

wdrażania funduszy unijnych także poprzez szereg innych działań. W tym kontekście wymienić 

trzeba przynajmniej 5 doświadczeń: 

1. Tworzenie przez Fundację Aktywizacja we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną FADO 

ekspertyzy dotyczącej dostępności instytucji kultury na zlecenie Ministerstwa Kultury 

i  Dziedzictwa Narodowego (Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym 

Infrastruktura i Środowisko). 

2. Kończące się w właśnie szkolenia z zakresu zasady dostępności dla instytucji systemu 

wdrażania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (prowadzili je m.in. eksperci 

z  Grupy ON Inclusion 14-20: Przemysław Żydok, Piotr Kowalski, Monika Zima-

Parjaszewska). 

3. Przygotowania do realizacji szkoleń z zakresu zasady dostępności oraz zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych (największa 

Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz IP 

w  Programie Operacyjnym Polska Wschodnia). 

4. Aktywny udział w posiedzeniach Komitetu Umowy Partnerstwa, gdzie propagowaliśmy ideę 

dostępności ale także zgłaszaliśmy uwagi i sugestie do powstających dokumentów dot. 

Funduszy Strukturalnych. 

5. Aktywny udział w posiedzeniach Grupy roboczej ds. równości szans i niedyskryminacji, 

w  tym dostępności powołanej przy Ministerstwie Rozwoju, w skład której wchodzą 

przedstawiciele wszystkich Instytucji Zarządzających z całego kraju. 

Były to cenne doświadczenia, m.in. ze względu na fakt, iż dotyczyły programów finansowanych 

z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który – jak dotąd – objęty był refleksją związaną 

z zasadą dostępności w znacznie mniejszym stopniu niż Europejski Fundusz Społeczny. Praktyczne 

zmierzenie się z tą tematyką pozwoliło na lepszą diagnozę luk w systemie wdrażania zasady 

dostępności. W chwili obecnej wydaje się, iż 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 na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) 
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lub  interpretacje wydane przez Instytucję Koordynującą na ich podstawi, powinny zostać 

uzupełnione/zmienione w trzech istotnych aspektach: 

1. Stworzenie standardów dostępności dla projektów infrastrukturalnych, 

2. Neutralności produktów wobec zasady dostępności w projektach, 

3. Racjonalnych usprawnień finansowane ze środków EFRR. 

Tym trzem aspektom będzie poświęcona niniejsza ekspertyza. 

Stworzenie standardów dostępności dla projektów infrastrukturalnych 

 

Uregulowania związane z zasadą dostępności (art. 9 Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych) w prawie polskim są jak dotąd rzadkością. Właściwie jedynym obszarem, 

w  którym można mówić o gotowych rozwiązaniach wdrożonych w krajowym ładzie prawnym jest 

dostępność cyfrowa1. Coraz bardziej dotkliwym ograniczeniem wydaje się być natomiast brak 

podobnych standardów dostępności w innych obszarach, takich jak np. architektura. Na rynku 

pojawia się coraz więcej pozycji (także w języku polskim) przedstawiających skonkretyzowane 

zasady uniwersalnego projektowania, jednak brak jest rozwiązań systemowych, które pozwoliłyby 

na ich powszechne stosowanie. Prowadzi to do sytuacji, w której z jednej strony wytyczne 

horyzontalne wymagają stosowania inkluzywnych koncepcji realizacji inwestycji finansowanych 

ze  środków EFRR, z drugiej zaś po stronie instytucji pośredniczących, a tym bardziej po stronie 

beneficjentów projektów brak jest jednoznacznej wiedzy, jak je stosować, brak też motywacji 

(pozytywnych i negatywnych – sankcyjnych) do szukania optymalnych rozwiązań gwarantujących 

dostępność projektowanej infrastruktury. Jako bardzo realne jawi się więc ryzyko realizacji 

projektów zgodnie z dotychczasowymi standardami, znanymi z poprzedniej perspektywy 

finansowej – jak wiemy, doprowadziło to do sytuacji, w której ponad 90% budynków użyteczności 

publicznej nie spełnia podstawowych zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami2. 

