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Liderzy zmian 

We wstępie do folderu, podsumowującego pierwszą   
edycję Konkursu „Lider Dostępności”, mój mąż, Piotr, pisał:   
„Chciałbym, aby Lider Dostępności (...) budował przyjazną  
przestrzeń dla wszystkich jej użytkowników, w tym dla coraz  
większej grupy osób starszych. Wierzę, że ten Konkurs będzie  
wyrazistym znakiem zapowiadającym, że Polska staje się   
krajem dostępnym dla każdego obywatela”. 

Dziś, we wstępie do folderu piątej, jubileuszowej edycji  
Konkursu, z dużą pewnością i ze spokojem mogę napisać,  
że jego organizatorzy – Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji,  
Towarzystwo Urbanistów Polskich – oraz patron honorowy,  
Prezydent RP Andrzej Duda, nie zawiedli tych oczekiwań.  
W ciągu minionych czterech edycji „Lidera Dostępności” nagrodziliśmy ponad 30 firm, organizacji,  
samorządów, jednostek kultury, ale też architektów i urbanistów, którzy o procesie projektowania myśl
w sposób całościowy, stawiają na pierwszym miejscu człowieka i jego potrzeby, a nie designerskie  
fajerwerki. 

ą   

Mapa Liderów Dostępności 2016-2020 pokazuje, że w Polsce jest coraz mniej białych plam dostępności,  
a myślenie w duchu projektowania uniwersalnego nie jest przypisane jedynie do wielkich miast. Liderów  
zmian, bo tak myślę o laureatach naszego Konkursu, odnajdywaliśmy w Warszawie i we Wrocławiu,   
w Krakowie i Gdyni, Białymstoku i Poznaniu, ale też w niewielkich Siechnicach, Lusławicach   
czy Jankowicach. 

Tak, Piotrze, z dumą mogę napisać, że „Lider Dostępności” jest znakiem zmieniającej się Polski. Pokazuje  
to tegoroczna edycja Konkursu, ze względu na pandemię wirusa COVID-19 trudna i przeprowadzana  
w wyjątkowych okolicznościach. Ale nawet koronawirus nie był w stanie powstrzymać nas w realizacji  
Twojego marzenia. Tak wielka jest jego moc i siła stworzonego przez Ciebie zespołu. 

W tym roku Kapituła Konkursu (po raz pierwszy w historii obradująca zdalnie) nagrodziła obiekty,   
za którymi stoją ludzie doskonale zdający sobie sprawę z tego, że dostępność to nie tylko zbiór suchych  
wytycznych, punktów, paragrafów, ale też konkretne możliwości, jakie otwierają się przed osobami   
z niepełnosprawnością. Wygrały obiekty, które zmieniają krajobraz polskich miast i miasteczek na lepszy,  
bardziej dostępny i przyjazny. Wygrali najlepsi. Serdecznie Państwu gratuluję. 

Ewa Pawłowska 
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji 
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Mam ogromną przyjemność już po raz piąty patronować 
Konkursowi Architektoniczno-Urbanistycznemu „Lider 
Dostępności”. Serdecznie dziękuję organizatorom – 
Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji i Fundacji Integracja 
oraz Towarzystwu Urbanistów Polskich – za tę ważną 
i cenną inicjatywę. Składam gratulacje tegorocznym 
laureatom i wszystkim, których profesjonalizm, wrażliwość 
i zaangażowanie przyczyniają się do budowania 
Polski bez barier. 

Uważam za niezmiernie istotne, by przestrzeń, 
w której żyjemy, sprzyjała rozwojowi relacji społecznych 
i była przyjazna dla każdego. Aby to osiągnąć, trzeba być 
stale otwartym na innych i umieć spojrzeć na świat z cudzej 
perspektywy. Budowanie domów mieszkalnych i gmachów publicznych, które nikogo nie wykluczają; 
urządzanie ulic i placów w naszych miejscowościach, zachęcających do wspólnego przebywania 
i umożliwiających to osobom o ograniczonej mobilności; empatia i solidarność z tymi, którym trudniej 
się przemieszczać, wyrażone w sposobie organizacji komunikacji zbiorowej – wszystko to są znamiona 
nowoczesnego państwa i społeczeństwa. 

