
   

 Formularz zgłaszania uwag do projektu ustawy o dostępności  
 

 

L.p. 
 

 
Rozdział, 
Paragraf, 

Ustęp 

Obecne brzmienie Proponowana zmiana Uzasadnienie 

     
 Rozdział I, 

Art. 1. 
Ustawa określa środki służące 
zapewnieniu dostępności osobom z 
niepełnosprawnościami, 
umożliwiające im udział w życiu 
społecznym na zasadzie równości z 
innymi osobami, oraz obowiązki 
podmiotów publicznych w tym 
zakresie. 

Ustawa określa środki służące 
zapewnieniu dostępności 
osobom z 
niepełnosprawnościami oraz 
osobom o ograniczonej 
mobilności, umożliwiające im 
udział w życiu społecznym na 
zasadzie równości z innymi 
osobami, oraz obowiązki 
podmiotów publicznych w tym 
zakresie. 

Ustawa o dostępności powinna być 
nakierowana na umożliwienie 
udziału w życiu społecznym 
również rodzicom z dziećmi w 
wózkach, rodzicom z małymi 
dziećmi, osobom starszym. 
Ograniczenie ustawy jedynie do 
osób niepełnosprawnych nie 
zapewni im pełnej możliwości 
udziału w życiu społecznym, gdyż 
mimo, że potrzeby infrastrukturalne 
tych grup często są podobne, nie 
są zbieżne.  

 Rozdział I, Art 
2. ust. 4).  

brak Osoba o ograniczonej 
mobilności - osoba, której 
swobodne poruszanie się jest 
ograniczone ze względu na 
bariery architektoniczne, a 
potrzeby związane z pełnym 
funkcjonowaniem w 
przestrzeni publicznej 

Jedynie odpowiednie rozpoznanie 
potrzeb tych grup i wdrożenie 
rozwiązań odpowiadających na te 
potrzeby umożliwi im pełne 
funkcjonowanie w społeczeństwie. 
Biorąc pod uwagę fakt, że 
społeczeństwo w Polsce i Europie 
się starzeje, a rządy dążą do 
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specyficzne. W szczególności 
dotyczy to: rodziców z dziećmi 
w wózkach dziecięcych, 
rodziców z małymi dziećmi, 
osób starszych.  

zapewnienia wzrostu 
demograficznego, wdrażanie 
rozwiązań skierowanych do tych 
grup społecznych rozwiązań jest 
niezbędne.  

 Art. 4. pkt. 1. 
ust. 1) 

uwzględnianie potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami w 
planowanej i prowadzonej 
działalności; 

uwzględnianie potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami oraz 
osób o ograniczonej 
mobilności w planowanej i 
prowadzonej działalności; 

j.w. 

 Art. 4. pkt. 1. 
ust. 1, ppkt a) 

instalację urządzeń oraz 
zastosowanie środków technicznych 
w budynku, które umożliwiają 
osobom z niepełnosprawnością 
ruchową fizyczny dostęp, co 
najmniej do tych pomieszczeń 
budynku, w których odbywa się 
obsługa klientów lub interesantów, 

instalację urządzeń oraz 
zastosowanie środków 
technicznych w budynku, które 
umożliwiają osobom z 
niepełnosprawnością ruchową 
oraz osobom o ograniczonej 
mobilności, fizyczny dostęp, co 
najmniej do tych pomieszczeń 
budynku, w których odbywa się 
obsługa klientów lub 
interesantów, 

j.w. 

 Art. 4. pkt. 2. 
ust. 3. ppkt. f 

brak zapewnienia pierwszeństwa 
obsługi dla osób 
niepełnosprawnych, osób 
starszych oraz osób z dziećmi 
do lat 3 oraz kobiet w ciąży.  

