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      Formularz zgłaszania uwag do projektu ustawy o dostępności  

 

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji 

Zmiany zaznaczono czerwoną czcionką. 

L.p. 
 

 
Rozdział, 
Paragraf, 

Ustęp 

Obecne brzmienie Proponowana zmiana Uzasadnienie 

     

1 
Rozdział 1, 
Art.2 ust 4 

usługa o charakterze powszechnym 
– usługę zdrowotną, bankową, 
ubezpieczeniową, 
telekomunikacyjną, pocztową, 
kurierską, transportową lub 
przewozu osób, adresowaną 
do nieograniczonego kręgu osób. 

 
usługa o charakterze 
powszechnym – usługę 
zdrowotną, bankową, 
ubezpieczeniową, 
telekomunikacyjną, pocztową, 
kurierską, transportową lub 
przewozu osób, adresowaną 
do nieograniczonego kręgu 
osób 

Kolizja z przepisami sektorowymi 
dla usług telekomunikayjnych 
(Prawo telekomunikacyjne: art. 1 
ust. 1 pkt 13 ; art. 79c ust. 1 i ust.3;  
rozporządzenie Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 
marca 2014 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań 
dotyczących świadczenia 
udogodnień dla osób 
niepełnosprawnych przez 
dostawców publicznie dostępnych 
usług telefonicznych; Europejski 
Kodeksu Łączności Elektronicznej 
art.111. – przepisy będą 
implementowane do prawa 
polskiego). Szczegółowe 
argumenty w piśmie przewodnim 
PIIT. 

2 Rozdział 1, obsługę osób głuchych i obsługę osób głuchych i W Polsce brakuje dobrze 
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Ustęp 

Obecne brzmienie Proponowana zmiana Uzasadnienie 

Art.4 ust 2 pkt 
3) pdpkt. a) 

głuchoniewidomych w formatach 
określonych w ustawie z dnia 9 
sierpnia 2011 r. o języku migowym i 
innych środkach komunikowania się 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), 

głuchoniewidomych w 
formatach określonych w 
ustawie z dnia 9 sierpnia 2011 
r. o języku migowym i innych 
środkach komunikowania się 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), w 
tym poprzez wykorzystanie, 
jako jednej z opcji, zdalnego 
dostępu online do usługi 
tłumacz języka migowego 
przez strony internetowe i 
aplikacje. 

wyszkolonych  
i profesjonalnych tłumaczy PJM,  
którzy mogliby zapewnić dla 
niesłyszących faktyczną 
dostępność do usług o charakterze 
powszechnym (wymienionych w 
art. 2. ust 4 omawianej ustawy ). 
Usługi powszechne adresowane 
są do nieograniczonego kręgu 
osób powinny być dostępne w 
sposób umożliwiający efektywną 
komunikację i dostęp do informacji 
dla wszystkich. Z punktu widzenia 
Głuchych najefektywniejszym i 
faktycznym rozwiązaniem byłby 
dostęp do informacji i komunikacja 
z tymi podmiotami poprzez 
wykorzystanie zdalnego dostępu 
(dostęp online) do usług tłumacza 
języka migowego poprzez stron 
internetowe i dedykowane 
aplikacje. Uwzględnienie tej 
zmiany nie będzie wymagało 
dodatkowych modyfikacji 
pozostałych artykułów ustawy – 
np. Art. 24 dotyczącego zmian w 
prawie bankowym. Trudno jest 
obecnie oszacować, czy w 
dłuższej perspektywie bardziej 
optymalne kosztowo dla podmiotu 
świadczącego usługę byłoby 
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Rozdział, 
Paragraf, 

Ustęp 

Obecne brzmienie Proponowana zmiana Uzasadnienie 

tłumaczenie na Polski Język 
Migowy często zmieniających się 
ogólnych warunków umów, 
regulaminów i innych dokumentów, 
czy też zapewnienie dostępu do 
tłumacza online. Z tego względu 
zdalny dostęp online do usług 
tłumacza migowego poprzez 
strony internetowe i aplikacje 
wskazano jako jedną z opcji 
zapewnienia dostępności dla osób 
głuchych. 