Z radością i satysfakcją dostrzegam tak wiele dowodów, że świadomość tych wyzwań jest w Polsce 
coraz powszechniejsza. Pełna integracja, przeciwdziałanie wykluczeniu, projektowanie uniwersalne 
stawiają wysokie wymagania, których spełnienie jest konieczne nie ze względu tylko na jakąś specyficzną 
grupę, lecz na całą naszą wspólnotę. Każdy człowiek miewa trudności w codziennym poruszaniu się. 
Najmocniej dotyka to osób z niepełnosprawnościami, ale w jakiejś mierze doświadczenie to łączy nas 
wszystkich: czy to jako małych dzieci, czy jako rodziców prowadzących wózek, czy wtedy, 
gdy odnieśliśmy kontuzję, czy wreszcie jako seniorów o ograniczonych już siłach. 

Ruch należy do podstawowych ludzkich konieczności, a zarazem też przyjemności. Wiąże się i z pracą, 
i z wypoczynkiem. Swoboda wyboru celów i prowadzących do nich dróg decyduje o komforcie życia 
i jakości zdrowia. Dlatego likwidowanie przeszkód i kształtowanie otoczenia, które ułatwia każdemu 
dotarcie i przebywanie tam, gdzie pragnie, to jedne z najważniejszych współczesnych zadań. 

Jestem przekonany, że wysiłki podejmowane przez władze Rzeczypospolitej różnych szczebli, środowiska  
i organizacje społeczne, firmy i osoby prywatne będą nadal dobrze służyć sprawie integracji. Raz jeszcze  
gratulując nagrodzonym, życzę nam wszystkim, aby Państwa realizacje były inspiracją dla innych   
i znajdowały coraz więcej naśladowców. 
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Andrzej Duda 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
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LIDER DOStĘPnOŚCI 
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Towarzystwa Urbanist ów Polskich,  
organizowany pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.  

Celem Konkursu jest promowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań architektonicznych   
i urbanistycznych w zakresie dostosowania budynk ów i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością.  

Kapituła Konkursu „Lider Dostępności 2020” przyznała Grand Prix, 7 nagr ód i 2 wyr óżnienia.  
Podczas gali finałowej Prezydent RP Andrzej Duda wręczył nagrody w następujących kategoriach: 

 GRAND PRIX 
 Architekt/urbanista 
 Przestrzeń publiczna 
 Duży obiekt użyteczności publicznej 
 Obiekt usług lokalnych 
 Obiekt biurowo-handlowy 
 Obiekt mieszkalny/hotelowy 
 Obiekt zabytkowy 

Kapituła Konkursu „Lider Dostępności 2020” obradowała pod przewodnictwem Ewy Pawłowskiej, Prezes  
Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, w składzie: Maciej Chojnowski, Zastępca Dyrektora Biura Dialogu  
i Korespondencji Kancelarii Prezydenta RP, Krzysztof Chwalibóg, architekt, Przewodniczący Polskiej Rady  
Architektury, Andrzeja Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Jadwiga Emilewicz – Minister Rozwoju 
(w jej imieniu: Anita Kukawska, Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji), Małgorzata  
Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (w jej imieniu: Przemysław Herman, Zastępca  
Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego), Kamil Kowalski, projektant dostępności,  
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Tomasz Majda, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanist ów   
Polskich, Monika Okrasa, koordynator konkursu „Lider Dostępności”, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji,   
Krystyna Solarek, Towarzystwo Urbanist ów Polskich, Prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej  
ds. Nauki, Katarzyna Ujma-Wąsowicz, Prezes Oddziału Śląskiego Towarzystwa Urbanist ów Polskich,   
Grażyna Wereszczyńska, Dyrektor Biura Dialogu i Korespondencji Kancelarii Prezydenta RP. 

Zapraszamy do udziału w 6. Konkursie „Lider Dostępności”. Na zgłoszenia czekamy do 15 marca 2021 roku. 
Warunki uczestnictwa oraz karta zgłoszenia do pobrania ze strony: www.integracja.org/lider-dostepnosci/ 
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Grand Prix 
MuzEuM nARODOwE w KRAKOwIE 

Posiadające 12 oddziałów Muzeum jest jedną z najbardziej znanych i zasłużonych dla polskiej kultury placówek.  
Wyróżnia się nie tylko unikatowym w skali światowej zbiorem dzieł sztuki, ale też odważnie wyznacza standardy   
– również te związane z obsługą różnych grup zwiedzających, i z dostępnością architektoniczną przestrzeni   
i budynków zabytkowych.  

