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Wprowadzenie

W ostatnich latach zarówno w prawie polskim, jak i prawie Unii Europejskiej ob-
serwujemy rozwój regulacji mających zapewnić osobom z niepełnosprawnościami 
równy dostęp do wielu obszarów życia społecznego. Inicjatywy te mają w dużej mierze 
swoje źródło zobowiązaniach wynikających z ratyfikacji Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych (dalej Konwencja)1.

Jednym z filarów Konwencji, który ma gwarantować możliwość korzystania z praw 
człowieka, jest dostępność jako zasada ogólna, „metaprawo” dające możliwość reali-
zacji innych praw. Dostępność jest kluczem do podstawowych wolności i praw, takich 
jak praca, edukacja, usługi publiczne i wypoczynek. Jest warunkiem koniecznym, aby 
osoby z niepełnosprawnościami mogły żyć niezależnie i w pełni uczestniczyć w życiu 
społecznym.

Niestety, z powodu barier w dostępie do środowiska fizycznego, transportu, infor-
macji i komunikacji, w tym technologii i systemów informatyczno-komunikacyjnych,  
a także do obiektów i usług publicznych, osoby z niepełnosprawnościami nadal w wielu 
sytuacjach nie mają równych szans w codziennym funkcjonowaniu.

W Polsce od 2019 roku podmioty publiczne w szerokim zakresie są zobowiązane do 
zapewniania dostępności. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej 
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych2 i ustawa  
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrze-
bami3 wprowadziły nowe możliwości w zakresie podnoszenia poziomu dostępności 
przez stosowanie uniwersalnego projektowania w swoich działaniach lub racjonalnych 
usprawnień przy usuwaniu istniejących barier. Właściwe wdrażanie nowych rozwiązań 
wymaga nie tylko przygotowania urzędników i podmiotów publicznych, ale także 
gotowości obywateli i organizacji pozarządowych, które wspierają osoby ze szczególny-
mi potrzebami, do egzekwowania uprawnień z nich wynikających.

Aby wzmocnić potencjał instytucjonalny oraz ekspercki organizacji pozarządowych 
działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami w tym obszarze, Polski Związek 

1 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 z 
późn. zm.).
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 848. 
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm. 
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Głuchych i Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami podjęły wspólnie inicjatywę 
wypracowania metodologii monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów 
prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności. Stała 
się ona podstawą działań przeprowadzonych w projekcie „Strażnicy dostępności”, 
realizowanego latach 2020-2022. W jego ramach ze wsparcia szkoleniowego i dorad-
czego skorzystało 36 pracowników i wolontariuszy z 12 organizacji pozarządowych 
działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami z całej Polski.

Wśród nich znalazły się:
1) Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ,
2) Fundacja Instytut Rewalidacji i Ekonomii Społecznej,
3) Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych,
4) Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki,
5) ,,Mówić bez Słów” – ISAAC Polska,
6) Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami,
7) Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki,
8) Polski Związek Głuchych Oddział Opolski,
9) Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski,
10) Polski Związek Niewidomych,
11) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  

            w Gdańsku,
12) Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

Są to organizacje, które od pewnego czasu działały już na rzecz podnoszenia  
poziomu dostępności, oraz takie, które w ramach projektu robiły swoje pierwsze kroki 
na tej ścieżce.

W celu ułatwienia im tego procesu zostały opracowane narzędzia wspierające 
prowadzenie monitoringu: listy sprawdzające stosowanie dostępności oraz  
analityczne roboty internetowe pozwalające na automatyzację zbierania informacji na 
temat działań podmiotów publicznych w zakresie dostępności. Zostały również uru-
chomione portal internetowy monitoringdostepnosci.pl i newsletter służące do stałej 
wymiany wiedzy i doświadczeń uczestników projektu.

Jednocześnie uczestnicy projektu zostali przeszkoleni w zakresie polskiego procesu 
legislacyjnego oraz zapewniania równości szans i dostępności dla osób ze szczególnymi 
potrzebami. Poznali również metodologię monitoringu tworzenia i stosowania  
przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności. 
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Pozwoliło to im przygotować się odpowiednio do przeprowadzenia interwencji 
związanych z monitoringiem dostępności.

Uczestniczące w projekcie organizacje wdrażały metodologię monitoringu przy  
wsparciu mentorów, ekspertów z zakresu prawa i dostępności oraz specjalistów. 
Główne działania obejmowały zbieranie danych dotyczących stosowania przepisów 
prawnych przez podmioty publiczne, pisanie opinii prawnych do projektów ustaw, 
udział w posiedzeniach komisji opiniodawczych, publikowanie komentarzy do pro-
jektów ustaw, aktów prawa miejscowego i programów, udział w procesach konsulta-
cyjnych.

Podręcznik ten ma za zadanie przybliżyć metodologię monitoringu dostępności 
przygotowaną i wykorzystaną w ramach projektu. Opisujemy w nim także, w jaki 
sposób organizacje pozarządowe zastosowały ją w konkretnych przypadkach i jakie re-
zultaty osiągnęły. Chcemy w ten sposób przybliżyć Czytelnikom możliwości partycypacji 
społecznej w obszarze monitoringu dostępności i zachęcić do aktywnego  
przyczynienia się do podnoszenia dostępności przestrzeni, informacji i usług  
publicznych. Przedstawioną tu technikę można również stosować w badaniach realizacji 
innych praw i obszarów.

Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla organizacji pozarządowych typu 
watchdog (strażniczych) oraz aktywistów i aktywistek, zwłaszcza działających w ob-
szarze ochrony praw osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. Może być jednak 
również przydatny dla organów państwowych i instytucji zajmujących się kontrolą 
przestrzegania praw obywateli — dla biur rzeczników, komisji parlamentarnych, itp. 
Podręcznik ten nie może być jednak wyczerpującym przewodnikiem po procesie legisla-
cyjnym w Polsce, ani też nie stanowi kompendium wiedzy na temat dostępności. Wska-
zuje na możliwości użycia narzędzi z zakresu monitoringu prawa do działań strażniczych 
w obszarze zapew-niania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Przygotowanie tej publikacji było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu  
uczestniczek i uczestników projektu, którzy przeprowadzali interwencje wykorzystując 
własne zasoby, poświęcając przy tym swój wolny czas. Jesteśmy także wdzięczni wszyst-
kim podmiotom i urzędnikom, którzy włączali się w monitoring i dostarczali naszym 
strażnikom dostępności niezbędnych materiałów.
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1. Czym jest monitoring dostępności?

Monitoring, czyli „sprawdzam”

Monitoring to inaczej przegląd, a precyzyjniej – zaplanowane, usystematyzowane, 
prowadzone według przyjętego modelu i z użyciem określonej metodologii badanie 
wybranego wycinka rzeczywistości społecznej. Jest to przede wszystkim proces  
zbierania i analizowania danych. Dane te mogą mieć charakter ilościowy oraz 
jakościowy. Pozwalają na opisanie i ocenę aktualnego stanu realizacji określonych 
wymogów prawnych i pozaprawnych przez monitorowaną instytucję. Na podstawie 
tych ustaleń możliwe jest zaproponowanie rekomendacji w zakresie usprawnienia lub 
podniesienie jakości działań instytucji, następnie zweryfikowanie ich wykorzystania 
przez tę instytucję4. 

Monitoring to działania podejmowane w interesie publicznym. Poprzez ustalenie 
stanu wdrożenia praw obywateli najczęściej zmierza bowiem do zmiany rzeczywistości, 
poprawy realizacji obowiązków podmiotów publicznych.

Impulsem do przeprowadzenia monitoringu jest pewien wstępny obraz 
rzeczywistości. W naszym wypadku jest to stan dostępności podmiotów publicznych 
dla osób z niepełnosprawnościami – oparty o powszechnie dostępne informacje  
z mediów, skarg napływających do organizacji, interwencyjnych audytów w instytucjach 
publicznych, korespondencji prowadzonej z tymi instytucjami, badań prowadzonych 
przez instytucje naukowe, publikowanych raportów instytucji kontrolnych   
(np. Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich). Takie jednak przekonanie 
o niewystarczającym zapewnieniu dostępności, nawet jeśli oparte na wiarygodnych 
źródłach, nie może stanowić wystarczającego dowodu dla oceny działalności podmiotu 
publicznego. Temu ma służyć monitoring.

Przy czym warto podkreślić, że nie jest to jedyna funkcja monitoringu. Nie tylko ma 
on nam dostarczyć wiedzy na temat rzeczywistości, ale także dać dostęp do materiałów 
umożliwiających stwierdzenie zgodności z wymogami prawnymi i określenie przyczyn 
zidentyfikowanych naruszeń przepisów prawa. Ponadto monitoring z założenia służyć 
ma zmianie rzeczywistości społecznej, a nie tylko jej opisaniu i zdiagnozowaniu.

4 Na podstawie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/slownik. 
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Monitoring może dotyczyć stosowania prawa, jak i procesu stanowienia prawa. 
Projekty aktów prawnych rzadko trafiają na czołówki portali internetowych, ale mogą 
mieć znaczący wpływ na organizacje, przedsiębiorstwa i obywateli. Tak jest z pewnością  
w przypadku zapewniania przez podmioty publiczne dostępności dla osób ze  
szczególnymi potrzebami.

Monitorowanie prawa odnosi się do aktów prawnych stanowionych na poziomie 
międzynarodowym, unijnym, ogólnokrajowym albo lokalnym. Nie sposób ustalić 
prymatu monitorowania aktów prawnych któregoś z wymienionych poziomów. Należy 
jednak być świadomym powiązań różnych porządków prawnych i poziomów regulacji. 
Prawo krajowe może być wynikiem realizacji zobowiązań międzynarodowych, w tym 
może np. stanowić transpozycję dyrektyw Unii Europejskiej. Obowiązki wynikające  
z prawa lokalnego muszą natomiast mieścić się w ramach kompetencji prawodawczej 
samorządów, określonej na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.

Dostępność jako przedmiot monitoringu prawa

Zgodnie z Konwencją, dostępność jest rozumiana jako zbiór takich cech otoczenia, 
które sprawiają, że osoby z niepełnosprawnościami mogą, na równych zasadach  
z innymi, korzystać ze środowiska fizycznego, transportu, informacji i komunikacji,  
w tym technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, a także z innych 
urządzeń i usług, powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych.

Dostępność podmiotów publicznych i świadczonych przez nie usług dla osób  
ze szczególnymi potrzebami są ściśle związane. W praktyce zapewnienie dostępności 
jest gwarancją równości szans w procesie osiągania pozycji społecznej, dóbr  
materialnych czy realizacji potrzeb i osobistych ambicji każdej jednostki. Karta Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej5 (dalej Karta), zawiera szereg przepisów, które dotyczą 
osób poza szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami,  
w szczególności: art. 1 Karty – prawo do godności ludzkiej, art. 3 Karty – prawo  
do integralności osoby, art. 14 Karty – prawo do nauki, art. 15 Karty – prawo wyboru 
zawodu i prawo do podejmowania pracy i art. 45 Karty – swoboda przemieszczania się 
i zamieszkania. Zwłaszcza w art. 25 Karty zapisano, że Unia Europejska uznaje i szanuje 
prawo osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do uczestnicze-
nia w życiu społecznym i kulturalnym, a w art. 26 Karty – że UE uznaje i szanuje prawo 
5 Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 391. 
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osób z niepełnosprawnościami do korzystania ze środków mających zapewnić im 
samodzielność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. 6 w art. 32 stanowi, że 
nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub 
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, również bez względu na różnice 
wynikające z niepełnosprawności czy trwałych lub czasowych ograniczeń w mobilności 
i percepcji. Postulat równości został także sformułowany jako istotna przesłanka  
organizowania ładu społecznego opartego na solidarności, w którym odrzuca się jakie-
kolwiek formy wykluczenia społecznego.