Dla osób niepełnosprawnych, osób 
starszych oraz rodzice z małymi 
dziećmi i kobiety w ciąży to osoby 
o specjalnych potrzebach i 
ograniczeniach związanych ze 
zdrowiem i samopoczuciem, dla 
których długotrwałe oczekiwanie 
na informację lub obsługę może 
być czynnikiem wykluczających z 
korzystania z niej. Osoby takie 
powinny być obsługiwane 
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priorytetowo, poza kolejnością lub 
w specjalnie do tego 
przeznaczonym punkcie.  

 Art. 4. pkt. 3. Jeżeli dostosowanie budynków 
przez zainstalowanie urządzeń oraz 
zastosowanie środków 
technicznych, o których mowa w ust. 
2 pkt 1 lit. a i b, nie zapewnia 
osobom z niepełnosprawnościami 
możliwości samodzielnego dostępu 
do pomieszczeń, dany podmiot 
zobligowany jest zapewnić takiej 
osobie wsparcie innej osoby. 

Jeżeli dostosowanie budynków 
przez zainstalowanie urządzeń 
oraz zastosowanie środków 
technicznych, o których mowa 
w ust. 2 pkt 1 lit. a i b, nie 
zapewnia osobom z 
niepełnosprawnościami oraz 
osobom o ograniczonej 
mobilności, możliwości 
samodzielnego dostępu do 
pomieszczeń, dany podmiot 
zobligowany jest zapewnić 
takiej osobie wsparcie innej 
osoby. 

Zobligowanie zapewnienia pomocy 
w dostępie do budynków dla osób 
o ograniczonej mobilności, które 
samodzielnie nie mogą dostać się 
do budynków jest kluczowe z 
perspektywy ich pełnego 
uczestnictwa w życiu społecznym.  

 Art. 4. pkt. 4.  Minister właściwy do spraw 
budownictwa, planowania i 
zagospodarowania przestrzennego 
oraz mieszkalnictwa w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw 
rozwoju regionalnego, może 
określić, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe standardy dostępności 
stanowiące zestaw technicznych 
wymagań dla projektowania i 
modernizacji w zakresie 
architektury, w celu wdrożenia 

Minister właściwy do spraw 
budownictwa, planowania i 
zagospodarowania 
przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa w 
porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw rozwoju 
regionalnego, może określić, w 
drodze rozporządzenia, 
szczegółowe standardy 
dostępności stanowiące 
zestaw technicznych wymagań 

Rozporządzenia w zakresie 
szczegółów dostępności mogą być 
klarownymi wytycznymi dla 
samorządów i innych wykonawców 
zadania, dotyczącymi sposobów 
dostosowania architektury do 
potrzeb osób z ograniczoną 
mobilnością, a nie jedynie dla osób 
niepełnosprawnych, co jest już 
pewnym standardem.  
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rozwiązań dostępnych dla osób z 
niepełnosprawnościami 

dla projektowania i 
modernizacji w zakresie 
architektury, w celu wdrożenia 
rozwiązań dostępnych dla 
osób z niepełnosprawnościami 
oraz rodziców z małymi 
dziećmi.  

 Art. 4. pkt. 6. Minister właściwy do spraw 
transportu w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw 
rozwoju regionalnego, może 
określić, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe Strona 5 z 27 
standardy dostępności stanowiące 
zestaw technicznych wymagań dla 
projektowania i modernizacji w 
zakresie transportu, w celu 
wdrożenia rozwiązań dostępnych 
dla osób z niepełnosprawnościami. 

Minister właściwy do spraw 
transportu w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw 
rozwoju regionalnego, może 
określić, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe 
Strona 5 z 27 standardy 
dostępności stanowiące 
zestaw technicznych wymagań 
dla projektowania i 
modernizacji w zakresie 
transportu, w celu wdrożenia 
rozwiązań dostępnych dla 
osób z niepełnosprawnościami 
oraz osób o ograniczonej 
mobilności 

Dostęp transportu, w tym 
komunikacji miejskiej dla osób o 
ograniczonej możliwości i 
potrzebach, np. jakie mają 
podróżujący z małymi dziećmi, jest 
kluczowe z perspektywy ich 
pełnoprawnego uczestniczenia w 
życiu społecznym. Wzorem tego 
typu rozwiązań mogą być 
rozwiązania wypracowywane przez 
Radę Warszawskiego Transportu 
Publicznego.  

