
 

Warszawa, dnia 21.10.2020 r. 

 

Szanowny Pan 

Mateusz Morawiecki 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa 

 

 

List otwarty w sprawie rządowego Programu Dostępność Plus 

 

Szanowny Panie Premierze, 

Jako Rada Programowa Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, Polskie Forum 

Osób z Niepełnosprawnościami, a także przedstawiciele organizacji 

pozarządowych reprezentujących i działających na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami pragniemy wyrazić wdzięczność za ponad dwuletnie 

funkcjonowanie Programu Dostępność Plus oraz apelujemy o jego dalszą 

realizację w założonych ramach merytorycznych oraz możliwie zbliżonych 

ramach instytucjonalnych. 

Program Dostępność Plus to pierwsza inicjatywa rządu polskiego 

tak zdecydowanie wdrażająca postanowienia „Konwencji ONZ o prawach osób 

z niepełnosprawnościami”, którą Rzeczpospolita Polska ratyfikowała już w 2012 r. 

To program, który już teraz daje milionom osób ze szczególnymi potrzebami 

(także seniorom) nadzieję na godne, niezależne życie. 

Warto podkreślić, iż nie tylko skala i zakres interwencji wzbudza uznanie wśród 

ekspertów oraz samych osób z niepełnosprawnościami. Imponujący jest także 

sposób wdrażania tej interwencji publicznej (policy-making). Od samego początku 

– od zainicjowania przez Pana Premiera podczas pamiętnej konferencji w CNK 

23.04.2018 r. – w projektowanie rozwiązań na niespotykaną dotąd skalę zostało 

włączone środowisko osób z niepełnosprawnościami. Partycypacyjny charakter 

tej inicjatywy, otwarta i partnerska postawa Ministerstwa Funduszy i Polityki 

Regionalnej (wyrażana choćby w formule Partnerstwa na Rzecz Dostępności, 
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czy – skupiającej kluczowych ekspertów z tej dziedziny w Polsce – Radzie 

Dostępności) stała się nie tylko gwarantem jakości programu, ale też przekonała 

wiele organizacji pozarządowych do konstruktywnej współpracy z rządem. 

Zdolność instytucji koordynującej do zarządzania działaniami 

w tak różnorodnych obszarach (program Dostępność Plus to interwencja 

przekrojowa, przechodząca przez kilka działów administracji publicznej), 

umiejętne włączenie partnerów społecznych (poza organizacjami 

pozarządowymi, także podmioty biznesowe oraz związki zawodowe), 

to niewątpliwie wielki atut Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Nie do przecenienia jest także bezpośrednie zaangażowanie pani Minister, 

Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, która od samego początku swojego 

urzędowania w resorcie uczestniczyła w inicjatywach związanych z programem, 

animowała dialog ze ekspertami i środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, 

wykazywała się niezwykłą autentycznością, wrażliwością społeczną i wiedzą w 

przedmiotowym temacie. Jako pierwsza „migająca” minister w historii Polski 

została też bardzo pozytywnie odebrana przez środowisko, a zwłaszcza osoby 

głuche (za całokształt działań pani minister otrzymała niedawno Złotą Honorową 

Odznakę Polskiego Związku Głuchych). 

Szanowny Panie Premierze, zdajemy sobie sprawę z faktu, iż strukturalna oraz 

personalna rekonstrukcja rządu wymaga wielu poważnych decyzji związanych 

z zarządzaniem fundamentalnymi wyzwaniami stojącymi przed naszym krajem. 

Apelujemy jednak, aby w możliwie najmniejszym stopniu zmienił się kontekst 

merytoryczny (zakres interwencji) oraz instytucjonalno-personalny Programu 

Dostępność Plus. Jest to bowiem program niezwykle ważny dla milionów polskich 

obywateli, a jego skomplikowana koordynacyjnie struktura była bardzo sprawnie 

obsługiwana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

dr Krzysztof Kurowski, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, w imieniu 

swoim oraz następujących Członków/-iń Rady Programowej Kongresu Osób z 

Niepełnosprawnościami: 

• dr Anna Drabarz (Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami/ Polskie 

Forum Osób z Niepełnosprawnościami) 

• dr Małgorzata Franczak (Fundacja Eudajmonia) 



 

• Magdalena Kocejko (Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia) 

• Krzysztof Kotyniewicz (Polski Związek Głuchych) 

• Piotr Kowalski (Fundacja KSK) 

• Grzegorz Kozłowski (Polska Fundacja Osób Słabosłyszących) 

• prof. SGH dr hab. Paweł Kubicki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 

• Justyna Kucińska (Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego) 

• prof. UKSW dr  hab. Katarzyna Roszewska ( Polskie Forum Osób z 

Niepełnosprawnościami / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie) 

• Rafał Skrzypczyk (Fundacja Aktywnej Rehabilitacji) 

• Piotr Todys (Fundacja TUS) 

• Aleksander Waszkielewicz (Fundacja na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami) 

• dr hab. inż. arch. Marek Wysocki prof. nadzw. Politechniki 

Gdańskiej (Politechnika Gdańska, Centrum Projektowania Uniwersalnego) 

• Jacek Zadrożny (Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia) 

• Adam Zawisny (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Wdrażania Konwencji o 

Prawach Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie Miasta Łodzi) 

• dr Monika Zima-Parjaszewska (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną / Polskie Forum Osób z 

Niepełnosprawnościami) 

• Przemysław Żydok (Fundacja Aktywizacja) 

 

 

 
 
 
 

 
Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami 
Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami działa od maja 2003 r. 
Jest organizacją non-profit o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP), 
zrzeszającą stowarzyszenia i związki stowarzyszeń osób z niepełnosprawnościami 
w Polsce. Od 2004 roku PFON należy do Europejskiego Forum Niepełnosprawności 
(European Disability Forum – EDF). 