W tym roku Kapituła Konkursu zdecydowała o przyznaniu Muzeum Narodowemu w Krakowie (MNK) Grand Prix. 
Przyczyniły się do tego konsekwentne i wieloletnie działania na rzecz dostosowania do potrzeb osób z różnymi 
niepełnosprawnościami kolejnych oddziałów Muzeum – zarówno pod względem architektonicznym, jak i ich oferty 
edukacyjnej. Miało to często miejsce w trudnych do adaptacji przestrzeniach historycznych Krakowa. 

Kapituła w swym werdykcie podkreśliła, że Grand Prix tegorocznego Konkursu będzie dla władz Muzeum jasnym  
znakiem słuszności podejmowanych dotąd działań oraz mobilizacją do udostępnienia kolejnych obiektów   
i przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami. Warty odnotowania jest również fakt, że zgłoszenia konkursowe  
przygotowywane przez MNK – zarówno w tej edycji, jak i w latach ubiegłych – zawsze cechuje wysoki poziom  
merytoryczny i pełne zrozumienie tego, na czym polega dostępność. W poprzednich latach nagrodzone zostały  
dwa oddziały Muzeum Narodowego w Krakowie, obydwa w kategorii „Obiekt zabytkowy”. EUROPEUM – Ośrodek  
Kultury Europejskiej został nagrodzony  
jako modelowy przykład modernizacji   
obiektu zabytkowego, przy którym   
wzięto pod uwagę potrzeby osób   
z niepełnosprawnością, oraz za  
sukcesywne działania Muzeum  
Narodowego w Krakowie, zmierzające  
do udostępnienia oferty muzealnej jak  
najszerszej grupie odwiedzających.   
Z kolei Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku   
w Sukiennicach otrzymała statuetkę   
za przeprowadzoną tam gruntowną  
modernizację. Ta jedna z najbardziej  
znanych atrakcji Krakowa, jest  
wyposażona m.in. w nowoczesną   
windę z przyciskami brajlowskimi   
i komunikatorem głosowym,  
umożliwiającą swobodny dostęp   
do galerii i tarasów.  . M
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Żłobki, przedszkola, domy pomocy,  
obiekty reprezentacyjne, ale również domy  
jednorodzinne dla wymagających klientów – takimi inwestycjami najczęściej zajmują się architekci   
z xystudio. W 2019 r. statuetkę „Lidera Dostępności” otrzymało zaprojektowane przez nich przedszkole „Żółty  
Słonik” w Suwałkach. Wówczas jurorzy docenili wysokie walory estetyczne budynku, idące w parze z dbałością  
o potrzeby użytkowników o różnym stopniu sprawności. W tym roku również nagrodzono ich projekt – Dom   
dla Bezdomnych w Jankowicach.  

Nic dziwnego, że statuetka w kategorii „Architekt/urbanista” trafiła właśnie do xystudio. Kapituła przyznała   
ją za tworzenie architektury, która w centrum stawia człowieka i jego potrzeby, a nie fajerwerki i rozwiązania   
tyleż efektowne, co niefunkcjonalne. Xystudio udowadnia swoimi projektami, że kieruje się zasadami  
projektowania uniwersalnego, tworząc obiekty i przestrzenie, które łączą, a nie dzielą. Architekci całkowicie  
zasadnie piszą na swojej stronie, że lata pracy nauczyły ich projektowania stawiającego potrzeby odbiorcy   
na pierwszym planie, a zdobyte doświadczenie pomaga łączyć architekturę z jej bardziej ulotnym partnerem –  
psychologią. To podejście widać we wszystkich zaprojektowanych przez studio budynkach. 