Będzie to rodzić oczywiste, negatywne skutki społeczne (dalsze wykluczenie osób ze specjalnymi 

potrzebami funkcjonalnymi), ale też może doprowadzić do konieczności zwracania ogromnych 

części alokacji finansowej na poszczególne programy. Komisja Europejska (zarówno DG 

                                                           
1
 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526) wszystkie elementy publicznych systemów 
teleinformatycznych powinny być wykonane według standardu WCAG 2.0 co najmniej na poziomie AA.  
2
 Kontrola NIK Dostępność obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych w województwie 

podlaskim (P/12/127) (https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/administracja/nik-o-dostepnosci-budynkow-uzytecznosci-
publicznej-dla-niepelnosprawnych.html, dostęp: 30.11.2016). 

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/administracja/nik-o-dostepnosci-budynkow-uzytecznosci-publicznej-dla-niepelnosprawnych.html
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/administracja/nik-o-dostepnosci-budynkow-uzytecznosci-publicznej-dla-niepelnosprawnych.html
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Employment jak i DG Regio) stoi bowiem na jednoznacznym stanowisku, iż taki może być skutek 

braku realizacji zapisów dotyczących zasady dostępności określonej w Rozporządzeniu „Ogólnym”3 

– niezależnie od stopnia ich operacjonalizacji w dokumentacji krajowej, czy programowej. 

Optymalnym rozwiązaniem byłoby w tej sytuacji stworzenie standardów dostępności 

i  wprowadzenie ich w krajowy ład prawny (m.in. jako element Kodeksu Urbanistyczno-

Budowlanego). Niestety, instytucje koordynujące i nadzorujące polityki publiczne w tym obszarze 

(Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego) – pomimo 

częstych uwag strony społecznej – nie przejawiały jak dotąd szczególnego zainteresowania 

tematem. Pewnym pozytywem jest w tym kontekście pojawienie się w konsultowanej społecznie 

wersji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju projektu strategicznego: Przestrzeń dla 

wszystkich - standardy dostępności definiujące rozwiązania techniczne i przestrzenne, zgodne 

z zasadami projektowania uniwersalnego w celu zapewnienia pełnej dostępności przestrzeni 

publicznej4. Nie wiadomo jednak, czy działanie to ostatecznie wejdzie w ramy strategicznych 

planów rządu, a nawet jeśli, to jego sfinalizowanie (wdrożenie standardów dostępnościowych 

w  krajowy ład prawny) przypadnie na okres finalizowania większości inwestycji 

infrastrukturalnych finansowanych ze środków EFRR w tej perspektywie. Na ewentualne 

spełnienie wymogów określonych w Rozporządzeniu „Ogólnym” będzie więc już za późno. 

Dlatego niezbędnym wydaje się być wprowadzenie standardów dostępności dla inwestycji 

finansowanych z funduszy europejskich poprzez zmodyfikowanie (np. dodanie załącznika) 

Wytycznych 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 na lata 2014-2020. Standardy te byłyby (w tej czy innej formie) elementem umowy 

o  dofinansowanie, dzięki czemu beneficjenci mieliby jasność jak realizować obowiązek stosowania 

uniwersalnego projektowania, czy mechanizmu racjonalnych usprawnień w kontekście 

infrastruktury. Instytucje będące stroną umowy miałyby z kolei znacznie uproszczoną sytuację 

                                                           
3
 Chodzi przede wszystkim o ten fragment Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 1303/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r.: „Instytucje zarządzające gwarantują, że wszystkie produkty, towary, usługi i infrastruktury, 
które są publicznie dostępne lub zapewniane ogółowi społeczeństwa i które są współfinansowane z funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych, są dostępne dla wszystkich obywateli, łącznie z osobami 
niepełnosprawnymi” (Załącznik I, p. 6.4. Dostępność, s. 141). 
4
 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – projekt do konsultacji społecznych, Warszawa 2016, s. 125 

(dokument dostępny tu: https://www.mr.gov.pl/strony/plan-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/informacje-o-
strategii/ - dostęp 30.11.2016). 
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w  tym zakresie na etapie tworzenia dokumentacji konkursowej i oceny projektów, a także 

jednoznacznie zdefiniowane kryteria do kontroli dostępności finansowanych inwestycji. 