Ratyfikowana przez Polskę w dniu 6 września 2012 r. Konwencja w artykule 9 
zobowiązuje strony do podjęcia odpowiednich środków w celu zapewnienia osobom  
z niepełnosprawnościami, na zasadzie równości z innymi osobami, dostępu m.in. do 
technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, do opracowywania, ogłaszania 
i monitorowania oraz wdrażania minimalnych standardów i wytycznych w sprawie 
dostępności urządzeń i usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych 
oraz do popierania dostępu osób z niepełnosprawnościami do nowych technologii  
i systemów informacyjno-komunikacyjnych, w tym dostępu do Internetu.

Priorytetowe traktowanie zasady dostępności odzwierciedlają także założenia 
rządowego programu Dostępność Plus ustanowionego uchwałą Rady Ministrów  
z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Dostępność 
Plus7. Jego głównym celem jest podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności 
obywateli, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek czy niepełnosprawność napotykają 
na ograniczenia mobilności i percepcji w życiu codziennym. Program Dostępność Plus 
zapewnia poprawę dostępności przestrzeni publicznej oraz produktów i usług w aspek-
cie architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym. Jego cele szczegółowe zostały 
zdefiniowane wokół trzech filarów dotyczących stworzenia ram prawnych  
i instytucjonalnych dla wdrażania dostępności, poprawy dostępności fizycznej, cyfrowej 
i usług oraz wykorzystania dostępności produktów i usług do zwiększania przewagi 
konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw, w tym także na rynkach międzynarodowych.

Dostępność została uznana za jeden z podstawowych warunków uczestnictwa osób  
z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym w Strategii na rzecz Osób  
6 Dz. U. poz. 483, z późn. zm. 
7 Uchwała nr 102/2018 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Dostępność Plus.
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z Niepełnosprawnościami 2021–2030 (dalej Strategia)8. Zakłada ona kompleksowe, 
horyzontalne, ponadsektorowe podejście polityki publicznej do wsparcia osób  
z niepełnosprawnościami, uwzględniające ich potrzeby w zakresie niezależnego życia 
i włączenia społecznego. Celem działań zaprojektowanych w obszarze priorytetowym 
„Dostępność” jest przede wszystkim „zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, 
na zasadzie równości z innymi osobami, dostępu do środowiska fizycznego, środków 
transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjno-komu-
nikacyjnych a także do innych urządzeń i usług, powszechnie dostępnych lub powszech-
nie zapewnianych, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich”. Ponadto działania 
zaplanowane w ramach tego priorytetu ściśle wiążą się z wykonywaniem postanowień 
artykułów 20, 21 i 30 Konwencji, dlatego też skupiają się one m.in. na:
• zapewnieniu dostępności przestrzeni publicznej, w tym poprzez wdrażanie uniwer-

salnego projektowania i jednolitych standardów dostępności obiektów przestrzeni 
publicznej,

• poprawie sytuacji osób z niepełnosprawnościami w zakresie szeroko rozumianej 
mobilności, w tym kompleksowym wsparciu indywidualnej mobilności osób 
z niepełnosprawnościami, rozwojowi transportu „door to door”, zwiększeniu 
dostępności transportu publicznego, w tym skróceniu minimalnego czasu 
zgłoszenia potrzeby asysty w transporcie kolejowym,

• poprawie dostępu do usług, informacji oraz wiedzy i komunikacji, m.in. poprzez 
rozwój alternatywnych i wspomagających sposobów komunikacji oraz nowych 
technologii wspomagających ten proces, wprowadzeniu regulacji w zakresie alter-
natywnych i wspomagających sposobów komunikacji,

• zwiększeniu dostępności audiowizualnych usług medialnych dla osób  
z niepełnosprawnościami poprzez odpowiednie uregulowania,

• zwiększeniu uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu kulturalnym oraz 
aktywności sportowej.

Wybrane obszary dostępności są przedmiotem regulacji m.in. w przepisach: prawa 
budowlanego, o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,  
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów  
publicznych, prawa zamówień publicznych, o transporcie kolejowym, o transporcie dro-
gowym, o transporcie zbiorowym, prawa telekomunikacyjnego czy o radiofonii  
i telewizji. Wszystkie skierowane są do podmiotów publicznych i jedynie w niewiel-
kim zakresie tworzą obowiązki dla podmiotów prywatnych. Przepisy te pozostają do 
8  Uchwała nr 27 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 
2021–2030 (Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej &quot;Monitor Polski&quot; pozycja 218). 
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tej pory rozproszone i nie tworzą zespołu norm zapewniających odpowiedni poziom 
gwarancji dostępności.

W dniu 23 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r.  
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów  
publicznych9. Ustawa dotyczy dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych. Wprowadza obowiązek umieszczania na stronach 
www deklaracji dostępności. Określa kompetencje ministra właściwego do spraw in-
formatyzacji w zakresie monitoringu stron www i aplikacji mobilnych oraz jego zasady. 
Opisuje też procedurę w razie nieprzestrzegania dostępności cyfrowej. Dostępność cy-
frowa oznacza zgodność z wymaganiami WCAG 2.1. AA określonymi w tabeli załączonej 
do ustawy. Wymagania te pokrywają się z pkt 9, 10 i 11 normy EN 301 549 V2.1.2. 
Ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 
października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji 
organów sektora publicznego10. Zmienia też ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o infor-
matyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne11.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami określa środki służące zapewnianiu dostępności architektonicznej, cyfrowej 
oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami. Osobami 
takimi w rozumieniu ustawy są osoby, które ze względu na swoje cechy zewnętrzne 
lub wewnętrzne albo ze względu na okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć 
dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia  
bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi 
osobami. Obowiązek zapewnienia wskazanej dostępności dotyczy podmiotów  
publicznych i ma być realizowany przez stosowanie uniwersalnego projektowania 
albo racjonalnego usprawnienia w rozumieniu Konwencji. Za koordynację działań 
dotyczących zapewnienia dostępności odpowiedzialny jest minister właściwy do spraw 
rozwoju regionalnego, przy którym utworzono Radę Dostępności. Ustawa wprowadziła 
także odpowiednie zmiany w innych ustawach, w tym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.  
- Prawo budowlane12, w której nałożono obowiązek określenia w treści projektu bu-
dowlanego, w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu, niezbędnych 
warunków do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami.
9 Dz.U. z 2019 r. poz. 848. 
10 Dz.Urz. UE L 327 z 02.12.2016, str. 1. 
11 Dz. U. z 2021 r. poz. 2070. 
12 Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm. 
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Zagwarantowanie prawa do zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi 
potrzebami wiąże się z prowadzeniem monitoringu podejmowanych działań. Aby 
mieć pewność, że instytucja jest w pełni dostępna, powinniśmy wziąć pod uwagę 
szeroki zakres dostępności, architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej, 
określony w ustawie o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. 
Monitorowanie dostępności podmiotu powinniśmy przeprowadzać systematycznie, 
sprawdzając, jak dostępność jest realizowana w praktyce.

Sektor publiczny jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej minimalnej 
dostępności, która zagwarantuje dostępność podmiotu publicznego. Podmiot pub-
liczny zapewnia dostępność przez stosowanie uniwersalnego projektowania nowych 
rozwiązań lub racjonalnych usprawnień  w usuwaniu istniejących barier. Minimalne 
wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
obejmują:

1) w zakresie dostępności architektonicznej:
a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni
komunikacyjnych budynków,
b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań
architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń,  
z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej  
w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym 
mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020r. poz.426, 568  
i 875), 
e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 
uratowania w inny sposób;

2) w zakresie dostępności cyfrowej - wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 
2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych;

3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których 
mowa w art.3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych 
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środkach komunikowania się (Dz.U. z2017r. poz.1824) lub przez wykorzystanie zdal-
nego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób 
słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń 
opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego 
działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny 
maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście 
łatwym do czytania,
d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji  
z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Obszary monitoringu dostępności

Zakres, w jakim podmioty mają obowiązek zapewnić dostępność dla osób ze  
szczególnymi potrzebami, jest zatem bardzo szeroki. W ramach projektu „Strażnicy 
dostępności” monitoring dotyczył bardzo różnorodnych obszarów - zarówno tych  
obligatoryjnie poddawanych przeglądowi przez same instytucje, jak i dodatkowych. 
Poniżej znajduje się lista przykładowych obszarów, w których powinien i może być 
prowadzony monitoring dostępności.

OBSZARY MONITORINGU

Obszary obligatoryjne monitoringu - wszystkie instytucje:
1. Dostępność budynków
2. Dostosowanie form informacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
3. Działania na rzecz zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w instytucji.
4. Działania informacyjne ukierunkowane na zwalczanie stereotypów, podnoszenie 

świadomości dotyczącej praw i godności osób niepełnosprawnych oraz promocji 
zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

5. Konsultacje społeczne w instytucji.
6. Kompetencje pracowników instytucji.
7. Wypełnianie obowiązków ogólnych wynikających z Konwencji.
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Obszary obligatoryjne w przypadku instytucji typu urząd gminy:
1. Dostępność informacji oraz udział w wyborach i referendach.
2. Dostępność przestrzeni publicznych.
3. Dostępność usług i urządzeń dla osób z niepełnosprawnościami.
4. Dostępność wydarzeń z zakresu kultury, rekreacji, wypoczynku i sportu.
5. Działania na rzecz dostępności transportu publicznego i specjalistycznego.
6. Działania na rzecz usług wspierających osoby z niepełnosprawnościami w ich 

samodzielności
7. Działania na rzecz zabezpieczenia praw osoby z niepełnosprawnością oraz podno-

szenia świadomości prawnej osób z niepełnosprawnościami.
8. Mobilność osoby z niepełnosprawnością.
9. Organizacja oświaty.
10. Podnoszenie świadomości i współpraca lokalna na rzecz edukacji włączającej.
11. Racjonalne usprawnienia w procedurze przyjmowania wniosków i wydawania do-

kumentów tożsamości oraz paszportów.
12. Usługi socjalne i odpowiednie warunki życia.
13. Współpraca na rzecz odpowiednich warunków życia i ochrony socjalnej.

Obszary obligatoryjne w przypadku instytucji typu starostwa powiatowe/urzędy 
miasta (miasto na prawach powiatu) wraz z jednostkami organizacyjnymi powiatu/
miasta na prawach powiatu prowadzącymi działalność w obszarach objętych moni-
toringiem:
1. Dostęp do informacji o usługach, ofertach pracy i szkoleniach.
2. Dostępność przestrzeni publicznych.
3. Dostępność usług i urządzeń dla osób z niepełnosprawnościami.
4. Dostępność wydarzeń z zakresu kultury, rekreacji, wypoczynku i sportu.
5. Działania na rzecz dostępności transportu publicznego i specjalistycznego.
6. Działania na rzecz usług wspierających osoby z niepełnosprawnościami w ich 

samodzielności
7. Działania w zakresie ochrony życia.
8. Działania na rzecz zabezpieczenia praw osoby z niepełnosprawnością oraz podno-

szenia świadomości prawnej osób z niepełnosprawnościami.
9. Instrumenty rynku pracy.
10. Mobilność osoby z niepełnosprawnością.
11. Organizacja oświaty.
12. Podnoszenie świadomości i współpraca lokalna na rzecz edukacji włączającej.
13. Racjonalne usprawnienia w procedurze przyjmowania wniosków i wydawania  
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dokumentów tożsamości oraz paszportów.
14. Usługi socjalne i odpowiednie warunki życia.
15. Współpraca na rzecz odpowiednich warunków życia i ochrony socjalnej.

Obszary obligatoryjne w przypadku instytucji typu urząd marszałkowski i wojewódz-
kie samorządowe jednostki organizacyjne:
1. Dostęp do informacji o usługach, ofertach pracy i szkoleniach.
2. Dostępność oferty organizacji pozarządowych finansowanych ze środków instytucji.
3. Dostępność usług i urządzeń dla osób niepełnosprawnych.
4. Dostępność wydarzeń z zakresu kultury, rekreacji, wypoczynku i sporcie.
5. Działalność rad konsultacyjnych, rad pożytku publicznego i społecznych rad ds. osób 

niepełnosprawnych.
6. Działania na rzecz dostępności transportu publicznego i specjalistycznego.
7. Działania w zakresie ochrony życia.
8. Instrumenty rynku pracy.
9. Podnoszenie świadomości i współpraca lokalna na rzecz edukacji włączającej.
10. Usługi socjalne i odpowiednie warunki życia.

