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Pan Marek KUCHCIŃSKI
Marszałek Sejmu
Szanowny Panie Marszałku,
z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, w ślad za przekazanym w dniu 27 czerwca 2019 r.
projektem ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przesyłam
projekt aktu wykonawczego do ww. projektu ustawy, przekazany przez Ministra Inwestycji
i Rozwoju.
Z poważaniem,
Jacek Sasin
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU
z dnia ………….… 2019 r.
w sprawie szczegółowych wymogów, jakie muszą spełniać podmioty dokonujące
certyfikacji dostępności, wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dostępności oraz wzoru
certyfikatu dostępności

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia ……… 2019 r. o zapewnianiu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. ……………) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe wymogi, jakie muszą spełniać podmioty dokonujące certyfikacji dostępności,
zwanej dalej „certyfikacją”;
2) wzór wniosku o wydanie certyfikatu dostępności;
3) wzór certyfikatu dostępności.
§ 2. Podmioty dokonujące certyfikacji muszą posiadać:
1) odpowiednie zasoby organizacyjne, rozumiane jako środki niezbędne do dokonania
certyfikacji, w tym:
a) opis funkcji i procedur zespołu przeprowadzającego audyt dostępności w zakresie
weryfikacji spełnienia przez podmiot ubiegający się o certyfikat dostępności,
minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia … 2019 r. o
zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
b) procedurę weryfikacji spełnienia minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6
ustawy z dnia … 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami,
c) zapewnienie miejsca do przechowywania dokumentacji z przeprowadzonego audytu
dostępności i wydanego certyfikatu dostępności, spełniającego kryteria bezpieczeństwa
przechowywania informacji;

2) odpowiednie zasoby kadrowe pozwalających na stworzenie zespołu przeprowadzającego
audyt dostępności, składającego się co najmniej z 3 osób, z których każda z osobna lub
wszystkie łącznie posiadają:
a) stopień inżyniera architekta lub inżyniera budownictwa,
b) kompetencje i wiedzę w zakresie dostępności architektonicznej, co oznacza udział w
realizacji co najmniej 3 inwestycji spełniających zasady uniwersalnego projektowania, o
którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia … 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami lub przeprowadzenie co najmniej 5 audytów dostępności
obejmujących minimum 5 budynków, o łącznej powierzchni co najmniej 100m2,
c) kompetencje i wiedzę w zakresie dostępności cyfrowej, co oznacza udział w
przygotowaniu lub dostosowaniu co najmniej 5 serwisów internetowych spełniających
międzynarodowy standard WCAG lub przeprowadzenie co najmniej 5 audytów
dostępności stron internetowych,
d) orzeczenie o niepełnosprawności z symbolem 03-L, 04-O, 05-R;
3) narzędzia pozwalające na należyte przeprowadzenie certyfikacji, w szczególności
dysponować urządzeniami pomiarowymi, komputerem z dostępem do Internetu oraz
oprogramowaniem, umożliwiającym weryfikację dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych.
§ 3. Określa się wzór wniosku o wydanie certyfikatu dostępności, który stanowi załącznik nr
1 do rozporządzenia.
§ 4. Określa się wzór certyfikatu dostępności, który stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie do projektu Rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymogów, jakie
muszą spełniać podmioty dokonujące certyfikacji dostępności, wzoru wniosku o wydanie
certyfikatu dostępności oraz wzoru certyfikatu dostępności
Projekt ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przyjęty
przez Radę Ministrów w dniu 25.06.2019r. zawiera w art. 28 ust. 2 delegację ustawową do
wydania przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego aktu wykonawczego,
określającego szczegółowe wymogi, jakie muszą spełniać podmioty dokonujące certyfikacji,
wzór wniosku o wydanie certyfikatu dostępności oraz wzór certyfikatu dostępności.
W związku z tym przygotowany został projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych
wymogów, jakie muszą spełniać podmioty dokonujące certyfikacji dostępności, wzoru
wniosku o wydanie certyfikatu dostępności oraz wzoru certyfikatu dostępności, który
wskazuje przede wszystkim wymagania jakie muszą spełnić podmioty ubiegające się o status
podmiotu certyfikującego dostępność. Konieczność wydania przepisów szczegółowych w tym
zakresie wynika z konieczności uregulowania w przepisach powszechnie obowiązującego
prawa zasad wg których wybierane są podmioty dokonujące certyfikacji dostępności. W
chwili obecnej na rynku działa zaledwie kilka, kilkanaście podmiotów pełniących tego typu
funkcje. Są to najczęściej organizacje pozarządowe lub podmioty prywatne świadczące usługi
weryfikowania dostępności. Każda z nich robi to obecnie według własnej metodologii, za
pomocą różnych narzędzi, różnych wytycznych, procedur (lub ich braku) i zróżnicowanego
zespołu ekspertów, które nie podlegają żadnej kontroli, weryfikacji czy monitorowaniu.
Powoduje to brak możliwości porównywania w jakikolwiek sposób efektów badania
dostępności budynków czy stron internetowych, a w konsekwencji brak przewidywalności
na jakie udogodnienia czy ułatwienia w funkcjonowaniu może liczyć osoba o szczególnych
potrzebach (np. senior, czy osoba niepełnosprawna) w dostępie do przestrzeni publicznej,
instytucji, dóbr i usług rynkowych.
Jednocześnie wprowadzenie ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami określonych wymagań, jednakowych wobec wszystkich podmiotów publicznych
w zakresie zapewniania tej dostępności (art. 6 ustawy), a także wprowadzenie możliwości dla
podmiotów prywatnych i organizacji pozarządowych (art. 15) do poddawania się certyfikacji
dostępności z uwzględnieniem tychże wymagań, z dużym prawdopodobieństwem
wygeneruje zapotrzebowanie na tego typu usługi na rynku. W związku z tym konieczne jest
ujednolicenie wymagań wobec podmiotów, które będą dokonywać certyfikacji dostępności
na zasadach określonych w niniejszej ustawie. W tym celu projekt rozporządzenia wskazuje
wymagania nie tylko pod katem obowiązku posiadania określonych narzędzi czy zasobów
organizacyjnych, które powinny posiadać te podmioty (tu rozumiane jako środki niezbędne
do dokonania certyfikacji w tym m.in. odpowiednie funkcje i procedury dla zespołu
przeprowadzającego audyt dostępności, procedura weryfikacji dostępności, miejsce do
przechowywania dokumentacji), ale także odpowiednie zasoby kadrowe pozwalające na
stworzenie zespołu przeprowadzającego audyt dostępności (w tym osób posiadających

określoną wiedzę, kompetencje, doświadczenia a także możliwość zaangażowania osób
które ze względu na swoją niepełnosprawność najlepiej będą w stanie ocenić poziom
dostępności danego budynku czy strony internetowej określonego podmiotu).
Rozporządzenie określa także wzory dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
certyfikacji – wzór wniosku o wydanie certyfikatu oraz wzór samego certyfikatu. Określenie
tych wzorów pozwala na uproszczenie i ujednolicenie procedury certyfikacyjnej, co w
konsekwencji poprawia transparentność całego procesu i zapewnia niezbędną
porównywalność i rozpoznawalność certyfikatów dostępności, które są dokumentami
potwierdzającymi że dany podmiot zapewnia dostępność dla osób ze szczególnymi
potrzebami.