Odnośnie samego kształtu i trybu powstawania standardów warto zwrócić uwagę na kilka 

elementów: 

1. Warto, żeby tego typu rozwiązania (a przynajmniej ich podstawy, swoiste wytyczne 

do  standardów) powstawały przy udziale jak najszerszego grona specjalistów 

posiadających wiedzę zarówno w zakresie różnych typów inwestycji finansowanych 

w  ramach poszczególnych programów operacyjnych, jak i w zakresie różnych obszarów 

dostępności. Optymalnym rozwiązaniem byłby koordynowany przez DEFS MR zespół 

złożony z przedstawicieli branżowych organizacji pozarządowych, instytucji dobrze 

zorientowanych w rodzajach interwencji w danym PO (na pewno IZ, jednak czasem 

niezbędne może być zasięgnięcie opinii personelu IP bezpośrednio pracujących nad danym 

działaniem / strumieniem konkursów), ale też chętnych do współpracy architektów, ale tez 

inżynierów z innych istotnych dla tematu dostępności dziedzin (np. transport). 

2. Dokładny zakres merytoryczny standardów, to kwestia otwarta, która powinna być 

dookreślona przy udziale wskazanych powyżej ekspertów. Powinna też uwzględniać bardzo 

rygorystyczne ramy czasowe wynikające z faktu, że każdy kolejny miesiąc bez standardów 

generuje ryzyka, o których pisaliśmy powyżej. Musi więc być to rozwiązanie gotowe 

do  wdrożenia od razu po przygotowaniu, bez żadnych dodatkowych zmian prawnych 

(oprócz aktualizacji Wytycznych), czy instytucjonalnych. 

3. Standardy powinny być możliwie szczegółowe, powinny dokładnie (lub ze ściśle 

wyznaczoną elastycznością) określać parametry techniczne wszystkich istotnych 

elementów, z jakich składa się finansowana ze środków UE infrastruktura/produkt, których 

zsumowanie pozwoli jednoznacznie określić, czy cała inwestycja spełnia zasadę 

dostępności, czy też nie. 

4. Do dyskusji pozostaje, czy przy tej ostatecznej ocenie produktu projektu dopuszczalne 

są  jakiekolwiek odstępstwa (np. na sto elementów architektury / małej architektury / 

wyposażenia wnętrz, które w danej inwestycji znajdują odniesienie w standardach 

dostępności  – dwa nie spełniają określonych tam kryteriów) i jakie wiążą się z nimi 

konsekwencje: 



16 
 

a) czy uznaje się zasadę dostępności za niespełnioną – zwłaszcza w momencie, kiedy nie 

jest możliwa zmian elementów niedostępnych (i czy oznacza to zwrot 100% dotacji, 

skoro mówimy o niezachowaniu horyzontalnej zasady UE), 

b) czy wprowadza się zasadę warunkowego uznania spełnienia zasady dostępności 

i  nakazuje się beneficjentowi zmianę elementów na dostępne w określonym czasie 

z  własnego budżetu, 

c) czy wprowadza się pojęcie częściowego spełnienia zasady dostępności (i czy oznacza 

to  proporcjonalne w stosunku do szkody niekwalifikowanie części kosztów 

poniesionych z budżetu projektu?). 