Lista dodatkowych obszarów monitoringu - wszystkie instytucje:
1. Działania na rzecz zabezpieczenia praw osoby z niepełnosprawnością oraz podno-

szenia świadomości prawnej osób z niepełnosprawnościami.
2. Działalność wojewódzkich pełnomocników ds. równego traktowania, 

pełnomocników ds. osób z niepełnosprawnościami.
3. Działania w zakresie ochrony życia.
4. Racjonalne usprawnienia w procedurze przyjmowania wniosków i wydawania do-

kumentów tożsamości oraz paszportów.
5. Działania na rzecz mieszkalnictwa.
6. Działania na rzecz usług wspierających osoby z niepełnosprawnościami w ich 

samodzielności.
7. Dostępność usług i urządzeń dla osób z niepełnosprawnościami.
8. Dostępność przestrzeni publicznych.
9. Działania na rzecz dostępności transportu publicznego i specjalistycznego.
10. Mobilność osoby z niepełnosprawnością.
11. Organizacja oświaty.
12. Podnoszenie świadomości i współpraca lokalna na rzecz edukacji włączającej.
13. Jakość i sposób dostosowania doradztwa zawodowego w szkołach do potrzeb osób  

z niepełnosprawnością.

18

Projekt „Strażnicy dostępności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego



19

14. Bezpłatny transport dzieci do szkoły/przedszkola i opieka.
15. Dostęp do informacji o usługach urzędów pracy
16. Współpraca lokalna na rzecz aktywizacji zawodowej.
17. Instrumenty rynku pracy.
18. Usługi socjalne i odpowiednie warunki życia.
19. Współpraca na rzecz odpowiednich warunków życia i ochrony socjalnej.
20. Dostępność informacji oraz udział w wyborach i referendach
21. Działalność rad konsultacyjnych, rad pożytku publicznego i społecznych rad ds. osób  

z niepełnosprawnościami.
22. Dostępność oferty organizacji pozarządowych finansowanych ze środków instytucji.
23. Dostępność wydarzeń z zakresu kultury, rekreacji, wypoczynku i sportu.

Po co monitorować dostępność?

Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. 
liczba osób z niepełnosprawnościami w Polsce wynosiła pod koniec marca 2011 r.  
niemal 4,7 mln13. Tym samym liczba osób z niepełnosprawnościami stanowiła  
wówczas 12,2% ludności kraju. Natomiast w świetle wyników Europejskiego Ankie-
towego Badania Zdrowia (European Health Interview Survey – EHIS) w 2014 r. w Polsce 
było 7,7 mln (dokładnie 7 689,8 tys.) osób niepełnosprawnych biologicznie, tj. osób, 
które zadeklarowały ograniczoną zdolność wykonywania czynności, jakie ludzie zwykle 
wykonują. Zgodnie z jednolitą dla UE definicją zastosowaną w badaniu, uwzględniono 
zarówno poważne, jak i mniej poważne ograniczenia, powodujące niemożność wyko-
nywania tych czynności przez okres co najmniej 6 ostatnich miesięcy. Wśród nich było 
2464,8 tys. osób z poważnymi ograniczeniami sprawności i 5 225 tys. osób z mniej 
poważnymi ograniczeniami. Warto wskazać, że w zależności od przyjętego kryterium 
niepełnosprawności biologicznej (a ściślej poziomu ograniczeń) populacja osób  
z niepełnosprawnościami w Polsce może liczyć od 4,9 mln osób do 7,7 mln osób. Liczbę 
tę można powiększyć o część osób starszych, które, choć nie identyfikują się z grupą 
osób z niepełnosprawnościami, to w obliczu braku dostępności stają przed tymi samy-
mi wyzwaniami co osoby z niepełnosprawnościami, szczególnie podczas wykonywania 
czynności związanych z używaniem narządu wzroku czy ruchu.

13 Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Dane demograficzne, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,78,dane-
demograficzne. 
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W raporcie za 2018 r.14 Główny Urząd Statystyczny (GUS) podaje, że, podobnie jak  
w poprzednich latach, największy odsetek wśród seniorów stanowiły osoby w wieku 
60-64 lata – to 30,4% wszystkich. Kolejne 25,1 % seniorów to ci w wieku od 65 do 70 
lat. Najstarsi – powyżej 85. roku życia – stanowią 8,2 % starszych Polaków. Obecnie  
w Polsce osoby powyżej 65. roku życia stanowią ok. 16% mieszkańców. W 2025 r. 
będzie to już 22% ludności, a w 2050 r. 33%. Według prognoz, seniorzy będą stanowili 
coraz liczniejszą grupę społeczną – zdrowszą i dłużej aktywną (także zawodowo) niż 
dziś, ale w znacznej części wymagającą opieki i wsparcia w samodzielnym  
funkcjonowaniu – szczególnie w przypadku osób po 80 roku życia, których liczba  
w 2030 r. wyniesie ok. 2,2 mln15. Wraz z wydłużaniem się życia zauważalny jest wzrost 
liczby osób z niepełnosprawnościami wynikającymi między innymi z osłabienia wzroku, 
słuchu czy narządu ruchu.

Diagnozę opartą o dostępne dane w wymiarze dostępności architektonicznej, trans-
portowej, cyfrowej oraz między innymi w dostępie do edukacji, zdrowia i kultury  
zawiera Rządowy Program Dostępność Plus. Stan dostępności obrazują także wyry-
wkowe badania prowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) na poziomie miast 
wojewódzkich lub wybranych powiatów oraz przez różne organizacje pozarządowe 
zajmujące się tą tematyką. NIK podejmowała temat dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami już kilkakrotnie, np. sprawdzając jakość usług publicznych 
świadczonych osobom posługującym się językiem migowym (2014), dostępność komu-
nikacji miejskiej (2013-2015), dostępność budynków użyteczności publicznej dla osób  
z niepełnosprawnościami (2009-2012), czy dostosowanie stron internetowych do 
potrzeb tych osób (2012-2015). Wspólny wniosek z tych kontroli NIK to – pomimo 
podejmowanych działań – brak optymalnych rozwiązań, które realnie i na dużą skalę 
poprawiałyby jakość życia osób niepełnosprawnych w Polsce.

„Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych”, przeprowadzone na zlecenie 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2017 r., 
wskazuje, że brak dostępności – w wielu obszarach – jest jedną z największych barier 
dla osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym. Na podstawie 
wyników badania ilościowego, obszar komunikacji i dostępu do informacji należy uznać 
za dość istotny w kontekście potrzeb ogółu osób z niepełnosprawnościami, których 
zaspokojenie zapewni im optymalne funkcjonowanie. Wśród spontanicznych wskazań 
14 Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Białymstoku, Sytuacja osób starszych w Polsce w 2018 r., Warszawa, Białystok 
2020;https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby-starsze/osoby-starsze/sytuacja-osob-starszych-w-polsce-w-2018-roku,2,1 html. 
15 Główny Urząd Statystyczny, Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prog-
nozy na lata 2014-2050, Warszawa 2014. 
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badanych wymieniano zapotrzebowanie na różnego rodzaju przyrządy/urządzenia/
technologie – łącznie aspekt ten wskazało 37% badanych. Należy podkreślić, że dostęp 
do przyrządów, urządzeń oraz technologii jest szczególnie istotny dla osób  
z dysfunkcją wzroku (58%) oraz słuchu (50%) – jest to najważniejsza potrzeba w przy-
padku tych dwóch grup. Ponadto, ogółem 36% wymieniło sprawy związane z trans-
portem/przemieszczaniem się – głównie zniesienie barier architektonicznych (29%), 
które, jak pokazują wyniki badania, nadal powszechnie występują. Obszar ten należy 
do najważniejszych potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu (51%). Jest to potrzeba 
również istotna dla osób z dysfunkcją wzroku (34%). Dodatkowo dla 17% badanych 
istotne jest zniesienie barier komunikacyjnych (sygnalizacja głosowa, większy druk, 
tablice tyflo, alfabet Braille’a czy też dostępność tłumacza migowego), a dla 9% dostęp 
do informacji (finansowanie dostępu do Internetu, pomoc w załatwianiu spraw 
urzędowych, czy dostępność dokumentów dla osób z niepełnosprawnościami). Bariery 
komunikacyjne dotyczą przede wszystkim grupy osób z dysfunkcją słuchu (39%) oraz 
wzroku (41%).

Na podstawie tych ustaleń oczywiste jest, że, mimo obowiązywania regulacji 
prawnych nakładających na podmioty publiczne obowiązek zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami, rzeczywistość odbiega od projektowanych celów 
polityki rządu polskiego. Przyczyn tego może być kilka - niewłaściwie opracowane  
i nieskutecznie egzekwowane przepisy prawa, niewystarczające finansowanie, brak 
spójności w konsekwentnym wdrażaniu dostępności jako priorytetu na poziomie ogól-
nopolskim, regionalnym i lokalnym.

Prawodawstwo jest szczególnie ważne jako instrument społecznego sterowania  
i kontroli, wykorzystywany do realizacji polityki kulturalnej, gospodarczej i społecznej. 
Monitoring prawa ma dwa cele. Jednym z nich jest rola ewaluacyjna, czyli dążenie do 
tego, by cele normatywne polityki znalazły odzwierciedlenie w efektach ustawodaw-
stwa, innymi słowy - ocena, czy dany akt prawny został skutecznie wdrożony i czy 
osiągnął zamierzone cele. Ma też on funkcję kontrolną, polegającą na badaniu  
stosowania prawa i przyjmowaniu niezbędnego prawa wykonawczego w celu nadania 
mu mocy obowiązującej.

Zdarza się, że ustawy są przyjmowane, ale nie są stosowane, że związane z nimi 
prawo wtórne nie jest przyjmowane lub że nie ma wystarczających informacji na temat 
faktycznego stanu wdrożenia aktu prawnego i jego skutków. Wdrażanie nie odbywa się 
automatycznie i na jego przebieg może wpłynąć kilka czynników, w tym zmiany sytuacji, 
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przekierowanie zasobów, zmiana celów, opór ze strony interesariuszy oraz zmiany ram 
prawnych w powiązanych obszarach polityki. W takich systemach należy upewnić się, 
że prawo zostało wprowadzone w życie.

Konieczność prowadzenia stałego monitoringu procesów legislacyjnych wynika  
z szerokiego zakresu prac legislacyjnych prowadzonych przez rząd i parlament, które 
mają bezpośredni wpływ na dostępność. Monitoring procesów stanowienia prawa 
stanowi kluczowy aspekt społecznej kontroli nad podejmowaniem decyzji publicznych 
przez rząd i organy parlamentarne. Potrzeba takich działań wynika z globalnego kryzysu 
praw człowieka we współczesnym świecie. Monitoring procesów stanowienia prawa 
wzbogaca dyskusje w ramach debaty publicznej na temat praw i wolności. W rezultacie 
oczekuje się poprawy jakości ustawodawstwa oraz opracowania konkretnych zaleceń 
dotyczących reform prawnych.

Kluczowe pojęcia w zakresie dostępności

Dostępność – właściwość środowiska fizycznego, transportu, technologii i systemów 
informacyjno-komunikacyjnych oraz towarów i usług, pozwalająca osobom  
z niepełnosprawnościami na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami. 
Dostępność jest warunkiem wstępnym prowadzenia przez wiele osób  
z niepełnosprawnościami niezależnego życia i uczestniczenia w życiu społecznym  
i gospodarczym. Dostępność może być zapewniona przede wszystkim dzięki stosowaniu 
koncepcji uniwersalnego projektowania, a także poprzez usuwanie istniejących barier 
oraz stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, w tym technologii i urządzeń 
kompensacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami16.  Wyróżniamy dostępność 
architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną17.