 Art. 11. pkt. 2 
ust.1)  

wsparcie osób z 
niepełnosprawnościami w dostępie i 
korzystaniu z usług świadczonych 
przez organ, o którym mowa w ust. 
1; 

wsparcie osób z 
niepełnosprawnościami oraz 
osób o ograniczonej 
mobilności w dostępie i 
korzystaniu z usług 
świadczonych przez organ, o 
którym mowa w ust. 1; 
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 Art. 11. pkt. 2 
ust.3)  

współpraca z organizacjami 
działającymi na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami 

współpraca z organizacjami   
działającymi na rzecz osób z     
niepełnosprawnościami i  
pozostałych o specjalnych   
potrzebach związanych z   
mobilnością.  

Obecnie w Polsce funkcjonuje 
szereg organizacji społecznych 
zajmujących się problemami osób 
o ograniczonej mobilności, w tym 
tych związanych z dostępnością w 
przestrzeni publicznej. Możliwość 
korzystania z usług takich 
podmiotów nie powinna ograniczać 
się jedynie do organizacji 
zajmujących się problemami osób 
niepełnosprawnych.  

 Art. 12. 1. O status podmiotu akredytowanego 
w zakresie certyfikowania 
dostępności architektonicznej i 
cyfrowej mogą ubiegać się podmioty 
realizujące zadania na rzecz 
dostępności, w tym podmioty, o 
których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 
pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, 
statutowo Strona 11 z 27 działające 
na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami, zwane dalej 
„podmiotami ubiegającymi się o 
akredytację” 

O status podmiotu 
akredytowanego w zakresie 
certyfikowania dostępności 
architektonicznej i cyfrowej 
mogą ubiegać się podmioty 
realizujące zadania na rzecz 
dostępności, w tym podmioty, 
o których mowa w art. 3 ust. 2 i 
ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, 
statutowo Strona 11 z 27 
działające na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami i/lub 
na rzecz grup wykluczonych w 
związku z ograniczeniami w 
mobilności, zwane dalej 
„podmiotami ubiegającymi się 
o akredytację” 

j.w. 

 Art. 14. 1. Certyfikacja dostępności ma na celu 
weryfikację, czy dany podmiot, w 
zakresie miejsca prowadzonej 

Certyfikacja dostępności ma 
na celu weryfikację, czy dany 
podmiot, w zakresie miejsca 

Miejsca certyfikowane powinny 
odpowiadać na wszelkie potrzeby 
osób niepełnosprawnych oraz osób 
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działalności i sposobu świadczonych 
usług, zapewnia dostępność 
architektoniczną i cyfrową, na 
warunkach określonych w art. 4 ust. 
2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 

prowadzonej działalności i 
sposobu świadczonych usług, 
zapewnia dostępność 
architektoniczną, 
infrastrukturalną i cyfrową, na 
warunkach określonych w art. 
4 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 

o ograniczonej mobilności, również 
potrzeb związanych z infrastrukturą 
tj. np. zapleczem sanitarnym. 

 Art. 18. 1. pkt. 
2. 

Niezależnie od treści ust. 1, każda 
osoba z niepełnosprawnością, lub 
jej przedstawiciel ustawowy, której 
nie zapewniono dostępności do 
obiektu, informacji lub usługi, do 
których miała prawo, może złożyć 
wniosek o zapewnienie dostępności 

Niezależnie od treści ust. 1, 
każda osoba z 
niepełnosprawnością, lub jej 
przedstawiciel ustawowy,lub 
też osoba o ograniczonej 
mobilności, której nie 
zapewniono dostępności do 
obiektu, informacji lub usługi, 
do których miała prawo, może 
złożyć wniosek o zapewnienie 
dostępności 

 

     
 
 
Powyższe uwagi zostały złożone przez Fundację “Rodzic w mieście” 
mail: kontakt@rodzicwmiescie.pl 
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