5. Dobrze, gdyby tworzenie standardów poprzedziła dokładna analiza wszystkich programów 

operacyjnych skutkująca wynotowaniem wszystkich możliwych typów produktów 

projektów (zakładamy, że będzie ich kilkaset). To byłby dobry punkt do fazy grupowania, 

z  której mogłoby się wyłonić kilka dużych grup produktów, które powinny posiadać własne 

standardy dostępności (np. budynki, przestrzeń publiczna, środki transportu drogowego, 

kolejowego, samolotowego i wodnego, drogi, etc.). Takie podejście bardzo ułatwiłoby 

funkcjonowanie instytucjom systemu wdrażania poszczególnych PO, jednak także 

dla  beneficjentów oznaczałoby to uproszczenie zarządzania inwestycją w kontekście 

zachowania horyzontalnej zasady dostępności. Na pewno zaś spowodowałoby bardzo 

korzystane z perspektywy osób z niepełnosprawnościami zmiany w procesach 

produkcyjnych podwykonawców dostarczających beneficjentów kompletne produkty 

lub  ich komponenty. 

6. Od razu należy założyć, iż nie wszystkie produkty projektów finansowanych z EFSI da się 

poddać typologizacji, a tym bardziej jednoznacznej parametryzacji i zestandaryzowaniu. 

Przykładem może być Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój, gdzie istotą produktów 

jest ich indywidualizacja, zróżnicowanie i – do pewnego stopnia – nieprzewidywalność. 

W  takich przypadkach standardy powinny dawać jednak pewne narzędzia, które 

ułatwiałyby analizę zgodności danego produktu z koncepcją uniwersalnego projektowania 

(czyli możliwości użytkowania przez jak największa liczbę osób, w tym o specyficznych 

potrzebach funkcjonalnych) na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie (i w jego 

ocenie), a potem na etapie tworzenia prototypu, czy rozwiązania wprowadzanego 

na  rynek. 
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Neutralne projekty czy produkty projektów 

 

W punkcie 18 w podrozdziale 5.2 Wytycznych czytamy: „W przypadku szczególnych projektów, 

w  których zasada dostępności produktów nie znajduje zastosowania, w treści wniosku 

o  dofinansowanie projektu powinna znaleźć się informacja o „neutralności” produktu wraz 

z  uzasadnieniem, dlaczego produkt projektu nie będzie spełniał kryterium dostępności. Zasadność 

takiego wyłączenia jest oceniana przez instytucję dokonującą oceny wniosków o dofinansowanie 

projektów”. Nie ma w tym fragmencie użytego sformułowania „projekt neutralny”. Określenie 

takie pojawia się natomiast w Sekcji 5.2.1 pkt. 1 Wytycznych w kontekście oceny projektów: 

„Minimalnym wymogiem w przypadku oceny projektów pod kątem niniejszej zasady jest 

umieszczenie w karcie oceny projektu (lub innym dokumencie pełniącym tę funkcję) przynajmniej 

jednego pytania oceniającego spełnianie lub neutralność danego projektu w odniesieniu do zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”. Różnica 

jest subtelna, ale – w momencie, gdy rzetelnie chcemy podejść do oceny potencjalnej neutralności 

wobec zasady dostępności w danym projekcie – nie jest bez znaczenia.  

W praktyce – w tym w interpretacjach DEFS MR5 – przyjęło się używanie jako kluczowego 

określenia „neutralność projektu”.  W „procesowych” projektach finansowanych z EFS jest 

to  określenie, które można zaabsorbować intuicyjnie, zwłaszcza, gdy faktycznie dokumentacja 

konkursowa wymusza na beneficjentach opis dostępności poszczególnych zadań w projekcie 

(i  opis ten jest potem rzetelnie oceniany)6.  Jednak w dużo bardziej „produktowych” projektach 

finansowanych z EFRR lub FS (lub inwestycjach finansowanych z EFRR w projektach miękkich 

na  zasadzie cross-financingu) takie ujęcie tematu jawi się jako dość abstrakcyjne uproszczenie. 