Przestrzeń publiczna – wyróżnienie 
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PARK BuLwARy 
Dotychczas zaniedbany i nieużytkowany teren w centrum  
Tomaszowa Mazowieckiego, stał się miejską enklawą i oazą  
zieleni, z której mogą korzystać wszyscy mieszkańcy, bez  
względu na wiek czy sprawność. Możliwość samodzielnego  
korzystania zapewniły ścieżki piesze, które zostały  
oddzielone od ścieżek rowerowych pasem zieleni. Ścieżki  
te zostały doprowadzone do każdej zagospodarowanej  
przestrzeni w obrębie Parku, tj. placów zabaw, siłowni  
zewnętrznych, przestrzeni do gry w piłkarzyki, boisk   
i tarasów widokowych. Zadbano też o dostępność wjazdów  
do Parku, a także kładek pieszych nad rzeką Wolborką.  
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Duży obiekt użyteczności publicznej 
BRAMA POznAnIA 
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Placówka w Poznaniu prezentuje historię Ostrowa 
Tumskiego, początki państwa polskiego i wyspy 
katedralnej. Robi to w nowoczesny sposób, 
wyróżniający się również dostępnością. 
Oba wejścia do budynku nie mają progów, 
a drzwi otwierają się automatycznie. 
Do sal ekspozycyjnych można dostać się windą, 
która znajduje się w holu głównym. Organizowane 
są specjalne oprowadzania z wykorzystaniem 
różnego rodzaju rekwizytów, dzięki którym osoby 
z niepełnosprawnością mogą w pełni korzystać 
z zasobów Bramy Poznania. Prezentowane są filmy 
tłumaczone na polski język migowy, dostępne są tyflografiki 
i piktogramy. Oprowadzanie realizowane jest przez przeszkolonych przewodników w sposób odpowiadający 
potrzebom osób z niepełnosprawnością. 

EuROPEjSKIE CEntRuM MuzyKI 
KRzySztOfA PEnDERECKIEGO 
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Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego   
w Lusławicach jest dostępne dla osób z różnymi rodzajami  
niepełnosprawności. Mieści się w nowoczesnej, pozbawionej  
barier architektonicznych siedzibie, z salą koncertową  
wyposażoną w pętlę indukcyjną, umożliwiającą odbiór  
muzyki osobom z niepełnosprawnością słuchu.   
Centrum od kilku lat sukcesywnie wprowadza rozwiązania  
ułatwiające dostęp do swojej oferty – m.in. poprzez  
dostosowanie strony internetowej, montaż alarmu  
przyzywowego w dostosowanej toalecie, oznaczenie miejsc  
parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami   

czy kontrastowe oznaczenie szklanych przestrzeni. Wszyscy pracownicy merytoryczni Centrum są przeszkoleni   
z obsługi gości z niepełnosprawnościami. 
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Obiekt usług lokalnych 
PŁywAjĄCA BAzA nuRKOwA 
nA jEzIORzE PŁOCIE  
Zbudowana w Pile na jeziorze Płocie baza nurkowa jest 
jedynym tego typu miejscem na świecie, zapewniającym 
pełne bezpieczeństwo nurkowania osobom praktycznie 
z każdym rodzajem niepełnosprawności – nawet z porażeniem 
czterokończynowym. Dzięki systemowi komfortu termicznego, 
możliwe jest prowadzenie zajęć całorocznych, łącznie 
z nurkowaniem zimowym i podlodowym. Obiekt jest 
wyposażony w oświetlenie zewnętrzne, w tym podwodne, 
umożliwiające prowadzenie zajęć nocą. System audiowizualny 
i pomoce dydaktyczne pozwalają na prowadzenie nauki 
bezpiecznego nurkowania także dla osób z ograniczeniami 
poznawczymi. Miejsce to zapewnia komfortową przestrzeń do 
prowadzenia zajęć szkoleniowych, demonstracyjnych, sportowych, rekreacyjnych. Jest tu też strefa wytchnieniowa 
dla opiekunów. Za przedsięwzięcie odpowiada stowarzyszenie Krok po Kroku HSA. 
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DOM DLA BEzDOMnyCh 
w jAnKOwICACh 
Prowadzone przez Fundację  
Domy Wspólnoty Chleb Życia  
s. Małgorzaty Chmielewskiej  
schronisko w Jankowicach to  
budynek przeznaczony dla osób  
bezdomnych, dla których nie ma   
miejsca np. w domach pomocy  
społecznej. W obiekcie znajduje   

