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z dnia 26 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany terminu dostosowania obiektów administracji publicznej

do wymogów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 1696)

Przyjęta 19 lipca 2019 r. ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz.U.2020 r. poz. 1062), w art. 70 zawiera zapis, który w obecnej sytuacji 

organizacyjnej oraz ekonomicznej samorządów, ale również jednostek administracji rządowej, 

jest nie do wypełnienia. 

Niemożliwym jest dostosowanie obiektów administracji publicznej do dnia  6  IX  

2021 r., ale też niemożliwe jest pozostawienie zapisu w ustawie, który pozwoli na składanie 

zażaleń, skarg, oraz roszczeń przed sądem na brak dostępności architektonicznej lub 

informacyjno – komunikacyjnej danego podmiotu publicznego.

Tegoroczna sytuacja ekonomiczna samorządów, wynikająca z ograniczeń stanu 

epidemii w kraju, nie pozwala na planowanie i realizację dodatkowych zadań inwestycyjnych. 

Nie da się zakwestionować wagi ustawy i idei, która jej przyświeca. Tworzenie otoczenia 

przyjaznego dla osób wymagających szczególnych warunków, by być w pełni samodzielnymi 

i korzystać z praw obywatelskich, szczególnie w kontaktach z administracją publiczną, 

powinno być horyzontalną zasadą działalności wszelkich służb publicznych. W związku 

z obecną sytuacją zdrowotną i epidemiczną, Konwent Marszałków RP zwraca się z apelem 

o przesunięcie terminu wskazanego w art. 70. przywołanej ustawy, o co najmniej dwa lata, tj. 

do 6 IX 2023 r., co pozwoli na dalsze zapewnianie dostępu alternatywnego, równoważnego 

zapewnieniu dostępności i nie będzie powodowało sankcji po stronie podmiotu publicznego. 

Za wydłużeniem okresu przejściowego przemawia również fakt angażowania środków 

samorządów wszystkich szczebli w zmniejszanie skutków zakażenia wirusem Sars-Cov-2 oraz 

stanu epidemicznego w kraju.  



Apelujemy o niezwłoczne rozpoczęcie prac nad zmianą do ustawy.

Stanowisko kieruje się do: 

1. Pana Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów, Ministra Cyfryzacji.

2. Pana Tadeusza Kościńskiego – Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.  

3. Pana Pawła Wdówika – Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Elżbieta Anna Polak
Przewodnicząca Konwentu 
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