Czym bowiem jest neutralność projektu jako takiego? Jeśli projekt ma „tylko” 1 produkt (np. zakup 

taboru kolejowego lub wybudowanie węzła komunikacyjnego), to sprawa wydaje się dosyć prosta: 
                                                           
5
 M.in. Notatka z I spotkania Grupy Roboczej ds. Równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  z 

niepełnosprawnościami dla Funduszy Unijnych 2014-2020 z 30.06.2016r. 
6
 Chociaż także w przypadku EFS problem ten może jawić się jako z założenia abstrakcyjny (a priori rozstrzygnięty). Z 

jednej bowiem strony obowiązuje interpretacja, zgodnie z którą nawet pozornie neutralny projekt realizuje zasadę 
dostępności posiadając co najmniej 1 element – np. stronę internetową – dostępny, z drugiej Wytyczne (podrozdz. 5.2, 
pkt. 1) mówią wprost, że wszystkie bez wyjątku produkty cyfrowe tworzone w projektach – np. strona internetowa – 
muszą być zgodne z zasadami dostępności określonymi w standardzie WCAG 2.0 (co najmniej poziom AA). Biorąc pod 
uwagę, że praktycznie każdy projekt ma choćby minimalną stronę promocyjno-informacyjną, można dojść do wniosku 
(i to nie ze względu na przesłanki merytoryczne, ale formalno-logiczne), że nie będzie żadnego neutralnego wobec 
zasady dostępności projektu EFS w żadnym programie operacyjnym. Zresztą ten, dodatkowy – jednak warty 
uporządkowania – mankament związany z definiowanie neutralności dotyczy też programów operacyjnych 
finansowanych z EFRR czy FS. 
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projekt jest dostępny, jeśli ten konkretny produkt spełnia zasady dostępności (jego wykonanie 

zostało opisane we wniosku o dofinansowanie jako zgodne z zasadami uniwersalnego 

projektowania), a neutralny, jeśli wnioskodawca udowodni, że spełnienie tych zasad w przypadku 

tego produktu nie było możliwe. Co jednak, jeśli projekt – np. w POIR – zakłada uruchomienie 

produkcji innowacyjnych substancji chemicznych niezbędnych w przemyśle lotniczym, 

ale  wcześniej przewiduje wybudowanie i wyposażenie hali produkcyjnej, zatrudnienie w otwartej 

rekrutacji pracowników tejże hali oraz informowanie o rezultatach interwencji na stronie 

internetowej projektu? Według interpretacji „z grubsza” (po projekcie) spełnianie zasady 

dostępności oceniane byłoby zapewne tylko przez pryzmat głównego produktu (innowacyjnych 

cieczy) – projekt określony zostałby zapewne jako neutralny i na tym skończyłaby się ocena 

(a  dalej: wdrażanie na etapie realizacji, kontrola etc.) zasady dostępności. Biorąc pod uwagę drugą 

skrajność (opisaną w przypisie. 6) projekt musiałby być w całości opisany (a dalej: oceniany, 

realizowany, kontrolowany, rozliczany) jako spełniający zasadę dostępności, gdyż zasadę 

tę  zgodnie z wytycznymi musi spełnić strona www projektu. 

Żadna z tych dwóch ścieżek nie wydaje się być właściwa. Rzeczywistej oceny spełnienia zasady 

dostępności można bowiem dokonać dopiero na poziomie produktu/procesu w projekcie. Każdy 

z  czterech, wymienionych w powyższym przykładzie elementów powinien być poddany analizie 

pod kątem możliwości spełnienia zasady dostępności – i może się okazać, że np. trzy z nich 

(budowa hali, zatrudnianie pracowników, strona www projektu) mogą i powinny być zrealizowane 

zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania lub mechanizmu racjonalnych usprawnień, 

natomiast główny produkt (ciecze) będzie neutralny wobec zasady dostępności. 

Pytanie, czy cząstkowa analiza musi ostatecznie prowadzić do zerojedynkowej konkluzji na temat 

dostępności, neutralności lub niespełnienia zasady dostępności na poziomie całego projektu? 