Dyskryminacja – oznacza jakiekolwiek różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie 
ze względu na niepełnosprawność, którego celem lub skutkiem jest naruszenie lub 
zniweczenie uznania, korzystania z lub wykonywania wszelkich praw człowieka i pod-
stawowych wolności w dziedzinie polityki, gospodarki, społecznej, kulturalnej, obywa-
telskiej lub w jakiejkolwiek innej, na zasadzie równości z innymi osobami. Obejmuje to 
wszelkie przejawy dyskryminacji, w tym odmowę racjonalnego usprawnienia.

16 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014- 2020. 
17 Tak według ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
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Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR) – Easy to read jest metodą tworzenia 
informacji pisanej. Informacja easy to read powinna być łatwa w znalezieniu,  
przeczytaniu i zrozumieniu. Sposób prezentowania informacji w sposób przystępny dla 
odbiorców o różnorodnych potrzebach. To język łatwy do czytania i zrozumienia, prosty 
w treści i formie. Ma zastosowanie do różnych rodzajów informacji: pisanej (w tym do 
ilustracji), elektronicznej, video i audio oraz do różnych kategorii odbiorców (np. osób 
niedowidzących, osób niedosłyszących, osób z niepełnosprawnością intelektualną)18.

Polski Język Migowy – język naturalny służący do porozumiewania się przez osoby 
głuche lub osoby słyszące z osobami głuchymi. Jest to język wizualno-przestrzenny 
opierający się na ruchach dłoni, rąk, głowy, a nawet całego ciała. Cechuje go silnie roz-
budowana mimika twarzy. Głos werbalny jest używany tylko w większości sytuacji do 
wyrażenia emocji. PJM jest językiem, który posiada własny słownik oraz gramatykę.

Racjonalne usprawnienie - oznacza konieczne i odpowiednie zmiany i dostosow-
ania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, jeśli jest to 
potrzebne w konkretnym przypadku, w celu zapewnienia osobom  
z nieperłnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podsta-
wowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami.

Uniwersalne projektowanie - oznacza projektowanie produktów, środowiska, 
programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie 
największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. 
„Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup 
osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne.

Osoba ze szczególnymi potrzebami - osoba, która ze względu na swoje cechy 
zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się  
znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu 
przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości 
z innymi osobami19. 

18 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014- 2020. 
19 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
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Najważniejsze dokumenty dotyczące dostępności

W ramach projektu ,,Strażnicy dostępności” monitoring obejmował zagad-
nienia związane z szeroko rozumianą dostępnością w grupie społecznej – osoby 
z niepełnosprawnościami. Wśród źródeł wykorzystywanych do oceny realizacji 
dostępności znalazły się m.in.:

1. w obszarze prawa międzynarodowego:
• Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, którą Polska ratyfikowała,  

a zatem są zobowiązania do środowiska fizycznego, transportu, informacji  
i komunikacji oraz do innych obszarów, urządzeń i usług udostępnianych lub 
świadczonych dla społeczeństwa. Musi również podejmować odpowiednie środki 
w celu zapewnienia, że podmioty prywatne oferujące urządzenia i usługi, które są 
otwarte lub świadczone publicznie, uwzględniają wszystkie aspekty dostępności 
dla osób niepełnosprawnych,

• Komentarz ogólny nr 2 (2014) do artykułu 9: Dostępność20 wyjaśnia w szerszy 
sposób rozumienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach Kon-
wencji;

2. w obszarze prawa Unii Europejskiej:
• Dyrektywa 95/16/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich 

dotyczących dźwigów odnosi się do dostępności dźwigów, Dz.U. L 200 z 31.7.2009, 
1.

• Dyrektywa 2004/27/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do 
produktów leczniczych stosowanych u ludzi wymaga, aby opakowania produktów 
leczniczych zawierały etykietę w alfabecie Braille’a oraz aby ulotka informacyjna 
dołączana do opakowania była dostępna, na specjalne życzenie, w formatach 
dostępnych dla użytkowników z upośledzeniem wzroku, Dz.U. L 213 z 7.9.1995, 
1-31.

• Dyrektywa 2009/45/WE w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków 
pasażerskich zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia podjęcia  
odpowiednich środków umożliwiających bezpieczny dostęp do statków 
pasażerskich, Dz.U. L 163/1.

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. 

20 UN. Committee on the Rights of Persons with Disabilities General comment no. 2 (2014), Article 9, Accessibility, CRPD/C/GC/2, htt-
ps://digitallibrary.un.org/record/812025. Link do tekstu komentarza ogólnego nr 2 w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim, 
arabskim, rosyjskim i chińskim. 
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w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i ad-
ministracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych 
usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych), Dz.U. L 95 
z 15.4.2010, 1-24.

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 
października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i aplikacji mobil-
nych organów sektora publicznego, Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1-15

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z dnia 13 września 
2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z niektórych 
utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami 
pokrewnymi na rzecz osób niewidomych, niedowidzących lub mających inne 
trudności z drukowaniem oraz zmieniająca dyrektywę 2001/29/WE w sprawie har-
monizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie 
informacyjnym, Dz.U. L 242 z 20.9.2017, s. 6.

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia  
2018 r. ustanawiająca Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (wersja 
przekształcona),PE/52/2018/REV/1, Dz.U. L 321 z 17.12.2018, 36-214.

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 
2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług, PE/81/2018/REV/1, 
Dz.U. L 151 z 7.6.2019, 70-115.

• Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, 
Dz.U. L 315 z 3.12.2007, 14-41.

• Rozporządzenie (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie 
homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, 
ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów 
technicznych, Dz.U. L 200 z 31.7.2009, 1-24.

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 
listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i wodną 
śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, Dz.U. L 334 z 
17.12.2010, 1-16.

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lute-
go 2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym 
oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, Dz.U. L 55 z 28.2.2011, 1-12.

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1563 z dnia 13 
września 2017 r. w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami 
trzecimi kopii w dostępnym formacie niektórych utworów i innych przedmiotów  
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objętych ochroną prawa autorskiego i praw pokrewnych na rzecz osób 
niewidomych, niedowidzących lub mających inne problemy z drukowaniem,  
Dz. Urz. UE L 242 z 20.9.2017, s. 1. 

3. w obszarze prawa polskiego:
• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
• Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności  

kulturalnej
• Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  

zatrudnianiu osób
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
• Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
• Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
• Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
• Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikacji
• Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
• Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych  

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
• Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami
• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
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2. Monitoring dostępności - jak to zrobić?

Metodologia monitoringu dostępności

Monitorowanie prawa obejmuje działania w zakresie zbierania informacji na temat 
procesów stanowienia i stosowania prawa oraz kontroli ich prawidłowości i jakości. 
Monitoring prawa polega głównie na śledzeniu informacji dotyczących procesów  
legislacyjnych oraz wykonawczych i dokonywaniu oceny ich wpływu na wybrane ob-
szary społeczno-gospodarcze.

Monitoring w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego 
obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności to proces, który obejmuje trzy 
etapy:

Monitoring oparty jest na dwóch filarach:
1. Zgodność obowiązujących i projektowanych aktów prawnych z zasadami 

dostępności
2. Zgodność praktyki stosowania przepisów prawa z zasadami dostępności

W ramach realizacji poszczególnych etapów może być realizowany jeden filar.  
W zależności od wybranego filaru etapy monitoringu nieco się różnią.

Etap I. Przygotowanie merytoryczne i wstępna analiza.

W ramach badania zgodności obowiązujących i projektowanych aktów prawnych  
z zasadami dostępności etap ten obejmuje:
1) opracowanie indywidualnych map obszarów monitoringu związanych z zakresem 

tematycznym oraz terytorialnym działania danych organizacji;
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2) wybór obowiązujących lub projektowanych aktów prawnych związanych  
z działalnością danych organizacji do dalszego procesu;

3) analizę wybranych obowiązujących lub projektowanych aktów prawnych;
4) identyfikację potrzebnych zmian;
5) konsultacje z interesariuszami.

W ramach badania praktyki stosowania przepisów prawa z zasadami dostępności 
etap ten obejmuje:
1) opracowanie indywidualnych map obszarów monitoringu związanych z zakresem 

tematycznym oraz terytorialnym działania danych organizacji;
2) wybór zagadnienia związanego ze stosowaniem przepisów prawa do dalszego pro-

cesu;
3) analizę praktyki stosowania wybranych przepisów prawa przez podmioty wybrane 

do monitoringu, w których powinny być realizowane zasady dostępności w odniesie-
niu do obszarów;

4) konsultacje z interesariuszami.

Etap II Wypracowywanie rekomendacji

W ramach oceny zgodności obowiązujących i projektowanych aktów prawnych  
z zasadami dostępności etap ten obejmuje:
1) Przeprowadzenie badania – audyt, analiza dokumentacji, weryfikacja, obserwacja;
2) Analiza możliwych do zaproponowania zmian obowiązujących lub tworzonych  

przepisów prawa;
3) Opracowywanie proponowanych zmian obowiązujących lub tworzonych aktów 

prawnych;
4) Publikacja zebranych informacji wraz z propozycją działań;
5) Konsultacja zaproponowanych zmian;
6) Wypracowanie ostatecznych rekomendacji zmian w przepisach prawach, zrobienie 

analizy SWOT, przygotowanie Oceny Skutków Interwencji.

W ramach oceny praktyki stosowania przepisów prawa z zasadami dostępności 
etap ten obejmuje:
1) Przeprowadzenie badania – audyt, analiza dokumentacji, weryfikacja, obserwacja;
2) Analiza możliwości wykorzystania określonych działań mających realnych wpływ na 

stosowanie zasad dostępności w praktyce;
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3) Opracowanie propozycji działań związanych ze stosowaniem prawa;
4) Publikacja zebranych informacji wraz z propozycją działań;
5) Konsultacja zaproponowanych działań;
6) Wypracowanie przez organizację, we współpracy z ekspertami ostatecznych reko-

mendacji działań, zrobienie analizy SWOT, przygotowanie Oceny Skutków Inter-
wencji.

Etap III. Wdrażanie rekomendacji

W ramach wspierania zapewnienia zgodności projektowanych i obowiązujących 
aktów prawnych z zasadami dostępności etap ten obejmuje:
1) Przedstawienie pisemnego stanowiska, przygotowywanego przez organizacje wraz  

z rekomendacjami – raport;
2) Konsultacje z interesariuszami;
3) Interwencja w obszarze monitoringu;
4) Wystąpienie z propozycją zmian;
5) Walidacja;
6) Udział przedstawiciela/przedstawicieli organizacji oraz ew. ekspertów, w posiedze-

niu komisji parlamentarnej lub organu samorządu terytorialnego, lub w przypadku 
organów mogących podjąć proces legislacyjny – zorganizowanie spotkania przedsta-
wicieli organizacji z przedstawicielami danego organu, o ile takie możliwości zostaną 
zapewnione,

7) Sporządzenie i upowszechnienie raportu.

W ramach wspierania zapewnienia zgodności praktyki stosowania przepisów 
prawa z zasadami dostępności etap ten obejmuje:
1) Przedstawienie pisemnego stanowiska przygotowywanego przez organizację wraz  

z rekomendacjami – raport;
2) Konsultacje z interesariuszami;
3) Interwencja w obszarze monitoringu;
4) Wystąpienie z propozycją zmian;
5) Walidacja;
6) W przypadku możliwości, zorganizowanie spotkania przedstawiciela/przedstawicieli 

organizacji oraz ew. ekspertów, z przedstawicielami organów stosujących przepisy 
prawa lub organów kontrolujących stosowanie przepisów prawa;

7) Sporządzenie i upowszechnienie raportu.
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Przygotowanie procesu monitoringu

Planując monitoring trzeba pamiętać, że najwięcej czasu i energii należy poświęcić 
na przygotowania. Samo prowadzenie monitoringu trwa zazwyczaj kilka tygodni, nato-
miast przygotowanie często wiele miesięcy.

Przed przystąpieniem do monitoringu należy sprecyzować oczekiwania organizacji. 
Oto zestaw pytań, który powinien pomóc określić najważniejsze elementy planowane-
go monitoringu:

1) Jakich obszarów i zagadnień będzie dotyczyć monitoring?
2) Jakie są cele monitoringu? Jak szeroko go prowadzić?
3) Jakie mamy zasoby i z jakich zasobów możemy korzystać?
4) Jakie narzędzia zastosować w monitoringu?

