
 

SUPLEMENT DO REGULAMINU REKRUTACJI SZKÓŁ W PROJEKCIE “DOSTĘPNA SZKOŁA” 

WARUNKI ODSTĘPSTW OD HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO 

W przypadku wystąpienia istotnego ryzyka dla realizacji projektów grantowych oraz 

osiągnięcia celów projektu, powiązanego z zaistniałą w okresie realizacji projektu siłą wyższą, 

tj. niekorzystną sytuacją gospodarczą związaną w szczególności ze wzrostem cen towarów 

i usług budowlanych, wynikającym m.in. z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego 

oraz wybuchu wojny w Ukrainie, dopuszcza się wprowadzenie zmian do zakresu rzeczowego 

i finansowego testowania MDS w ramach przedsięwzięć grantowych na zasadach 

określonych poniżej. 

I. Dopuszczenie zmian w zakresie rzeczowym i finansowym możliwe jest w sytuacji, gdy 

spełnione zostaną łącznie następujące warunki ujęte w punkcie 1-4 oraz co najmniej 

jeden z warunków zawartych w punktach 5-7: 

1. Zmiana zakresu rzeczowego i finansowego działań nie spowoduje przekroczenia 

obowiązujących limitów kosztów na cross-financing i środki trwałe. 

2. Zmiana zakresu rzeczowego i finansowego działań nie spowoduje niezgodności 

przedsięwzięcia lub jego elementów z przepisami prawa powszechnie obowiązującego 

(np. Ustawy o zapewnieniu dostępności lub Prawa budowlanego). 

3. Zmiana zakresu rzeczowego zostanie zaaprobowana przez specjalistów 

odpowiedzialnych za przeprowadzenie audytów dostępności/przygotowanie 

rekomendacji poaudytowych/specjalistów ds. dostępności – każdorazowo dokonana 

zostanie indywidualna analiza zasadności dokonania odstępstw od założeń 

przedsięwzięcia grantowego, uwzględniająca konieczność zachowania spójności 

realizowanego przedsięwzięcia z celami projektu. 

4. Zmiana zakresu rzeczowego i finansowego nie będzie dotyczyła rezygnacji z wdrożenia 

standardów obligatoryjnych, tj. standardów dojścia, wejścia, dostępu do wszystkich 

kondygnacji, pomieszczeń sanitarnych oraz ewakuacji i bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, w zakresie powodującym niezgodność z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

5. Zmiana zakresu rzeczowego i finansowego spowodowana jest czynnikami obiektywnymi 

(np. znaczący wzrost cen, brak dostępności wykonawców), które uniemożliwiają lub 



 

znacząco utrudniają realizację przedsięwzięcia w dotychczas założonym kształcie, 

a zaistnienie tychże czynników zostało udokumentowane przez Grantobiorcę, 

np. poparte przedstawioną dokumentacją przetargową. 

6. Zmiana zakresu rzeczowego spowodowana jest koniecznością zapewnienia środków na 

niezbędne do realizacji przedsięwzięcia działania, które ze względu na wystąpienie 

czynników obiektywnych nie mogą być zrealizowane w ramach pierwotnie planowanych 

działań i środków, a dokonana analiza wniosku oraz IPPD wskaże, iż nie ma możliwości 

pozyskania oszczędności umożliwiających realizację przedsięwzięcia w pełnym zakresie 

bez konieczności dokonania w/w odstępstw. 

7. Zmiana zakresu rzeczowego spowodowana jest koniecznością realizacji przepisów 

prawa, związanych z zamówieniami publicznymi (np. konieczność odbioru przedmiotu 

zamówienia, pomimo istnienia rozbieżności pomiędzy projektem a realizacją lub 

zamówieniem a przedmiotem zamówienia). 

II. Rezygnacja nie może obejmować następujących standardów: 

W ramach obszaru architektonicznego: 

1. standard dostępności dojścia do obiektów oświatowych,  

2. standard dostępności wejścia do budynku, 

3. standard dostępności komunikacji pionowej, 

4. standard dostępności sal lekcyjnych,  

5. standard dostępności sal rewalidacyjnych, 

6. standard dostępności pomieszczeń sanitarnych.  

W ramach obszaru technicznego: 

1.  standard dostępności wyposażenia sal lekcyjnych, 

2. standard dostępności ciągów komunikacyjnych, 

3.  standard dostępności przestrzeni wyciszenia, 

4. standard bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ewakuacji.  

W odniesieniu do standardów w ramach obszaru architektonicznego dostępności sal 

lekcyjnych oraz dostępności sal rewalidacyjnych, a także standardów w ramach obszaru 

technicznego dostępności wyposażenia sal lekcyjnych, ciągów komunikacyjnych i przestrzeni 



 

wyciszenia, są one obligatoryjne, o ile zostały zadeklarowane przez Grantobiorców 

we wnioskach aplikacyjnych. 

Grantobiorca może zrezygnować z realizacji standardu dostępności komunikacji poziomej 

wyłącznie wtedy, gdy nie jest możliwe wygospodarowanie środków finansowych z grantu na 

wyrównanie posadzki w szkole. Nie zwalnia to go jednak z obowiązku zachowania zgodności 

z Ustawą o zapewnianiu dostępności. 

III. Na podstawie indywidualnej analizy przypadku personel Grantodawcy może dokonać 

odstępstw w szczególności w następującym w zakresie: 

1. Przedłużenia realizacji przedsięwzięć grantowych ponad maksymalny okres realizacji 

przewidziany dokumentacją rekrutacyjną, z zastrzeżeniem, iż realizacja przedsięwzięć 

grantowych nie może zakończyć się później niż 30.09.2023 r. 

2.  Zwiększenia limitu kosztów cross-financingu i środków trwałych do poziomu 65% dla 

cross-financingu i 75% dla cross-financingu i środków trwałych łącznie. 

