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W dniu 7 czerwca 2019 r. została opublikowana dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności
produktów i usług1, zwana także Europejskim Aktem o Dostępności. Dyrektywa stanowi
długo oczekiwaną przez środowisko osób z niepełnosprawnościami, tak na poziomie
europejskim, jak i krajowym, regulację, która stawia przed państwami członkowskimi cele
w zakresie zwiększenia dostępności powszechnie używanych produktów i usług dla
wszystkich obywateli Unii Europejskiej, niezależnie od ich sprawności. Zadaniem
Europejskiego Aktu o Dostępności jest także ułatwianie wdrażania w życie postanowień
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych2 (dalej jako: „Konwencja”), w tym przede
wszystkim jej art. 9, stanowiącego o obowiązku państw-stron do zapewnienia osobom
z niepełnosprawnościami dostępności na zasadzie równości z innymi osobami.
Biorąc powyższe pod uwagę z zadowoleniem przyjąłem również informację
o toczących się pracach legislacyjnych nad rządowym projektem ustawy o zapewnieniu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (druk sejmowy nr 3524). W mojej ocenie
wskazana ustawa stanowi ważny i potrzebny krok we wdrażaniu postanowień Konwencji
w Polsce. Budujące jest zwłaszcza przyjęcie w projekcie ustawy szerokiej definicji osoby
ze szczególnymi potrzebami, która nawiązuje do definicji osoby z niepełnosprawnością
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zawartą w Konwencji, ale uwzględnia także seniorów i inne osoby z trudnościami
funkcjonalnymi, a także uznanie zasad uniwersalnego projektowania oraz obowiązku
zapewnienia racjonalnych usprawnień, rozumianych zgodnie z duchem tejże Konwencji,
za instrumenty służące zapewnieniu dostępności.
Tylko na marginesie należy wspomnieć, że obowiązek przyjęcia środków w zakresie
tworzenia warunków dostępności m.in. produktów i usług, w tym usług oferowanych
publicznie oraz wdrażania zasady uniwersalnego projektowania został zasygnalizowany
w rekomendacjach wydanych we wrześniu 2018 r. dla Polski przez Komitet do spraw Praw
Osób Niepełnosprawnych3 badający stan przestrzegania przepisów Konwencji o prawach
osób niepełnosprawnych. Toczące się prace nad wskazanym projektem ustawy przyjmuje
zatem za krok w kierunku wdrożenia tychże rekomendacji.
Jako organ monitorujący realizację postanowień Konwencji, w oparciu o przepis
art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U.
z 2018 r., poz. 2179 z późn. zm.), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą
o poinformowanie, jakie są zamierzenia Pana Ministra odnośnie implementacji wskazanej
wyżej dyrektywy, biorąc pod uwagę, że zgodnie z jej art 31 ust. 1 przewidywany termin na
transpozycję jej przepisów do prawa krajowego upłynie 28 czerwca 2022 r. W szczególności
będę wdzięczny za przedstawienie harmonogramu prac związanych z tym procesem. Będę
również zobowiązany za wyjaśnienie, czy i w jaki sposób przepisy wskazanego projektu
ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami będą wdrażać
postanowienia Europejskiego Aktu o Dostępności. Chciałbym również zapewnić Pana
Ministra o gotowości do współpracy pracowników mojego Biura w zakresie konsultacji
projektowanych regulacji prawnych, jeżeli chodzi o zgodność z Konwencją oraz standardami
w zakresie praw człowieka, w tym praw osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.
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