Określenie obszarów monitoringu

Monitoring może dotyczyć w szczególności:
• działania rządu, instytucji powołanych do wdrażania prawa,
• reakcji podmiotów: policja, sądownictwo, prokuratura,, służby medyczne, 

społeczne, służby socjalne, liderzy i inne podmioty,
• świadomość społeczna, opinia i stosowanie przepisów prawa.

Kluczem do monitoringu uwzględniającego problematykę dostępności jest  
zadawanie właściwych pytań, wykorzystywanie najlepszych dostępnych dowodów  
i analizowanie założeń, na których opierają się decyzje w zakresie polityki na rzecz 
dostępności. Zasadniczo chodzi o to, by odpowiedzieć na trzy pytania:

1. Czy prawo, polityka, program lub budżet wpływają lub mogą wpłynąć na 
dostępność w różny sposób? W jaki sposób?

2. Czy zapewnienie dostępności było brane pod uwagę w procesie podejmowania 
decyzji?

3. Czy prawo, polityka, programy lub budżet mogą zwiększyć lub zmniejszyć 
dostępność, czy też utrzymać ją na tym samym poziomie, oraz czy istnieją 
możliwości zwiększenia dostępności?

Systematyczne podejście do kwestii dostępności zapewnia spójność, a można 
je łatwo dostosować do określonego zagadnienia związanego z zapewnianiem 
dostępności i kontekstu. Pozwala to na zdefiniowanie istoty problemu.
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Określenie celów i zakresu monitoringu

Skuteczność działania w dużej mierze zależy od inteligentnego wybrania celów – 
zarówno głównego, jak i pośrednich. Na problem składa się bowiem cały szereg czyn-
ników. W wielu przypadkach głównym celem monitoringu będzie pełna realizacja 
prawa do dostępności.

Jednak często będzie to możliwe dopiero przy zastosowaniu strategii „małych 
kroków” – wg przykładowego schematu np.:

Odpowiednie sformułowanie celów może też być podstawą do pozyskiwania so-
juszników dla naszej sprawy, którzy odnajdą w naszej misji część wspólną.

Określenie zasobów koniecznych do przeprowadzenia monitoringu

Proces monitoringu należy zaplanować tak, aby wykorzystać zasoby i umiejętności 
organizacji oraz zaplanować niezbędne koszty (czas, ludzie, środki) do jego wykonania. 
Do przeprowadzenia monitoringu niezbędne są następujące zasoby:

- kadrowe - kompetencje zawodowe, kwalifikacje, umiejętności,
- finansowe - koszty konieczne do poniesienia,
- czasowe,
- logistyczne,
- techniczne.

Chociaż każda organizacja może przeprowadzić badanie, pomocne jest posiadanie 
następujących zasobów:

Otwartego umysłu. Badanie może ujawnić ograniczenia albo brak dostępności, które 
są nieoczekiwane i zaskakujące, dlatego ważne jest, by rozpocząć proces bez uprzedzeń 
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co do tego, jakie będą wyniki. Doświadczenie i perspektywa innych osób mogą wpłynąć 
na ich analizę lub uniemożliwić im zadawanie pytań i wysłuchiwanie / przyjmowanie 
odpowiedzi. Ważne jest też, by opierać analizę na szerszym zakresie wiarygodnych 
dowodów, a nie na stereotypach czy pojedynczych źródłach informacji.

Dowody i wiedza. Efekt monitoringu dostępności zależy od wysokiej jakości, aktual-
nych danych i dowodów dotyczących nierówności w traktowaniu osób ze  
szczególnymi potrzebami, pochodzących z różnych źródeł. Parlamentarzyści, urzędnicy 
i radni potrzebują wsparcia apolitycznych badaczy i prawników posiadających wiedzę 
na temat niepełnosprawności i dostępności, którzy mogą udzielać porad i informacji, 
podsumowywać dowody i podkreślać obszary budzące niepokój w odniesieniu do usta-
wodawstwa i polityki.

Dobre relacje. Osoby prowadzące monitoring dostępności powinny stale konsultować 
się i nawiązywać relacje z krajowymi instytucjami zajmującymi się prawami człowieka, 
organizacjami społeczeństwa obywatelskiego (zwłaszcza organizacjami działającymi na 
rzecz osób ze szczególnymi potrzebami) oraz naukowcami posiadającymi odpowiednią 
wiedzę. Powinni także rozmawiać z osobami ze szczególnymi potrzebami, by zbierać 
informacje i doświadczenia z pierwszej ręki. Źródła te dostarczają cennych informacji  
o codziennej rzeczywistości tych osób, wykraczających poza to, co można znaleźć  
w raportach rządowych. Różne punkty widzenia można zbierać na wiele sposobów,  
w tym poprzez tradycyjne konsultacje i wnioski dowodowe, ale także poprzez bardziej 
aktywne techniki angażowania obywateli, takie jak ankiety, grupy fokusowe i wywiady.

Zrozumienie zobowiązań prawnych i ram politycznych. Polska ratyfikowała 
międzynarodowe traktaty dotyczące równości osób z niepełnosprawnościami, 
uchwaliła ustawy krajowe lub zobowiązała się do przestrzegania równości osób 
z niepełnosprawnościami w strategiach i planach działania lub poprzez podjęcie 
zobowiązań politycznych. Ważne jest, by członkowie zespołu znali i rozumieli te 
obowiązki i zobowiązania, tak by mogli je sprawdzić w odniesieniu do działań de-
cydentów.
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Strażnicy i sojusznicy dostępności

Tworzymy zespół monitoringujący

Jakość monitoringu nie tylko zależy od jego dobrego zaplanowania, ale także od  
przygotowania i kompetencji zespołu, który ma przeprowadzić działania w jego ra-
mach. Dlatego też przygotowując się do monitoringu należy z rozmysłem dokonać 
selekcji ludzi, którzy będą prowadzić badania.

Nie jest to tylko kwestia zapewnienia wiedzy czy umiejętności przydatnych  
w ramach planowanych działań – te można dostarczyć członkom zespołu w ramach 
przygotowujących szkoleń czy innych form podnoszących kompetencje. To, co w istotny 
sposób może wpłynąć na zaangażowanie członków zespołu w monitoring, to jednak 
przede wszystkim ich zainteresowanie badanym tematem, identyfikowanie się z nim, 
fakt, że zależy im na zmianie której podstawą mogą być wyniki monitoringu.

Każdy zespół musi mieć koordynatora, szefa czy lidera, który odpowiada za podej-
mowanie strategicznych decyzji i realizację procesu od początku do końca. Kierownik 
zespołu prowadzącego monitoring powinien posiadać:

• umiejętność kierowania zespołem (m.in. motywowanie ludzi, podział 
obowiązków w zespole, rozwiązywanie konfliktów);

• kompetencja merytoryczna w zakresie tematyki monitoringu;
• umiejętność podejmowania decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności.
• umiejętności organizacyjne (m.in. planowanie i koordynowanie zadań, logistyka, 

kontrolowanie postępów prac).

Struktura kompetencyjna i liczebność zespołu zależą od specyfiki działań  
przewidzianych w ramach monitoringu – w zespole powinny znaleźć się osoby  
wykonujące różne zawody, posiadające różne kompetencje, które patrzą na 
problematykę z różnych perspektyw i w ten sposób się uzupełniają.

Niemal w każdym zespole monitorującym powinien znaleźć się prawnik lub 
prawniczka. Kompetencji prawniczych potrzebujemy do analizy prawa na etapie  
przygotowawczym, gdy oceniamy stan faktyczny i prawny oraz opracowujemy 
narzędzia monitoringu, i w trakcie badań, gdy analizujemy na bieżąco regulacje 
najniższego rzędu (statuty, regulaminy, decyzje, instrukcje itp.) i reagujemy na 
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czynności podejmowane albo niepodejmowane przez organy i instytucje – np. formie 
wniosku o dostęp do informacji publicznej lub skargi na bezczynność organu.

W kontekście monitoringu dostępności wskazane jest, żeby członkowie zespołu  
posiadali wiedzę z zakresu badanego obszaru dostępności. Dotyczy to wymogów 
prawnych i standardów w określonym obszarze dostępności, a także znajomości prak-
tycznych rozwiązań i technologii stosowanych dla zapewnienia dostępności.

Przy monitoringu dostępności warto mieć w zespole osoby z doświadczeniem 
niepełnosprawności . Znają one potrzeby i problem od wewnątrz, co pozwala na 
trafną analizę wyników badań i formułowanie adekwatnych rozwiązań. Przy tym 
osoby doświadczające barier w zakresie dostępności są często w stanie dokonać na 
bieżąco audytu działalności monitorowanego podmiotu. Wśród uczestników zespołów 
przeprowadzających interwencje w projekcie „Strażnicy dostępności” znajdowały 
się osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, co nie tylko podniosło jakość 
przeprowadzonego monitoringu, ale także w trakcie jego realizacji wpływało na 
motywację i zaangażowanie zespołów w proces.

Na poszczególnych etapach planowania i realizacji projektu zapraszaliśmy do 
współpracy inne osoby spoza zespołu. Często potrzebowaliśmy ekspertów-doradców, 
którzy, choć nie zaangażowani bezpośrednio w realizację interwencji, pomagali w kry-
tycznej ocenie planów lub rezultatów.

Podczas realizacji bardziej zaawansowanych i złożonych badań niezbędne może się 
okazać zaangażowanie socjologa, informatyka lub statystyka, który ułatwi dobór próby 
badawczej, opracowanie narzędzi badawczych i statystyczne obliczenia wyników.

Planując badania i skład zespołu, kierownik zespołu powinien zadbać o to, żeby jego 
członkowie nie znaleźli się w sytuacji konfliktu interesów, tzn. nie prowadzili badań  
w instytucji, w której są pracownikami lub z którą mają inne powiązania.

Jak organizować prace zespołu monitoringującego?

Wszystkie monitorujące osoby powinny zostać wyposażone w szczegółowe infor-
macje na temat stanu realizacji prawa do dostępności w badanym obszarze i najczęściej 
występujących problemach. Przed rozpoczęciem interwencji należy dostarczyć im 
materiały i przedyskutować badane kwestie.
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Każdy członek zespołu powinien znać całą koncepcję monitoringu oraz cel  
planowanych działań. Pozwoli to na aktywny udział w tworzeniu koncepcji i planu po-
szczególnych działań, a także na kreatywne zapobieganie i reagowanie na niepożądane 
sytuacje w trakcie monitoringu. W projekcie spotykały nas sytuacje, gdy ze względu na 
małą skuteczność zaplanowanych narzędzi, np. brak kontaktu ze strony urzędników, 
trzeba było modyfikować sposób wykonania badania, np. poprzez zidentyfikowanie 
dodatkowych źródeł wiedzy o badanym zjawisku.

Członkowie zespołu muszą dobrze znać regulacje prawne (krajowe  
i międzynarodowe) oraz dokumenty programowe dotyczące tematu monitoringu.  
Powinni znać ich dokładne nazwy,znać ich treść i wynikające z nich obowiązki.

W ramach instrukcji udzielanych członkom zespołu należy uwzględnić przede wszyst-
kim techniki zbierania informacji oraz pracy z narzędziami badawczymi – checklistami, 
scenariuszami wywiadów, formularzami. Zbierane informacje muszą być możliwe do 
porównania, dlatego stosowanie spójne zasad przy ich pozyskiwaniu, porządkowaniu 
i opracowywaniu jest bardzo ważne. Ważne jest bardzo dokładne omówienie narzędzi 
i wytłumaczenie sposobu pracy z nimi. Dotyczy to także obsługi sprzętu technicznego 
oraz sposobu i warunków korzystania z niego (np. kiedy robimy zdjęcia, kiedy i co na-
grywamy itp.).

Czasami zbieranie i przetwarzanie danych będzie wiązało się z koniecznością  
stosowania przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Warto też 
przypominać o zasadach etycznych.

