
Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowych 

wymogów, jakie muszą spełniać podmioty dokonujące certyfikacji dostępności, wzoru wniosku o wydanie certyfikatu 

dostępności oraz wzoru certyfikatu dostępności 

 

 

Lp. 
Podmiot 

zgłaszający 

uwagę 

Jednostka 

redakcyjna /  

Str. 

uzasadnienia / 

Pkt OSR 

Treść uwagi / Propozycja zapisu do (projektu z 

dnia 18 grudnia 2020 r.) 

 

Projekt z dnia 1 lutego 2021 r. 

1. KRIA  Par.2, ust. 1)  

Literówka :  

Jest : jedna osoba posiadająca tytułu 

Powinno być : 

Jedna osoba posiadająca tytuł   

uwzględniono 

2. KRIA Par.2, ust. 1) 

Jest : jedna osoba posiadająca tytułu architekta lub 

inżyniera budownictwa  w rozumieniu art.5 ust.1 i 2 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa ( Dz. U z 2019 r., poz. 1117 )  

 Powinno być: jedna osoba posiadająca tytuł 

architekta w rozumieniu art.5 ust.1 i 2 ustawy z 

dnia 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa ( Dz. U z 

Nie uwzględniono 

Zmieniono zapis na: 

1) jedna osoba wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, 

zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 17 lipca 

1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1333 oraz z 2021 r. poz. 

11), wpisana do centralnego rejestru, o 

którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. 



2019 r., poz. 1117 )  

Uzasadnienie : określenie stopnia dostępności wg. 

wymogów Ustawy  o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 

2019 ( Dz. U. 2019 poz. 1696 ) w art. 6 określa 

MINIMALNE ( podkr. moje ) wymagania służące 

zapewnieniu dostępności , których zapewnienie 

istotnie może kontrolować osoba bez wykształcenia 

architektonicznego . W jakiejkolwiek jednak innej 

sytuacji , gdy podmiot będzie się starał o 

zapewnienie optymalnej dostępności, do czego 

powinniśmy dążyć , takie wykształcenie jest 

niezbędne . Takiego wykształcenia nie posiada 

inżynier budownictwa , który w ustawie jak 

przywołana ma w zakresie projektowanie obiektów 

budowlanych , nie projektowanie architektoniczne .  

 

a tej ustawy oraz wpisana na listę 

członków właściwej izby samorządu 

zawodowego, o których mowa w art. 5 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 

r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów 

budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1117); 

3. KRIA  Par. 2  

Powinien być dodany  ust. 8 ) nakładający wymóg 

posiadania w zasobie kadrowym Podmiotu 

dokonującego certyfikacji jednej osoby 

przedstawiciela służb ochrony p.poż , .biegłego w 

zakresie ewakuacji  .Ustawa z 19 lipca 2019 r.  w 

art. 6 ust. e) nakłada obowiązek zapewnienia 

osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości 

ewakuacji /…./. Podmiot certyfikujący musi 

sprawdzić dany obiekt również w tym zakresie , 

zwłaszcza, że przepisy krajowe w tym względzie nie 

są zbyt ścisłe.  

Nie uwzględniono 

Paragraf 2 kończy się na punkcie, jak 

w projekcie z 18 grudnia 2000 r. 



4. KRIA Par. 3 

Ust. 4 pkt. b powinien posiadać ogólniejszy zapis. 

Ten który jest być usunięty jako zbyt szczegółowy . 

Powinno być tam wpisane urządzenie do 

sprawdzania poziomowania  posadzek w 

budynkach ( np. lasery podłogowe ) a nie konkretna 

„poziomica „ .  

Zmieniono inaczej niż proponowano: 

Jest:  

b) urządzenie umożliwiające pomiar natężenia 

emitowanego przez pętlę indukcyjną, 

 


