
Warszawa, 21 września 2020 roku 

  

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI 
REGIONALNEJ 

Przegląd prawa –  

stan na 18 września 2020 



Przegląd prawa – art. 56 ustawy 

PRZEDMIOT       obowiązek dokonania przeglądu prawa pod kątem 

dostępności i sporządzenia RAPOTRU z ewentualnymi propozycjami 

zmiany przepisów 

KTO       ministrowie kierujący działami administracji rządowej  

ZAKRES       w obszarze kompetencji ministrów,    

          dotyczy kwestii, które mogą powodować niedostępność – 

np. usług, lub brak możliwości korzystania z uprawnień 

TERMIN: do 21.09.2020 – przekazanie RAPORTU do MFiPR 

  

  

  



Przegląd prawa – statystyka 

Oficjalne odpowiedzi ministerstw

Odpowiedziało 
10 ministerstw

Nie 
odpowiedziało 
10 ministerstw



Raporty ministerstw (1) 

Nazwa ministerstwa Wynik przeglądu 

Ministerstwo Aktywów 
Państwowych, 
Ministerstwo Obrony 
Narodowej, 

Nie zidentyfikowano przepisów wymagających 
zmiany 

Ministerstwo Klimatu Przepisy dot. selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych – już rozpoczęto zmianę  rada 
gminy ma możliwość (nie obowiązek) zawarcia 
regulacji dot. ułatwień dla Ozn 

Ministerstwo Finansów Przepisy dot. przeprowadzania egzaminu na 
doradcę podatkowego wymagają dostosowania 



Raporty ministerstw (2) 

Nazwa ministerstwa Wynik przeglądu 

Ministerstwo 
Sprawiedliwości 

1. Nowelizacja art. 183 Kodeksu postępowania cywilnego  
Możliwość zastosowania e-mediacji  

2. Nowelizacja rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów 
powszechnych  obowiązek stosowania dostępnych tablic 
informacyjnych 

3. Przepisy dot. postępowań rejestrowych i działalności 
rejestrów (KRS, KRK, rejestr zadłużenia (…)  obsługa z 
wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się 
lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi 
tłumacza, dokonanie zmiany szeregu rozporządzeń 
określających wzory dokumentów  

4. Ogólna propozycja stosowania w szerszym zakresie e-
administracji 

 



Raporty ministerstw (3) 

Nazwa ministerstwa Wynik przeglądu 

Ministerstwo 
Funduszy i Polityki 
Regionalnej 

1. Ustawa „wdrożeniowa ”  wskazać Radę Dostępności jako ciało 
obligatoryjnie objęte procedurą konsultacji, Strategia ZIT 
powinna zawierać zapisy dotyczące zwiększania dostępności, 
potwierdzenie ważności zasad horyzontalnych (równości szans i 
niedyskryminacji) 
 

2. Ust. o COVID-19 w 2020 r.  dodanie zapisu dot. stosowania 
przepisów wynikających z ustawy o dostępności cyfrowej 
 

3. Ust. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami  doprecyzowanie przepisów o składaniu wniosku 
o formę komunikacji – art. 6 pkt 3 (dopuszczenie wniosków 
elektronicznych i papierowych), o sposobie składania wniosku o 
zapewnienie dostępności, skargi na brak dostępności, o 
koordynatorach dostępności – doprecyzowanie/poszerzenie 
katalogu instytucji, w których są wymagani? 



Do 18 września otrzymaliśmy dodatkowo: 

Propozycje zmian przepisów: 
 Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 
 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
 Ministerstwo Zdrowia 
 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

 
Informację o braku propozycji: 
 Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

 
Informację o trwającym przeglądzie: 
 Ministerstwo Edukacji Narodowej 
 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
 Ministerstwo Rozwoju 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Brak odpowiedzi  

 Ministerstwo Cyfryzacji 
 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej 
 Ministerstwo Infrastruktury 
 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 Ministerstwo Sportu 
 Ministerstwo Środowiska 
 

 
 

 
 

 



Harmonogram prac nad przeglądem 
 

 

WRZESIEŃ – 
przekazanie 
raportów do 
MFiPR  

PAŹDZIERNIK-
przekazanie 
raportów Radzie 
Dostępności  

 DO KOŃCA 
ROKU - wydanie 
opinii przez 
Radę 
Dostępności  

2021 – 
ewentualne 
wystąpienia 
MFiPR do 
poszczególnych 
ministrów z 
wnioskami o 
zmianę 
przepisów 
prawa 



Dziękuję za uwagę 

@MFIPR_GOV_PL 

www.facebook.com/
dostepnoscplus/ 

www.gov.pl/web/ 
fundusze-regiony/program-
dostepnosc-plus 