Przed przystąpieniem do monitoringu członkowie zespołu powinni otrzymać prak-
tyczne instrukcje dotyczące jego przebiegu, np. sposobu przekazywania informacji  
w trakcie badań i rezultatów pracy po zakończeniu monitoringu, podziału kompetencji  
i odpowiedzialności, zasad pracy w grupie, kontroli ich pracy, zasad postępowania  
w przypadku wystąpienia ryzyka itp.

Jak w pracy każdego zespołu, w przypadku organizacji współpracy w zakresie 
monitoringu dostępności kluczowe są jasna i dwukierunkowa komunikacja między 
członkami zespołu, dobór pod względem wspólnych wartości, a także wszelkie czynniki 
wpływające na budowanie wzajemnego zaufania.
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Jak pozyskać sojuszników dostępności?

Jak dla każdej „sprawy”, warto szukać sojuszników dostępności - osób i organizacji, 
dla których nasz temat jest ważny i którzy są w stanie wesprzeć nasze działania swoją 
wiedzą, poparciem formalnym i komplementarnymi inicjatywami. Dlatego zespół 
monitoringujący powinien brać pod uwagę nawiązywanie partnerstw i nieformalnej 
współpracy z podmiotami o podobnych celach.

W tym wypadku sojusznikami mogą być także same instytucje i organy objęte moni-
toringiem. Istotne jest, aby przedstawiać nasze badania jako ekspercką pomoc w wery-
fikacji zgodności ich działalności z obowiązującymi przepisami prawa – a nie wcielać się 
w rolę nadzorcy. Często może to być trudne wyzwanie, ale z pewnością warte podjęcia.

Techniki i narzędzia zbierania informacji i danych w ramach monitoringu

Zbierane informacje, w zakresie monitorowania stanowienia prawa, powinny 
obejmować przede wszystkim:
1) identyfikację projektu aktu prawnego, który jest przygotowywany albo podlega 
nowelizacji;
2) wskazanie autora projektu;
3) określenia aktualnego etapu procesu legislacyjnego;
4) opis projektowanej regulacji prawnej – jej zakresu podmiotowego i przedmiotowe-
go, wynikających z niej praw i obowiązków;
5) ocenę zgodności z prawem procesu legislacyjnego;
6) ocenę wpływu projektowanych przepisów na wybrany obszar – w tym zakresie 
pomocne mogą być uzasadnienie oraz Ocena Skutków Regulacji (OSR) załączone do 
projektu aktu prawnego.

Źródła prawa to akty zawierające normy prawne. Źródła prawa polskiego zostały 
usystematyzowane i zhierarchizowane w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997. Konstytucja 
przewiduje dwie kategorie źródeł prawa:

1) akty powszechnie obowiązujące – to akty dotyczące wszystkich podmiotów 
prawnych wymienione w zamkniętym katalogu w art. 87 Konstytucji (Konstytucja, raty-
fikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego), 
rozporządzenia z mocą ustawy, akty prawa Unii Europejskiej, a także regulamin Sejmu  
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i regulamin Senatu z zastrzeżeniem ich specyficznego charakteru prawnego,
2) akty o charakterze wewnętrznym – które obowiązują tylko podmioty podległe 
organowi, który je wydał; to akty wymienione w art. 93 Konstytucji; zaliczamy do nich 
uchwały Rady Ministrów, zarządzenia Prezesa Rady Ministrów oraz zarządzenia minis-
trów.

Zarówno, gdy monitorujemy prawo w zakresie zgodności obowiązujących i projek-
towanych aktów prawnych z zasadami dostępności albo w zakresie praktyki stosowania 
przepisów prawa z zasadami dostępności proces wyszukiwania aktów prawnych różni 
się w zależności od wybranego obszaru monitoringu oraz zasięgu oddziaływania na ten 
obszar (zasięg lokalny, ogólnopolski, europejski, międzynarodowy).

W ramach monitoringu następuje przegląd aktów prawnych i projektów aktów 
prawnych przy pomocy stosowanej w ramach projektu „Strażnicy dostępności” ma-
trycy, która określa:

• obszar dostępności
• podmioty na które następuje oddziaływanie
• skalę i zakres proponowanych zmian 
• czas wprowadzenia zmian
• zasięg.

Na potrzeby projektu stworzono narzędzie pt. Matryca, zawierającą wskazane wyżej 
elementy (zobacz Narzędziownik monitoringu).

Źródłem wiedzy w przypadku aktów powszechnie obowiązujących znajdujących się 
na etapie konsultacji publicznych jest Rządowy Proces Legislacyjny (RPL) - system elek-
troniczny, który przedstawia prace rządu w zakresie tworzenia prawa. Rządowy Proces 
Legislacyjny obejmuje:

● projekty założeń projektów ustaw;

● projekty ustaw;

● projekty rozporządzeń Rady Ministrów;

● projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów;

● projekty rozporządzeń właściwych ministrów oraz wszelkie dokumenty dotyczące 
prac na tymi projektami.
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Prace nad projektami ustaw i projektami zmian ustaw można także monitorować na 
stronach internetowych Sejmu (www.sejm.gov.pl, zakładka Prace -> Proces legislacyjny) 
oraz Senatu (www.senat.gov.pl, zakładka Prace -> Proces legislacyjny). Na stronach tych 
znajdują się także informacje o:

• przebiegu procesu legislacyjnego,
• uchwalonych ustawach,
• ustawach przyjęte przez Senat bez poprawek,
• podjętych uchwałach przez Sejm i Senat,
• przegląd projektów ustaw,
• przebiegu prac w komisjach sejmowych i senackich,
• pozostałe wykazy.

W przypadku aktów prawa miejscowego informacji o przebiegu procesu legislacyj-
nego należy poszukiwać na stronach internetowych organów jednostek samorządu 
terytorialnego, jak również w wojewódzkich dziennikach urzędowych.

Realizacja działań w ramach każdego z etapów powinna być wspierana narzędziami 
informatycznymi oraz narzędziami diagnostycznymi. Spektrum stosowanych technik 
może być bardzo szerokie. Prowadząc monitoring używa się między innymi metod 
związanych z badaniem danych zastanych i technik badań społecznych np. ankiet, 
wywiadów, obserwacji towarzyszących, etnografii online (badania zachowań  
i wypowiedzi internautów). Odpowiedzi na każde pytanie badawcze próbujemy szukać 
w kilku źródłach i, w miarę możliwości, przy pomocy różnych technik. Każdą informację 
należy weryfikować, aby wyniki naszych badań były możliwie najbardziej wiarygodne. 
Uzyskane informacje należy porównać z innymi źródłami (wyniki badań naukowych,  
statystki i sprawozdania, raporty rządowe do organizacji międzynarodowych, 
sprawozdania sejmowe, resortowe itp.). Dobrze je także konfrontować z opiniami ek-
spertów i naszych sojuszników. Uczestnicy projektu „Strażnicy dostępności”  
zamieszczali zweryfikowane dokumentu zgodnie ze wzorem karty konsultacji aktów 
prawnych na portalu www.monitoringdostepnosci.pl, celem zebrania opinii poszczegól-
nych organizacji iwypracowania wspólnego stanowiska.

Podstawą monitoringu jest system wskaźników charakteryzujących konkretną miarą 
zmiany danego zjawiska lub procesu. Elementem analitycznym monitoringu jest podsu-
mowanie i analiza zebranych informacji o tym, jak dany organ państwa radzi sobie  
z realizacją swoich uprawnień i obowiązków. Na podstawie zebranych i przetworzo-
nych wyników monitoringu można opracować system zmian dla polityki państwa, który 
zapewni eliminację niedociągnięć.
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Opracowanie wyników monitoringu

Przygotowując narzędzia badawcze, tworzymy również system opracowywania 
danych, które uzyskamy w trakcie badań oraz wybieramy formę prezentacji wyników 
badań. Sposób opracowania wyników zależy od zastosowanych technik badawczych  
i od adresata. Musimy wziąć pod uwagę cel naszego monitoringu – czy chcemy 
wywołać publiczną debatę, zaangażować do niej media i interesariuszy, czy po prostu 
chcemy, aby została załatwiona konkretna sprawa.

Zamieszczone w raporcie dane muszą być podane w sposób rzetelny, z wykorzyst-
aniem wszystkich źródeł i naszych ustaleń.

Z przeprowadzonego monitoringu powinny powstać rekomendacje dla  
wprowadzenia niezbędnych zmian. Warto również wziąć pod uwagę sugestie  
i wnioski, które otrzymaliśmy w ramach złożonych wniosków o zapewnienie 
dostępności oraz sugestie od organizacji pozarządowych działających na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami. Wszystkie zaplanowane do wdrożenia rekomendacje  
powinny posiadać odpowiedni termin wdrożenia.

Jak wykorzystywać wyniki monitoringu prawa?

Dzięki przeprowadzeniu monitoringu można nie tylko zbadać dogłębnie określony 
problem, ale także wypracować rozwiązanie i pozyskać dla sprawy sojuszników. 
Raport z monitoringu to materiał po ogromnym potencjale wpłynięcia na zmianę 
rzeczywistości. Wyniki monitoringu mogą zostać wykorzystane do m.in.:

• reformy prawa,
• opracowania dokumentacji wspierającej wdrażanie dostępności,
• organizacji szkoleń dla osób zajmujących się stosowaniem prawa (urzędników, 

organów
• nadzoru, policji, sędziów, prokuratorów, liderów społeczności lokalnych),
• określenia potrzeb w zakresie finansowania wdrażania dostępności,
• tworzenia usług dla osób dotkniętych negatywnymi skutkami niewłaściwego 

stanowienia i stosowania przepisów prawnych,
• stworzenia skoordynowanej reakcji społeczności.
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Sprawdzenie zgodności istniejących lub projektowanych aktów prawnych z przepisa-
mi prawnymi dotyczącymi zapewnienia dostępności wskazuje, że obywatele mogą mieć 
wpływ na tworzenie i stosowanie prawa.

Poprzez partycypacje publiczną, obywatele (w tym organizacje pozarządowe) mogą 
czynnie uczestniczyć w procesie stanowienia prawa. Jednostki oraz organizacje  
społeczne mogą angażować się w działania struktur i instytucji demokratycznego 
państwa, wywierając wpływ na podejmowanie decyzji m.in. w zakresie ustawodaw-
stwa. Przez partycypację publiczną rozumie się przede wszystkim aktywność w takich 
formach jak: lobbowanie, protest, nieposłuszeństwo obywatelskie, edukację publiczną 
i orzecznictwo. Formą partycypacji publicznej może być także udział w konsultacjach 
społecznych, w ramach których podmioty stanowiące prawo pozyskują opinie od oby-
wateli na temat planowanych rozwiązań prawnych. Dzięki aktywnemu udziałowi w pro-
cesie stanowienia prawa, przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą mieć realny 
wpływ na treść aktów prawnych, z których potem korzystają w swojej działalności.

Organizacje pozarządowe mogą mieć również wpływ na stosowanie istniejącego już 
prawa. Mogą reagować na przypadki, w których istnieje podejrzenia łamania, wpływać 
na kształtowanie linii orzeczniczych sądów, uczestnicząc w procesach sądowych lub 
inicjując postępowania sądowe w sprawach związanych z ich działalnością statutową. 
Nie bez znaczenia jest uzyskiwanie interpretacji przepisów prawnych od właściwych 
organów państwa, które brały udział w stanowieniu prawa.

Wyniki monitorowania prawa uzyskane w ramach przeprowadzonych interwencji 
mogą przyczynić się do poprawy jakości tworzonego prawa, jak również właściwego 
interpretowania i stosowania prawa przez odpowiednie organy, instytucje, itp.

Rezultatem przeprowadzonych interwencji, a także wypracowanych i wdrożonych 
rekomendacji może być stworzenie poradnika edukacyjnego albo wytycznych z zakresu 
tworzenia lub stosowania przepisów prawnych regulujących obowiązki związane ze 
stosowaniem zasad dostępności w danym obszarze badawczym.