się m.in. 19 dwuosobowych pokoi z łazienkami dostosowanymi do różnych  stopni  niepełnosprawności, kaplica,  
gabinety, sale rehabilitacyjne, świetlica i stołówka. Jest też kuchnia, zaprojektowana w taki sposób, aby mieszańcy  
mogli pomagać w prostych pracach. W budynku jest też część dla opiekunów – trzy małe mieszkania z aneksami  
kuchennymi. Schronisko jest nie tylko w pełni dostępne, ale też ekologiczne. Są tu m.in. ogrzewanie podłogowe,  
wentylacja z rekuperacją, ciepłe ściany i okna, ekologiczna oczyszczalnia ścieków i zbiorniki wody na deszczówkę.  
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Obiekt biurowo-
handlowy 
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To nowoczesny budynek biurowy nad samym brzegiem Jeziora Maltańskiego w Poznaniu, wyposażony 
w szereg wydajnych energetycznie rozwiązań. Słynie m.in. ze swojej elewacji, a w szczeg ólności fasad 
w kształcie harmonii. Budynek zaprojektowany jest tak, aby ograniczyć nagrzewanie się pomieszczeń 
i jednocześnie dawać widok na jezioro z jego bocznych skrzydeł. Od północy płaska, w pełni przeszklona 
fasada, umożliwia natomiast maksymalne doświetlenie przez cały dzień i niepowtarzalny widok. 

Każda przestrzeń w budynku dostępna jest dla osób z niepełnosprawnością. Wejścia wyposażone są w rampy, 
a na każde piętro budynku można dostać się windą. W wyniku prac dostosowujących, na og ólnodostępnym 
tarasie na dachu wykonana została dodatkowa pochylnia. Wszystkie pomieszczenia og ólnodostępne oraz 
numery pięter w windach zostały opisane w alfabecie Braille’a. Dodatkowo krawędzie schodów wewnętrznych 
oraz zewnętrznych, a także krawędzie spocznik ów i fragment ów ramp zostały oznaczone kontrastowo. Patio 
zostało wyposażone w ławkę z oparciem oraz podłokietnikami, a czytniki kontroli dostępu oraz domofony 
zamontowano na wysokości umożliwiającej ich używanie przez osoby z niepełnosprawnością. W budynku 
wprowadzono r ównież dodatkowe procedury dla ochrony oraz recepcji, określające postępowanie 
w przypadku pojawienia się gości z niepełnosprawnością, oraz procedury ewakuacyjne dla nich. 

Obiekt mieszkalny/ 
hotelowy – wyróżnienie 
OSIEDLE MICKIEwICzA 
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Usytuowane na styku warszawskiego Żoliborza i Starych Bielan 
osiedle zostało zaprojektowane z myślą o potrzebach r óżnych grup 
mieszkańc ów. Znajdziemy tu takie rozwiązania, jak m.in. r ówne 
nawierzchnie ciąg ów pieszych, ławki wyposażone w podłokietniki, 
place zabaw dla dzieci z r óżnymi potrzebami, oznakowanie drzwi 
i krawędzi stopni, a także bezprogowy dostęp do windy i panele windowe z przyciskami w alfabecie Braille’a. 
Udogodnienie stanowią r ównież: obniżone progi, a także niżej zamontowane włączniki prądu, gniazdka 
i domofony. Jeden z budynk ów osiedla otrzymał certyfikat Integracji „Obiekt bez barier”. 
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Obiekt zabytkowy  
MuzEuM KSIĄżĄt CzARtORySKICh w KRAKOwIE 

Fo
t. 

M
N

K 

Złożony z Arsenału z Basztami Stolarską i Ciesielską, Klasztorka 
i Pałacu, zabytkowy kompleks jest jedynym obiektem muzealnym 
mieszczącym kolekcję Czartoryskich. Znajduje się tu m.in „Dama 
z gronostajem” Leonarda da Vinci. 

Nowe Muzeum Książąt Czartoryskich jest w pełni dostosowane do potrzeb osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności. W czasie modernizacji wprowadzono m.in. windy i pochylnie, oraz dostosowaną toaletę. 
Przewidziano też obniżenie lad przy kasach oraz w kawiarni, aby ułatwić użytkowanie osobom poruszającym się 
na wózkach. 