3. Ograniczenia liczby szkół biorących udział w konkretnym przedsięwzięciu do max. 2, 

w przypadku, gdy ze względu na liczbę szkół ujętych we wniosku oraz zaistnienie w/w 

siły wyższej, niemożliwe jest zrealizowanie przedsięwzięcia na planowanym poziomie 

we wszystkich szkołach – dotyczy to przypadków, gdy grantobiorca zgłosił do projektu 

3 szkoły. 

4. Umożliwienia Grantobiorcom odstąpienia od realizacji zalecanych elementów 

standardów, w przypadku, gdy pierwotnie ujęto je we wniosku. 

5. Ograniczenia do 60% liczby standardów testowanych w szkołach podnoszących 

dostępność (realizujących minimum 60% standardów), w których na etapie wniosku 

o powierzenie realizacji grantu zaplanowano wyższą niż zakładane minimum 60%. 

6. Ograniczenia obligatoryjnej liczby standardów testowanych w poszczególnych szkołach, 

tj. poniżej poziomu 100% standardów i 60% standardów, z uwzględnieniem konieczności 

jak najpełniejszego testowania modelu oraz wpływu ograniczenia liczby testowanych 

standardów na poziom dostępności placówki, ale z zachowaniem standardów 

obligatoryjnych. 

7. Zwiększenia wartości grantu do maksymalnej wysokości 2 mln zł. Zalecane jest 

zwiększenie procentu cross-financingu do 65%. 



 

IV. Przyznanie dodatkowych środków finansowych – ścieżka postępowania: 

1. Wnioski o dodatkowe dofinansowanie mogą być składane w dwóch turach: 

A) w terminie od 12 grudnia 2022 do 9 stycznia 2023 

B) w terminie od 6 lutego do 3 marca 2023 

2. W przypadku pojawienia się dodatkowych funduszy lub niewykorzystania wszystkich 

z poprzednich okresów, termin składania wniosków o dodatkowe dofinansowanie może 

być przedłużony lub zorganizowana trzecia tura. 

3. Ogłoszenie wyników oceny wniosków nastąpi najpóźniej w terminie 2 tygodni od 

zamknięcia każdego z naborów. 

4. Grantobiorca przeprowadza wewnętrzną analizę finansową przedsięwzięcia, 

pozwalającą ocenić możliwości jego realizacji. W przypadku wykazania braku środków, 

składa wniosek o przyznanie dodatkowych środków finansowych. 

5. Grantobiorca wskazuje we wniosku, te standardy i działania, na które brakuje środków 

finansowych, wraz z brakującymi kwotami. Problemy wykazane we wskazanych 

pozycjach muszą być udokumentowane np. ofertami z rozstrzygniętych przetargów, 

kosztorysami z przeprowadzonych szacunków oraz oświadczeniem, że grantobiorca nie 

posiada środków z innych źródeł na pokrycie nadwyżki kosztów (poza kwoty 

zaplanowane w HRF). 

6. W złożonym wniosku o dodatkowe dofinansowanie Grantobiorca przedstawia 

ewentualny montaż finansowy, jeśli jest w stanie pokryć część brakującej kwoty z innych 

źródeł finansowych , a wnioskuje tylko o część brakującej kwoty. 

7. Wniosek jest składany w formacie pdf z podpisem elektronicznym osoby upoważnionej 

do reprezentacji na adres mailowy: kontakt@dostepnaszkola.info. Do wniosku muszą 

być załączone: 

a. Propozycja zmienionego HRF w formacie excel 

b. Kopie/skany otrzymanych ofert, kosztorysów itp. 

8. Grantodawca ocenia wniosek stosując następujące kryteria: 

a.  realność realizacji przedsięwzięcia po uzyskaniu dodatkowego dofinansowania, 

mailto:kontakt@dostepnaszkola.info


 

b. zgodność przedstawionej kwoty z limitem dla maksymalnej wartości grantu tj. 2 mln 

zł, 

c. zachowanie proporcji pomiędzy środkami limitowanymi i nielimitowanymi 

w zwiększonym HRF. 

9. Grantodawca ocenia powyższe kryteria w systemie -spełnia -nie spełnia (0-1). 

Dodatkowo, podejmując decyzję o przyznaniu dofinansowania bierze pod uwagę 

posiadane środki i kwotę, na jaką wpłynęły wnioski w danej turze. 

10. Grantodawca może odmówić przyznania dodatkowego dofinansowania w sytuacji, gdy 

wg oceny przyznana dodatkowa kwota nie wpłynie znacząco na pokrycie istniejących 

braków i nie rozwiąże istniejącego problemu. 

11. Wnioski ocenia komisja złożona z opiekunów i ekspertów ds. dostępności pod 

przewodnictwem kierowniczki projektu. Decyzja jest ostateczna i nieodwołalna. 

12. Wszelkie zmiany, które zostaną ustalone i zaakceptowane w wyniku ponownej analizy 

przedsięwzięcia, zostaną potwierdzone aneksem do umowy z Grantobiorcą, 

zawierającym zaktualizowane załączniki. 

13. W przypadku, gdy wniosek jest oceniony pozytywnie, ale Grantodawca nie posiada 

wystarczających środków na zaspokojenie potrzeb Grantobiorcy wskazanych we 

wniosku, możliwe jest podjęcie negocjacji w celu znalezienia oszczędności wynikających 

z rezygnacji ze standardów nieobligatoryjnych. 

14. W przypadku nie otrzymania dodatkowego dofinansowania w jednej turze możliwe jest 

ubieganie się o nie w kolejnej turze.  

15. Grantobiorca, który uzyskał już dodatkowe dofinansowanie, nie może się ubiegać o nie 

ponownie. 