Monitorowanie prawa prowadzone przez organizacje pozarządowe zdecydowanie 
wzmacnia potencjał tych organizacji, rozwijając np. kompetencje komunikacyjne, 
umiejętność czytania tekstów aktów prawnych, umiejętność tworzenia pism do or-
ganów administracji publicznej (wnioski, skargi, petycje), umiejętność analitycznego  
myślenia, kreatywność, ale także odporność na stres, samodzielność i dobrą 
organizację pracy.
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Jak zaangażować się w proces monitorowania prawa?

Wśród najistotniejszych czynników decydujących o możliwości przeprowadzenia 
skutecznego monitoringu prawa znajdują się:

• Zasoby kadrowo-finansowe – ustalenie kto wykonuje monitorowanie prawa: 
osoba z organizacji czy osoba z zewnątrz, której zlecamy te zadanie. Ważne jest 
określenie czy za tę pracę przewidziane jest wynagrodzenie.

• Systematyczność i cykliczność (zasoby czasowe) – np. raz w tygodniu powinno 
przeznaczyć się ok. 1-2 godz. na sprawdzenie pojawiających się zmian  
w prawie na poziomie lokalnym i państwowym, np. poprzez sprawdzenie stron 
internetowych Rządowego Centrum Legislacji, wojewódzkich dzienników 
urzędowych, aktualnych informacji zamieszczanych na stronach internetowych 
Sejmu, Senatu, lokalnych urzędów.

• Podział obowiązków w organizacji – np. ustalenie, że jedna osoba monitoruje 
istniejące lub powstające akty prawne na poziomie samorządu lokalnego (gmi-
na, powiat, województwo), natomiast druga osoba – monitoring na szczeblu 
rządowym, trzecia – monitoring na szczeblu Parlamentu (w Sejmie, Senacie).

• Umiejętności i kompetencje – w procesie monitorowania prawa ważna jest 
umiejętność poszukiwania informacji o zmianach w prawie. Płynne poruszanie 
się na stronach internetowych, np. Rządowego Centrum Legislacji, Sejmu, Sena-
tu, stronach internetowych lokalnych organów stanowiących i wykonawczych.

• Zasoby techniczne – do monitorowania prawa niezbędny jest sprzęt komputer-
owy z dostępem do Internetu. Dodatkowym atutem jest również dostęp do sys-
temów informacji prawnej LEX albo Legalis i obsługa tych systemów. Ustalenie 
jakie narzędzia do prowadzenia monitoringu posiada organizacja i które z nich 
może wykorzystać do monitorowania prawa, np. specjalne aplikacje do wyszuki-
wania informacji na stronach internetowych (tzw. narzędzia monitorujące).

• Zasoby logistyczne – ustalenie, gdzie ma odbywać się monitorowanie prawa, 
tj. czy w siedzibie organizacji jest wydzielone stanowisko pracy umożliwiające 
wykonanie tego zadania. Ponadto, czy monitorowanie prawa nie będzie 
kolidowało z wykonywanymi dotychczas obowiązkami.
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• Precyzyjne określenie celu i obszaru monitoringu – ważne jest określenie obsza-
ru w prawie, w którym organizacja planuje monitorować prawo, np. ograniczenie 
monitoringu istniejących lub powstających aktów prawnych do uwzględniania  
w nich wymogów dostępności architektonicznej. Niezbędne jest także określenie 
celów monitoringu, czyli po co chcemy monitorować prawo. Należy wskazać, 
jakich grup społecznych ma dotyczyć monitoring prawa, np. będą to osoby ze 
szczególnymi potrzebami, osoby z niepełnosprawnościami (wszystkie osoby  
z niepełnosprawnościami lub osoby z niepełnosprawnościami z różnych  
przyczyn, np. niewidomi, Głusi, osoby poruszające się na wózkach), itp.
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3. Monitoring prawa w obszarze zapewniania dostępności na przykładzie
projektu Strażnicy dostępności

W tym rozdziale przedstawiamy przykłady interwencji zrealizowanych przez  
uczestników projektu „Strażnicy dostępności” w ramach monitoringu dostępności  
i przy wykorzystaniu opisanej powyżej metodologii.

Przykłady interwencji w zakresie monitoringu dostępności zrealizowanych 
w projekcie„Strażnicy dostępności”

INTERWENCJA 1

CEL INTERWENCJI Zapewnienie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami  
w publicznym transporcie zbiorowym w mieście Konin

ORGANIZACJA
MONITORUJĄCA Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej”

CZAS REALIZACJI
INTERWENCJI styczeń – maj 2022

OBSZARY  
INTERWENCJI

• dostępność architektoniczna
• dostępność informacyjno-komunikacyjna
• dostępność w prawie
• przepisy porządkowe o charakterze antydyskryminacyjnym

PRZEDMIOT  
INTERWENCJI

• dostosowanie form informacji do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami

• działania informacyjne ukierunkowane na zwalczanie 
stereotypów

• podnoszenie świadomości dotyczącej praw i godności osób 
z niepełnosprawnościami

• konsultacje społeczne w instytucji
• wypełnienie obowiązków wynikających z Konwencji  

o prawach osób niepełnosprawnych
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OPIS INTERWENCJI

W okresie od marca do maja 2022 r. został przeprowadzony 
audyt Centrum Informacji Pasażera MZK, oraz taboru
składającego się z 56 autobusów. Podczas badań była
prowadzona dokumentacja fotograficzna i opisowa,
wykorzystano dwie ankiety badawcze. Pierwsza ankieta
posłużyła do badania Centrum Informacji Pasażerów głównie
pod względem dostępności budynków użyteczności publicznej.
Zawierała szczegółowy opis elementów świadczących  
o dostosowaniu danego obiektu dla osób  
z niepełnosprawnościami. Druga ankieta została stworzona do
badania dostępności autobusów miejskich.

EFEKTY  
INTERWENCJI

Efektem podjętych działań jest raport, w którym
zaprezentowano wyniki badań, oraz wskazano miejsca
dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz
takie, które wymagają dostosowania przy planowanych
inwestycjach. Zostały opracowane wnioski, propozycje działań,
rekomendacje wraz z uzasadnieniem i analizą SWOT.

Fundacja przedłoży Raport Dostępności do MZK w Koninie oraz
będzie monitować realizację zaleceń ujętych w Raporcie.

INTERWENCJA 2

CEL INTERWENCJI Udział osób ze szczególnymi potrzebami w procedurze
Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (SBO)

ORGANIZACJA
MONITORUJĄCA Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski

CZAS REALIZACJI
INTERWENCJI grudzień 2021 r.

OBSZARY  
INTERWENCJI

• dostępność cyfrowa
• dostępność informacyjno-komunikacyjna
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PRZEDMIOT  
INTERWENCJI

• dostosowanie form informacji do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami

• działania informacyjne ukierunkowane na zwalczanie 
stereotypów

• podnoszenie świadomości dotyczącej praw i godności 
osób z niepełnosprawnościami

•	 konsultacje społeczne w instytucji
•	 wypełnienia obowiązków wynikających z Konwencji  

o prawach osób niepełnosprawnych
•	 działania na rzecz usług wspierających osoby  

z niepełnosprawnościami w ich samodzielności
•	 działania na rzecz zabezpieczenia praw osób  

z niepełnosprawnościami oraz podnoszenia świadomości 
prawnej osób z niepełnosprawnościami

OPIS INTERWENCJI

Głównym pytaniem badawczym przeprowadzonego
monitoringu było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy osoba
z niepełnosprawnością słuchu lub wzroku oraz dziecko
głuchego rodzica jest w stanie samodzielnie oddać ważny głos
na wybrany przez siebie projekt Budżetu obywatelskiego?

Plan realizacji monitoringu obejmował:
- analizę procedury głosowania za pomocą checklisty dla
dostępności informacyjno-komunikacyjnej i checklisty
dostępności cyfrowej,
- sprawdzenie dostępności architektonicznej punktów do
głosowania,
- analizę dostępności cyfrowej strony internetowej
Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego,
- badanie dostępności polegające na przejściu przez cała
procedurę głosowania i zgłoszenia projektu obywatelskiego
przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami,
- wypracowanie wniosków i postulatów,
- przygotowanie stanowiska i przesłanie go do Urzędu Miasta
Szczecin w ramach konsultacji społecznych.
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EFEKTY  
INTERWENCJI

W efekcie podjętych działań wnioski i analizy, które były
przedmiotem prowadzonego monitoringu, zostały
uwzględnione w „Raporcie z konsultacji społecznych
dotyczących projektu nowego regulaminu Szczecińskiego
Budżetu Obywatelskiego”, który został sporządzony  
w grudniu 2021 r.

Otrzymano zapewnienie Biura Dialogu Obywatelskiego UM 
Szczecina, że zgłoszone kwestie związane z dostępnością
procedury SBO dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym
kwestie graficzne, ETR, nagrań w PJM mają charakter
operacyjny i wykonawczy i będą realizowane na etapie
projektowania nowej strony internetowej dla SBO.

INTERWENCJA 3

CEL INTERWENCJI
Ustanowienie standardów dla tłumaczeń polskiego języka
migowego (PJM) i savoir-vivre’u dla obsługi Głuchych  
w wybranych urzędach i instytucjach publicznych

ORGANIZACJA
MONITORUJĄCA Polski Związek Głuchych Oddział Opolski

CZAS REALIZACJI
INTERWENCJI styczeń – czerwiec 2022 r.

OBSZARY  
INTERWENCJI

• dostępność cyfrowa
• dostępność informacyjno-komunikacyjna
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PRZEDMIOT  
INTERWENCJI

• dostosowanie form informacji do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami

• działania informacyjne ukierunkowane na zwalczanie ste-
reotypów

• podnoszenie świadomości dotyczącej praw i godności osób 
z niepełnosprawnościami

• konsultacje społeczne w instytucji
• wypełnienia obowiązków wynikających z Konwencji  

o prawach osób niepełnosprawnych
• działania na rzecz usług wspierających osoby  

z niepełnosprawnościami w ich samodzielności
• działania na rzecz zabezpieczenia praw osób  

z niepełnosprawnościami oraz podnoszenia świadomości 
prawnej osób z niepełnosprawnościami

OPIS INTERWENCJI

Głównym założeniem było sprawdzenie dostępu do tłumacza 
języka migowego (PJM) w urzędzie i jednostkach
organizacyjnych Gminy Dobrodzień. Głównym pytaniem
badawczym było: czy osoba z niepełnosprawnością słuchu
jest w stanie samodzielnie zadbać o swoje sprawy w kontak-
tach z urzędem, szkołą, przedszkolem.

Plan realizacji monitoringu obejmował:
- zbadanie czy w urzędach i innych instytucjach publicznych
występują wewnętrzne wytyczne odnoszące się do warunków
i standardów tłumaczeń na PJM oraz zasad postępowania  
z osobami Głuchymi,
- wypracowanie rekomendacji dla badanych kwestii w postaci
standardów tłumaczenia PJM,
- stworzenie savoir-vivre dla grupy Głuchych w kontekście
tłumaczeń na PJM,
- stworzenie słowniczka podstawowych terminów związanych
z osobami Głuchymi dla urzędników.
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EFEKTY  
INTERWENCJI

W efekcie prowadzonych działań Gmina Dobrodzień
podpisała umowę z Polskim Związkiem Głuchych Oddział
Opolski na wykonywanie usług tłumacza języka migowego
(PJM) w Urzędzie Gminy i w jednostkach organizacyjnych
Gminy.

INTERWENCJA 4

CEL INTERWENCJI
Analiza działań na rzecz dostępności realizowanych przez
koordynatorów dostępności w jednostkach samorządu
terytorialnego

ORGANIZACJA
MONITORUJĄCA Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami

CZAS REALIZACJI
INTERWENCJI grudzień 2021 - lipiec 2022

OBSZARY  
INTERWENCJI

• dostępność architektoniczna
• dostępność informacyjno-komunikacyjna
• dostępność cyfrowa

PRZEDMIOT  
INTERWENCJI

• dostosowanie form informacji do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami

• działania informacyjne ukierunkowane na zwalczanie ste-
reotypów

• podnoszenie świadomości dotyczącej praw i godności osób 
z niepełnosprawnościami

• konsultacje społeczne w instytucji
• wypełnienie obowiązków wynikających z Konwencji  

o prawach osób niepełnosprawnych
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OPIS INTERWENCJI

Koordynatorzy są powoływani na mocy art. 14 ust. 1 ustawy  
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). W toku
badania szczególna uwaga została zwrócona na kwestie
praktyki działań koordynatorów podejmowanych na rzecz osób
z niepełnosprawnościami, a także ich współpracy  
z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi osoby  
z niepełnosprawnościami.