W Muzeum stworzono tzw. ścieżkę sensoryczną, by osoby z niepełnosprawnością wzroku mogły poznawać dzieła 
sztuki w niespotykany dotąd sposób. Jest to możliwe dzięki specjalnie zaprojektowanym gablotom sensorycznym, 
które są wyposażone m.in. w opis danego zabytku w alfabecie Braille’a, a także kopiom obrazów 
w formie tyflografik. 

Znajdująca się na parterze sala edukacyjna została stworzona zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. 
Jej zawartość merytoryczna i artystyczna odpowiada potrzebom osób z niepełnosprawnością wzroku, a przy tym 
jest atrakcyjna dla osób widzących. 

Laureaci Konkursu „Lider Dostępności 2019” 
Grand Prix: Uniwersytet Warszawski 
Architekt/urbanista: JEMS Architekci 
Sieć placówek: oddziały BNP Paribas Bank Polska 
Obiekt kulturalny/edukacyjny: Centrum Edukacji Ekologicznej w Nowej Palmiarni, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie 
Obiekt kulturalny/edukacyjny: Przedszkole „Żółty Słonik” w Suwałkach 
Obiekt usługowy: KÄRCHER Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych 
Obiekt usługowy – wyróżnienie: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” w Warszawie 
Obiekt mieszkalny/hotelowy: Dom Studencki „Hanka”  
Obiekt mieszkalny/hotelowy – wyróżnienie: Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności   
Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” w Tarnowie 
Obiekt zabytkowy: Muzeum Warszawy 
Obiekt zabytkowy – wyróżnienie: Muzeum Podgórza, Oddział Muzeum Krakowa 
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Przestrzeń publiczna – wyróżnienie: przebudowa ulicy św. Marcin w Poznaniu 
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Laureaci Konkursu „Lider Dostępności 2018” 
Grand Prix: Grupa Skanska  
Samorząd: Miasto Poznań  
Architekt/urbanista: Marek Wysocki  
Obiekt usługowy: Green2Day  
Przestrzeń publiczna: Plac Europejski  
Obiekt usługowy – wyróżnienie: Centrum Handlowe Posnania  
Obiekt usługowy – wyróżnienie: Gdański Teatr Szekspirowski  
Sieć placówek: Łódzka Kolej Aglomeracyjna  
Obiekt zabytkowy: EUROPEUM – Ośrodek Kultury Europejskiej (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie)  
Obiekt zabytkowy – wyróżnienie: EC1 Łódź – Miasto Kultury  
Obiekt mieszkalny: Skanska Residential Development Poland  

Laureaci Konkursu „Lider Dostępności 2017” 
Grand Prix: Miasto Katowice  
Samorząd: Miasto Katowice  
Architekt/urbanista: Tomasz Konior  
Obiekt usługowy: Lotnisko Chopina  
Przestrzeń publiczna: Plac miejski z targowiskiem i Ratuszem w Siechnicach  
Sieć placówek: Uniwersytet Warszawski  
Obiekt zabytkowy: Stara Oranżeria z Teatrem Królewskim i Formiernią w Łazienkach Królewskich w Warszawie  
Obiekt zabytkowy  – wyróżnienie: Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie  
Obiekt mieszkalny: Dom Studenta Nr 4 przy ul. Zamenhofa w Warszawie  

Laureaci Konkursu „Lider Dostępności 2016” 
Grand Prix: Miasto Gdynia  
Samorząd: Miasto Gdynia  
Architekt/urbanista: biuro projektowe Ingarden & Ewý Architekci  
Obiekt użyteczności publicznej: Centrum Kongresowe ICE Kraków
Obiekt użyteczności publicznej – wyróżnienie: Stacja Paliw PKN Orlen S.A. nr 682 przy al. Solidarności 100   
w Warszawie  
Przestrzeń publiczna: Szpilkostrada we Wrocławiu  
Sieć placówek: Poczta Polska  
Obiekt zabytkowy: Sukiennice (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie) 
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Obiekt mieszkalny/biurowy: Laboratorium Tech-Safe-Bio w Centralnym Instytucie Ochrony   
Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym 
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Organizator Współorganizator

Partner instytucjonalny

Projekt współfinansowany
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