3 Rozdział 5, 
Art.22. 

„Art. 18a. Nadawcy programów 
telewizyjnych są obowiązani do 
zapewniania 
dostępności audycji dla osób z 
niepełnosprawnościami z powodu 
dysfunkcji narządu 
wzroku oraz osób z 
niepełnosprawnościami z powodu 
dysfunkcji narządu słuchu, przez 
wprowadzanie odpowiednich 
udogodnień: audiodeskrypcji oraz 
napisów dla 
niesłyszących, tak aby: 
1) w 2025 roku co najmniej 60 % 
kwartalnego czasu nadawania 
programu, 
2) w 2026 roku co najmniej 70 % 
kwartalnego czasu nadawania 
programu, 

„Art. 18a. 1. Nadawcy 
programów telewizyjnych, za 
wyjątkiem nadawców 
programów telewizyjnych 
będących jednostkami telewizji 
publicznej, są obowiązani do 
zapewniania 
dostępności audycji dla osób z 
niepełnosprawnościami z 
powodu dysfunkcji narządu 
wzroku oraz osób z 
niepełnosprawnościami z 
powodu dysfunkcji narządu 
słuchu, przez wprowadzanie 
odpowiednich udogodnień dla 
osób niepełnosprawnych , tak 
aby co najmniej 50% 
kwartalnego czasu nadawania 
programu, z wyłączeniem 

Wskazane jest rozróżnienie 
obowiązków dla nadawców 
programów telewizyjnych 
będących jednostkami telewizji 
publicznej publicznych oraz 
nadawców z sektora prywatnego z 
uwagi na: -zachowanie zasady 
proporcjonalności wynikającej  
przepisów art.7 dyrektywy 
2018/1018;  
- konieczność realizacji misji 
publicznej przez jednostki telewizji 
publicznej;  
- fakt finansowania telewizji 
publicznej ze źródeł niedostępnych 
dla nadawców komercyjnych 
(obligatoryjne opłaty 
abonamentowe, pożyczki od 
Skarbu Państwa). 
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3) w 2027 roku co najmniej 80 % 
kwartalnego czasu nadawania 
programu, 
4) w 2028 roku co najmniej 95 % 
kwartalnego czasu nadawania 
programu 
– z wyłączeniem reklam i 
telesprzedaży, posiadało takie 
udogodnienia.”. 

reklam i telesprzedaży, 
posiadało takie udogodnienia. 
Nadawcy są obowiązani do 
informowania odbiorców o 
terminie, czasie emisji i czasie 
trwania audycji zawierającej 
udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych oraz 
rodzaju tych udogodnień. 
: audiodeskrypcji oraz napisów 
dla 
niesłyszących, tak aby: 
1) w 2025 roku co najmniej 60 
% kwartalnego czasu 
nadawania programu, 
2) w 2026 roku co najmniej 70 
% kwartalnego czasu 
nadawania programu, 
3) w 2027 roku co najmniej 80 
% kwartalnego czasu 
nadawania programu, 
4) 2028 roku co najmniej 95 % 
kwartalnego czasu nadawania 
programu 
– z wyłączeniem reklam i 
telesprzedaży, posiadało takie 
udogodnienia.”. 
1a. Nadawcy programów 
telewizyjnych będący 
jednostkami telewizji publicznej 
są obowiązani do zapewniania 

