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O czym powiemy 

EAA – co, kiedy, 
jak i dla kogo 
 
  

Wyzwania po 
wstępnych 
konsultacjach 
 

Wsparcie 
partnerów 
społecznych 
  

Stan prac nad 
projektem 
ustawy 
  

 Szanse  
i bariery dla 
rynku 
  

Harmonogram 
dalszych prac 
 
 



Europejski akt o dostępności (EAA) 

 

To pierwsza tak 
kompleksowa  
i horyzontalna regulacja 
o dostępności w prawie 
UE  

 
Służy realizacji 

postanowień Konwencji 
ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych (art. 
9 KPON) 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2019/882 w sprawie 

wymogów dostępności produktów  
i usług  

(European Accessibility Act, EAA)  
  
  



 

Termin na opracowanie  
i przyjęcie polskich przepisów: 

do dnia 28 czerwca 2022 roku 

Stosowanie przepisów:  

od 28 czerwca 2025 roku 

Terminy 



Obszary EAA i ustawy polskiej 



Podmioty gospodarcze  

 W sektorze publicznym i prywatnym 

 Cały łańcuchu dostaw i dystrybucji: 
producenci, upoważnieni 
przedstawiciele, importerzy, 
dystrybutorzy oraz usługodawcy 

 Dokonujące zakupów w ramach 
procedur zamówień publicznych, 
świadczące usługi transportu lub e-
handlu za pośrednictwem swoich stron 
internetowych 

Administracja publiczna 

 Nowe obowiązki: organy nadzoru 
rynku (b. ważna rola w systemie!) 

Kto będzie miał obowiązki 



Dostępność według EAA 

 Dostępność dla wszystkich  

 osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi 

 osoby z niepełnosprawnościami 

 osoby starsze (…osoby ze szczególnymi potrzebami) 

 KONSUMENCI 

 Dostępność wszystkich produktów  
i usług objętych EAA / ustawą  

W wyjątkowych przypadkach:  
 gdy wymogi okażą się zbyt trudne do zapewnienia, 

firmy mogą powołać się na nieproporcjonalne 
obciążenie i spełniać je  w mniejszym zakresie 
(konieczne uzasadnienie dla nadzoru rynku!). 



Założenia ustawy wdrażającej EAA  

 Uzupełnienie obowiązującego prawa 
na rzecz dostępności 

 Nowy akt prawny: całościowe 
przełożenie dyrektywy w sprawie 
wymogów dostępności produktów  
i usług do polskiego prawa 

 Przepisy zmieniające inne polskie akty 
prawne 

 Wymogi dostępności dla produktów  
i usług 

 System nadzoru rynku 

 Postępowanie skargowe, kary pieniężne 

 

 

 
 
 



Aktualny stan prac nad projektem ustawy 

 

 

 
Zakończenie pisemnych konsultacji 

roboczych z podmiotami 
administracji rządowej 

Udział w pracach Grupy KE ds. 
transpozycji EAA 

Kontakt z grupami interesariuszy 

Spotkania 
z resortami i organami  



Wnioski ze wstępnych konsultacji roboczych 

Nadzór rynku – zaprojektowanie systemu 

 Istniejące organy, podziały obowiązków, nałożenie na system EAA 

 Wybór najbardziej optymalnego modelu nadzoru  

 Nowe kompetencje, nowe zadania, nowe koszty 

Relacje z innymi aktami prawnymi 

 Akty transportowe, ustawa o dostępności cyfrowej, ustawa o radiofonii i telewizji, prawo 
telekomunikacyjne, regulacje banków, ochrona konsumentów, powiadamianie ratunkowe i in. 

Wymogi dostępności – sposób formułowania 

 Szczegółowość a swoboda podejścia, ścisłe wytyczne a margines dla innowacyjności 

 Prawo a rozwój technologii 

Odpowiedzialność za zapewnienie dostępności – linie podziałów 

 Bankowość: producenci a usługodawcy; transport zarządca infrastruktury a przewoźnik 

Postulaty 

 Zawód tłumacza przysięgłego PJM 

 Poszerzanie obowiązków dostępności: teraz / w przyszłości? (np. przewozy lokalne, regionalne) 

 Dostępność architektoniczna – zakres obowiązku 

 System wsparcia dla przedsiębiorców (wiedza i edukacja) 



Wybrane bariery i korzyści 
identyfikowane przez przedsiębiorców  

 Dodatkowe koszty poniesione na 
projektowanie produktów i/lub usług. 

 Implementacja dyrektywy wpłynie na 
wzrost cen produktów i usług objętych 
dyrektywą. 

 Zapewnienie funkcji dostępności jest 
dobrym sposobem na dotarcie do większej 
liczby klientów i poprawy wizerunku. 

 Inwestowanie w rozwój dostępnych 
produktów i usług jest opłacalne ze względu 
na stale rosnący popyt na tego rodzaju 
produkty i usługi. 

BARIERY 

KORZYŚCI 



Rola organizacji pozarządowych 

Ustawa przewiduje udział organizacji pozarządowych reprezentujących 
osoby ze szczególnymi potrzebami w: 

 monitorowaniu zgodności produktów i usług, 

 konsultowaniu raportu z monitoringu dostępności produktów i usług 
publikowanego przez MFiPR, 

 wnoszeniu skarg na działania podmiotu gospodarczego naruszające 
przepisy ustawy, 

 edukacji konsumenckiej w zakresie dostępności produktów i usług. 
 



Rola Rady Dostępności 

 Rada Dostępności opiniuje 
raport / sprawozdanie  
z wynikami monitorowania 
dostępności produktów 
i usług publikowany co roku 
do 31 marca. 

 Dodatkowe zaangażowanie?  



Harmonogram transpozycji 

Prekonsultacje 

robocze projektu 

ustawy 

Weryfikacja 

projektu ustawy;  

wniosek o wpis 

do wykazu prac 

legislacyjnych 

Rządu 

Projekt treści ustawy oraz 
ustalenia robocze  

(I i II kwartał) 

Etap rządowy 

procesu 

legislacyjnego  

 

Etap 

parlamentarny 

procesu 

legislacyjnego  

Proces legislacyjny  
(III kwartał 2021 - II kwartał 2022) 



Dziękuję za uwagę 

@MFIPR_GOV_PL 

www.facebook.com/ 
dostepnoscplus/ 

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

zuzanna.raszkowska@mfipr.gov.pl 

anna.drabarz@mfipr.gov.pl 

marta.lesnicka@mfipr.gov.pl 
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