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Pan
Jerzy Kwieciński
Minister Inwestycji i Rozwoju

Szanowny Panie Ministrze
W odpowiedzi na pismo z dnia 4 stycznia br., Krajowa Rada IARP przekazuje w trybie konsultacji
publicznych opinię do projektu ustawy o dostępności (nr z wykazu prac RCL UA44).
Konsultowany projekt ustawy jest pierwszą całościową próbą uregulowania na gruncie polskiego
prawa wielu problemów dostępności osób z niepełnosprawnościami w obszarze przestrzeni publicznej,
środków transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych. Proponowana ustawa
oparta jest o wartości i wytyczne zawarte w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
sporządzonej dnia 13 grudnia 2006 r. w Nowym Jorku (Dz.U. z 2012 r., poz. 1169), stad w projekcie
ustawy pojawiają się zbieżne z jej tekstem regulacje w zakresie definicji, celów i obowiązków państwa.
Zagadnienia związane z szeroko rozumianą dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami
zostały ujęte w projekcie ustawy w sposób całościowy i spójny, choć miejscami tworzone procedury
wydają się nadmiernie rozbudowane. Krajowa Rada IARP uważa, że proponowana ustawa poprzez
zdefiniowanie pojęć, wyznaczenie kierunków działania oraz systemu oceny i weryfikacji tych działań,
przyczyni się do realnej poprawy w zakresie umożliwiania dostępności osobom z niepełnosprawnościami
w wielu obszarach.
Jednocześnie Krajowa Rada IARP deklaruje pełne wsparcie i pomoc merytoryczną już na etapie
prac legislacyjnych w zakresie zadań określonych w art. 4 ust. 4 projektowanej ustawy tj. określenia
w drodze rozporządzenia „szczegółowych standardów dostępności stanowiących zestaw technicznych
wymagań dla projektowania i modernizacji w zakresie architektury, w celu wdrożenia rozwiązań
dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami”. Ponadto serdecznie dziękujemy za zaproszenie do
udziału w pracach Rady Dostępności, powołanej na mocy zarządzenia z dnia 20 grudnia 2018 r.
Deklarujemy, że przedstawiciel Izby weźmie czynny udział w pracach tego organu.
W załączonej tabeli przedstawiamy szczegółowe uwagi i propozycje, dotyczące poszczególnych
przepisów.
Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP

Wojciech Gwizdak, Architekt IARP
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