 
Ponadto, postulujemy 
pozostawienie ust.2, w którym 
nadana jest delegacja dla KRRiT 
do ustanowienia przepisów 
szczegółowych na drodze 
rozporządzenia. Szczegółowe 
argumenty w piśmie przewodnim 
PIIT. 
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dostępności audycji dla osób z 
niepełnosprawnościami z 
powodu dysfunkcji narządu 
wzroku oraz osób z 
niepełnosprawnościami z 
powodu dysfunkcji narządu 
słuchu, przez 
wprowadzanie odpowiednich 
udogodnień: audiodeskrypcji 
oraz napisów dla 
niesłyszących, tak aby: 
1) w 2025 roku co najmniej 60 
% kwartalnego czasu 
nadawania programu, 
2) w 2026 roku co najmniej 70 
% kwartalnego czasu 
nadawania programu, 
3) w 2027 roku co najmniej 80 
% kwartalnego czasu 
nadawania programu, 
4) w 2028 roku co najmniej 95 
% kwartalnego czasu 
nadawania programu 
– z wyłączeniem reklam i 
telesprzedaży, posiadało takie 
udogodnienia.”. 
2. Krajowa Rada określi, w 
drodze rozporządzenia: 
1) rodzaje udogodnień dla 
osób niepełnosprawnych oraz 
udział poszczególnych 
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rodzajów tych udogodnień w 
łącznym czasie nadawania, w 
zależności od pory emisji, 
charakteru i rodzaju programu, 
uwzględniając przy tym 
potrzeby osób 
niepełnosprawnych z powodu 
dysfunkcji narządu wzroku 
oraz osób niepełnosprawnych 
z powodu dysfunkcji narządu 
słuchu i możliwości nadawców 
w tym zakresie, jak również 
rozwój technik przekazu i 
udogodnień dla osób 
niepełnosprawnych; 
2) rodzaj programów, w 
których nadawcy nie są 
obowiązani do wprowadzania 
udogodnień dla osób 
niepełnosprawnych, 
uwzględniając liczbę 
mieszkańców w zasięgu 
programu; 
3) niższy niż określony w ust. 
1 udział w programie 
telewizyjnym audycji 
zawierających udogodnienia 
dla osób niepełnosprawnych, 
uwzględniając liczbę 
mieszkańców w zasięgu 
programu, udział programu w 
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widowni, rodzaje stosowanych 
udogodnień dla osób 
niepełnosprawnych, sposób 
rozpowszechniania i 
specjalizację programu, 
uwzględniając potrzeby 
odbiorców i możliwości 
nadawców; 
4) sposób informowania 
odbiorców o terminie, czasie 
emisji i czasie trwania audycji 
zawierających udogodnienia 
dla osób niepełnosprawnych 
oraz rodzaju tych udogodnień, 
uwzględniając potrzeby 
odbiorców i możliwości 
nadawców. 
 

4 Rozdział 5, 
Art.32 

W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 
2018 r. poz. 160, z późn. zm. )) w 
art. 22 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w 
brzmieniu: 
„2a. Podmiot wykonujący 
działalność leczniczą podejmuje 
działania ułatwiające osobie z 
niepełnosprawnością korzystanie z 
jej pomieszczeń i urządzeń, w 
szczególności poprzez 
wprowadzanie racjonalnych 
usprawnień, o których mowa w art. 

Dodanie pkt 2b. 
Osoba z niepełnosprawnością 
korzystająca z podmiotu 
wykonującego działalność 
leczniczą ma prawo do 
otrzymania informacji i 
komunikacji w zrozumiały dla 
niej sposób, w szczególności z 
wykorzystaniem środków 
wspierających komunikowanie 
się, o których mowa w art. 3 
ust. 5 ustawy z dnia 19 
sierpnia 2011 r. o języku 

Szczególnie ważne jest 
podkreślanie potrzeby korzystania 
z natychmiastowego dostępu do 
tłumacza języka migowego w 
obszarze służby zdrowia. 
Konsekwencje związane z 
zagrożeniem życia są zbyt wysoką 
ceną w przypadku braku właściwej 
komunikacji. Dlatego znowu 
podkreślamy wagę wykorzystania 
dostępu online do tłumacza języka 
migowego.  
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2 Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych, sporządzonej w 
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 
r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 
2018 r. poz. 1217).”. 

migowym i innych środkach 
komunikowania się (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1824).” 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