Być może nie. Jeśli tak, to należałoby wypracować jakieś proceduralne rozwiązanie 

implementujące taką, bardziej złożoną metodologię. Poniżej 3 propozycje (potencjalnych 

rozwiązań jest zapewne więcej): 

1. Wykluczenie kategorii „projektów neutralnych” i pozostawienie wyłącznie projektów 

spełniających bądź niespełniających (tu wykluczenie z możliwości dofinansowania) zasadę 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Za spełniający zasadę uznamy projekt, 

w  którym rzetelna analiza poszczególnych produktów wykazała, iż część z nich ma 

charakter neutralny (że nie ma możliwości realizacji zasady dostępności w tym produkcie). 
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2. Wprowadzenie nowej kategorii projektów w stosunku do zasady dostępności: „projekt 

częściowo dostępny – częściowo neutralny” („neutralno-dostępny”), jeśli część produktów 

spełni a zasadę, część jest wobec niej neutralna (i jest to odpowiednio udokumentowane) 

3. Przyjęcie, iż przypadki takie jak wskazane powyżej (neutralny główny produkt projektu) 

określane są jako projekty neutralne, ale jednocześnie zabezpieczenie (na poziomie 

kryteriów wyboru projektów, dokumentacji konkursowej i/lub umowy o dofinansowanie) 

realizacji jako dostępnych tych produktów/procesów projektu, które takimi mogą być 

(zwłaszcza, jeśli należą do typów inwestycji zestandaryzowanych pod kątem dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami)7. 

Mechanizm racjonalnych usprawnień a dostępność modernizowanej infrastruktury 

Ten wątek jedynie zasygnalizujemy, gdyż zdecydowanie wymaga on dalszej analizy z udziałem 

ekspertów znających od strony praktycznej poszczególne typy interwencji w programach 

operacyjnych współfinansowanych z EFRR i FS (lub projektów EFS z istotnym komponentem EFRR 

na zasadzie cross-financingu). 

Generalnie, opisany w podrozdziale 5.2 Wytycznych mechanizm racjonalnych usprawnień 

względnie dobrze odpowiada na potrzeby zagwarantowania dostępności np. danego budynku 

w  momencie pojawienia się w projekcie (jako uczestnika lub personelu – co szczególnie istotne 

przy projektach finansowanych z EFRR, np. innowacyjnych) osoby z niepełnosprawnością. 

Być  może warto tylko w tym kontekście przemyśleć orientację na jak najtańsze rozwiązania 

dostępnościowe (np. prymat wypożyczenia nad trwałym zakupem). Jeśli np. beneficjent danego 

projektu ma wolę zastosować rozwiązanie gwarantujące trwałą dostępność danego obiektu, 

a  jednocześnie mieści się w limicie 12 tys. zł określonych w Wytycznych (np. dla 3 uczestników 

projektu chce wybudować profesjonalny podjazd za 25 tys. zł), to może jest to lepsze rozwiązanie 

niż wypożyczenie czy zainstalowanie tylko na czas projektu składanych, aluminiowych szyn 

imitujących podjazd? Skorzysta bowiem na tym wiele osób z niepełnosprawnościami (ale też 

rodziców z wózkami dziecięcymi, osób starszych etc.) jeszcze 20-30 lat po zamknięciu działań 

                                                           
7
 Przykładowy zapis gwarantujący dostępność produktów „pobocznych” w przypadku stwierdzenia neutralności 

projektu na bazie neutralności jego produktu głównego: „stwierdzenie neutralnego wpływu na zasadę dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami nie zwalnia beneficjenta ze stosowania zasad określonych w Wytycznych 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 na lata 2014-2020 w odniesieniu do tych elementów 
projektu, w których zasada ta ma zastosowanie. Np. strona internetowa, czy też inne zasoby cyfrowe wytworzone w 
ramach projektu muszą spełniać standard WCAG 2.0 na poziomie AA (Wytyczne, podrozdział 5.2, pkt 1)”. 
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projektowych, a ogromnie niedostępna tkanka architektoniczna polskich miast i wsi wzbogaci się 

o  kolejny dostępny budynek. 

Podobnie doprecyzowana8 jest sytuacja tworzenia w projektach „twardych” nowej infrastruktury, 

która musi powstawać zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego. Z założenia będzie więc 

„ultra dostępna” dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (Wytyczne, podr. 5.2, pkt 16). 

Brak jest natomiast jednoznacznego uregulowania sytuacji – niezwykle częstych w bardzo dużej 

liczbie działań w różnych programach operacyjnych – gdzie finansowana jest modernizacja 

(remont, adaptacja, rozbudowa etc.) danej infrastruktury. W interpretacjach MR pojawia się 

rozwiązanie określające obowiązek stosowania wytycznych do projektowania dostępnych 

budynków w przypadku „znacznej przebudowy istniejącej infrastruktury”9. Istnieje jednak duży 

problem z określeniem, jaka modernizacja będzie już istotna – i będą obowiązywały dla niej zasady 

takie same jak dla nowopowstającej inwestycji – jaka natomiast nie. W połączeniu z małą 

orientacją w obszarach poruszanych przez Wytyczne w instytucjach zaangażowanych w system 

wdrażania programów finansowanych z EFRR i FS, z brakiem gotowych, utrwalonych w praktyce 

rozwiązań dla dużo prostszych wdrożeniowo i określonych formalnie modeli (tworzenie zupełnie 

nowej infrastruktury), ten stan rzeczy rodzi poważne ryzyko pominięcia aspektu dostępnościowego 

w projektach modernizacyjnych. 

Wydaje się, że optymalnym rozwiązaniem byłaby propozycja prostszego formalnie mechanizmu, 

który nie wymagałby od instytucji zarządzającej, pośredniczącej i beneficjenta prowadzenia dość 

abstrakcyjnych rozróżnień pomiędzy przebudową istotną, a nieznaczną, pomiędzy rozwiązaniami 

o  charakterze uniwersalnego projektowania, a mechanizmem racjonalnych usprawnień. Być może 

rozwiązaniem takim byłoby określenie w budżecie projektu „limitu dostępnościowego” o różnej 

skali w zależności od wielkości projektu (np. od 1 do 5%). Beneficjent mógłby wydatkować 

określoną limitem kwotę na wszelkie składniki inwestycji (w tym audyt dostępności), które 

zapewnią jej dostępność. Takie rozwiązanie mogłoby być zastosowane w co najmniej kilku 

przypadkach: 

1. Projekty modernizacyjne – niezależnie od tego czy modernizacja jest „istotna” czy też nie. 

                                                           
8
 Pomijamy w tej chwili fakt, że to doprecyzowanie w Wytycznych nie przekłada się jak dotąd na realizację. Brak 

bowiem wystandaryzowanych, precyzyjnych norm dostępności, o których piszemy wcześniej. 
9
 M.in. odpowiedź Ministerstwa Rozwoju z listopada 2016 na pytania IZ Śląskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego związane z zasadą dostępności. 
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2. Nowopowstająca inwestycja, w której jednak faza projektowania (projekt architektoniczny, 

studium wykonalności etc.) miała miejsce wcześniej i nie była uwarunkowana stosowaniem 

zasad dostępności (m.in. projekty sfinansowane w perspektywie 2007-2013). W tym 

przypadku z „limitu dostępnościowego” mogłyby być sfinansowane m.in. koszty audytu 

dostępności projektu architektonicznego oraz modyfikacja tego projektu. 

3. Koszty ingerencji w infrastrukturę gwarantującej jej dostępność, finansowanej na zasadzie 

cross-financingu w projektach EFS: 

a) w sytuacjach, w których do projektu realizowanego w obiekcie niedostępnym trafia 

(jako uczestnik lub pracownik) osoba z niepełnosprawnością – limit zastępowałby 

w  tym przypadku mechanizm racjonalnych usprawnień (mechanizm ten można by było 

ograniczyć wyłącznie do kosztów finansowanych z EFS); 

b) w sytuacjach, w których w projekcie nie mamy do czynienie z uczestnikiem / 

pracownikiem z niepełnosprawnością, ale beneficjent jest w stanie udowodnić trwałą 

korzyść społeczną płynącą z zagwarantowania dostępności miejsca / miejsc realizacji 

projektu, a jednocześnie przedmiotowa modernizacja przeprowadzona byłaby 

w  zgodzie z innymi dokumentami programowymi, w tym przede wszystkim z 

Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020 (m.in. zachowany limit kosztów cross-financingu dla całego 

projektu). 
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