Ustalono, że zakres monitoringu będzie lokalny – badaniem
objęto urzędy gmin/miast w powiecie białostockim oraz Urząd
Miejski w Białymstoku (miasto na prawach powiatu).

W ramach monitoringu prowadzone zostały następujące
działania:

- Przeprowadzono analizę stanu prawnego,  
w szczególności regulacji dotyczących powoływania oraz
funkcjonowania koordynatorów dostępności  
w wybranych instytucjach publicznych.

- Dokonano wyboru narzędzia diagnostycznego:
opracowano wzór pisma do instytucji.

- Prowadzono korespondencję z urzędami - zebrano
odpowiedzi i informacje.

- Przygotowano raport z badań, w którym zostały
zawarte również wnioski i rekomendacje (zawierające
zarówno postulaty zmian organizacyjnych, jak i propozycje 
rozważenia zmian prawnych).

EFEKTY  
INTERWENCJI

Efektem podjętych działań jest raport, w którym
zaprezentowano wyniki badań. Zostały opracowane wnioski,
propozycje działań, rekomendacje wraz z uzasadnieniem  
i analizą SWOT.  
Raport wraz z rekomendacjami zostaną przekazane właściwym 
instytucjom.
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INTERWENCJA 5

CEL INTERWENCJI

Monitoring stosowania prawa w zakresie dostępności 
procedur wchodzących w zakres kompetencji Urzędów 
Stanu Cywilnego (świadek w procedurze zawarcia związku 
małżeńskiego) dla osób z niepełnosprawnością

ORGANIZACJA
MONITORUJĄCA Stowarzyszenie „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska

CZAS REALIZACJI
INTERWENCJI styczeń - lipiec 2022

OBSZARY  
INTERWENCJI

• dostępność informacyjno-komunikacyjna
• dostępność w prawie
• przepisy porządkowe o charakterze antydyskryminacyjnym

PRZEDMIOT  
INTERWENCJI

• dostosowanie form informacji do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami

• działania informacyjne ukierunkowane na zwalczanie ste-
reotypów

• podnoszenie świadomości dotyczącej praw i godności osób 
z niepełnosprawnościami

• wypełnienie obowiązków wynikających z Konwencji  
o prawach osób niepełnosprawnych

OPIS INTERWENCJI

W toku badania, szczególna uwaga została zwrócona na 
kwestie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, a także 
zabezpieczenia praw osób z niepełnosprawnościami w życiu 
publicznym, dostosowania procedur administracyjnych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także wsparcie 
samodzielności osób z niepełnosprawnościami.
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Ustalono, że zakres monitoringu będzie ogólnokrajowy – 
badaniem objęto Urzędy Stanu Cywilnego we wszystkich wo-
jewództwach (w wybranych miejscowościach liczących  
ok. 10 000 mieszkańców – próba 16 USC).

W ramach monitoringu prowadzone zostały następujące 
działania:

- Analiza stanu prawnego, w szczególności regulacji dotyczącej
funkcji świadka w procedurze cywilnej zawarcia związku
małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego, przez osoby  
z niepełnosprawnością.
- Wybór odpowiedniego narzędzia diagnostycznego:
stworzenie jednakowego wzoru pisma zawierającego pytania
pozwalające na ocenę stosowania prawa w różnych Urzędach
Stanu Cywilnego w Polsce.
- Prowadzono korespondencję z urzędami - zebrano
odpowiedzi i informacje.
- Przygotowano raport z badań, w którym zostały zawarte
wnioski i rekomendacje

EFEKTY  
INTERWENCJI

Raport wraz z postulatami zmian zostały przekazane 
właściwym instytucjom.

INTERWENCJA 6

CEL INTERWENCJI Dostępność lubelskich przychodni dla osób głuchych  
i słabosłyszących

ORGANIZACJA
MONITORUJĄCA

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik
Wojewódzki
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CZAS REALIZACJI
INTERWENCJI grudzień 2021 – lipiec 2022

OBSZARY  
INTERWENCJI • dostępność informacyjno-komunikacyjna

PRZEDMIOT  
INTERWENCJI

• dostosowanie form informacji do potrzeb osób  
z  niepełnosprawnościami

• dostępność usług i urządzeń dla osób z 
niepełnosprawnościami

• działania w zakresie ochrony życia

OPIS INTERWENCJI

Publiczne placówki ochrony zdrowia powinny być dostępne dla 
osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W kontekście 
osób głuchych i słabosłyszących zastosowanie mają zarówno 
ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami, jak i ustawa o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się. Monitoring ma na celu weryfikację stoso-
wania prawa w tym zakresie w przychodniach, finansowanych 
przez NFZ na terenie Lublina. To szczególnie ważne w czasie 
pandemii, gdy wiele konsultacji odbywa się w formie telepo-
rad.

W ramach monitoringu, wspólnie z ekspertką ds. prawnych,
określono regulacje prawne w obszarze dostępności  
publicznych przychodni dla osób głuchych i słabosłyszących. 
Razem z ekspertem ds. dostępności zgromadzono standardy 
i wytyczne w tym zakresie. Zebrano także informacje w lubel-
skim środowisku osób głuchych na temat doświadczeń w kon-
taktach z placówkami ochrony zdrowia w zakresie dostępności, 
a także stanu przez te osoby pożądanego.

W oparciu o prawne obowiązki przychodni w zakresie obsługi 
osób głuchych i słabosłyszących, wytyczne i standardy  
w tym zakresie, a także informacje od samych pacjentów  
z niepełnosprawnościami, powstała prosta ankieta, która 
została wysłana do lubelskich przychodni. Chodzi oczywiście
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o usługi finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia,  
dlatego lista kontaktów mailowych  i telefonicznych do koor-
dynatorów dostępności lub sekretariatów poszczególnych 
placówek ochrony zdrowia została stworzona w oparciu o bazę 
danych NFZ. Ankieta zawiera pytania o cały proces – od etapu 
kontaktu z placówką medyczną, przez rejestrację do
udzielenia świadczenia.

EFEKTY  
INTERWENCJI

Analiza wyników ankiety stała się podstawą raportu. Jego 
składową są też informacje z mailowych i telefonicznych kon-
taktów z przedstawicielami przychodni, dostarczające równie 
interesującego materiału badawczego. Wyniki ankiety oraz 
wytyczne dotyczące obsługi głuchego i słabosłyszącego pacjen-
ta zostały zebrane w opracowanie wysłane do przychodni,  
a także udostępnione na zewnątrz.

INTERWENCJA 7

CEL INTERWENCJI

Zapewnienie dostępności procesu konsultacji projektu Strate-
gii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+, tj. zgodności z ustawą  
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami oraz ustawą z dnia 4 kwietnia  
2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych  
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

ORGANIZACJA
MONITORUJĄCA Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

CZAS REALIZACJI
INTERWENCJI grudzień 2021 - maj 2022
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OBSZARY  
INTERWENCJI • dostępność informacyjno-komunikacyjna

PRZEDMIOT  
INTERWENCJI

• konsultacje społeczne w instytucji
• współpraca na rzecz odpowiednich warunków życia  

i ochrony socjalnej
• działania na rzecz zabezpieczenia praw osoby  

z niepełnosprawnością oraz podnoszenia świadomości 
prawnej osób z niepełnosprawnościami

• działalności rad konsultacyjnych, rad pożytku publicznego  
i społecznych rad ds. osób z niepełnosprawnościami

OPIS INTERWENCJI

Od początku 2021 r. toczą się prace nad Strategią Rozwoju 
Miasta – Olsztyn 2030+. Jest to najważniejszy dokument 
strategiczny, wyznaczający kierunki działań w poszczególnych 
obszarach funkcjonowania wspólnoty samorządowej. Określi 
wizję Olsztyna, w jakim mieszkańcy chcą żyć w kolejnych 
latach, a także najważniejsze cele i kierunki rozwoju miasta. 
Harmonogram opracowania projektu Strategii zakłada dwa 
etapy konsultacji społecznych. Zespół projektowy jest zdania, 
że w tak ważnym dla miasta dokumencie nie może zabraknąć 
głosu osób z niepełnosprawnościami. Czy jednak mają one 
pełną swobodę w jego wyrażaniu? Monitoring miał za
zadanie sprawdzić dostępność procesu konsultacji projektu 
Strategii i – jeśli zajdzie taka potrzeba – wpłynąć na II etap 
konsultacji. 

Przede wszystkim więc zespół Warmińsko-Mazurskiego  
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych dotarł do aktów prawnych 
zawierających przepisy dotyczące procesu konsultacji projektu 
Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+. Następnie, wspólnie 
z ekspertem ds. dostępności, określono podstawowe zasady 
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrze-
bami w procesie konsultacji, natomiast wraz z ekspertką ds. 
prawnych wskazano akty prawne regulujące dostępność pro-
cesu konsultacji.
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W oparciu o te informacje, podjęto kontakt z Urzędem Miasta
Olsztyna w celu ustalenia szczegółów I i II etapu konsultacji, 
w tym zasad dostępności. Kilkukrotne próby uzyskania tych 
informacji w trybie „pokojowym” spełzły na niczym, niezbędne 
okazało się więc skorzystanie z procedury dostępu do infor-
macji publicznej. Niezależnie od tego, przy wsparciu doradcy 
dostępnościowego ds. WCAG sprawdzono dostępność strony 
internetowej konsultacji społecznych.

EFEKTY  
INTERWENCJI

W oparciu o uzyskane informacje sformułowano wnioski  
i rekomendacje, do zastosowania jeszcze w II etapie konsultacji
projektu Strategii. Zostały one przekazane Urzędowi Miasta 
Olsztyna, a przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku 
Osób Niepełnosprawnych będą monitorować ich realizację.
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4. Narzędziownik monitoringu dostępności: bazy danych i formularze

Źródła wiedzy na temat procesu legislacyjnego w Polsce

Niżej przedstawiono wykaz stron internetowych będących źródłem wiedzy na temat 
procesu legislacyjnego w Polsce zarówno na poziomie ogólnokrajowym, jak i lokalnym.

Sejm RP sejm.gov.pl

Przebieg procesu legislacyjnego w Sejmie RP sejm.gov.pl

Teksty jednolite ustaw sejm.gov.pl

Senat RP www.senat.gov.pl

Proces legislacyjny w Senacie RP www.senat.gov.pl

Prezydent RP www.prezydent.pl

Ustawy podpisane przez Prezydenta www.prezydent.pl

Rządowe Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl

Rządowy Proces Legislacyjny legislacja.rcl.gov.pl

Publiczny Portal Informacji o Prawie ppiop.rcl.gov.pl

Premier RP premier.gov.pl

Prace legislacyjne RM i Prezesa RM bip.kprm.gov.pl

Projekty ustaw przesłane do Sejmu RP bip.kprm.gov.pl

Projekty aktów prawnych powstających w KPRM bip.kprm.gov.pl

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów bip.kprm.gov.pl

isap.sejm.gov.pl – Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP)

Stały Komitet Rady Ministrów bip.kprm.gov.pl 

poziom lokalny:

Dzienniki Urzędowe www.dziennikiurzedowe.gov.pl
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Wzory wybranych pism przydatnych w ramach monitoringu dostępności

Karta monitoringu

KARTA MONITORINGU

Wypełniania na koniec realizacji I etapu monitoringu, przed przejściem do II etapu.

Organizacja:

Cel monitoringu:

Skład zespołu:

Osoba nadzorująca proces:

Zakres monitoringu:

Obszar monitoringu:

Zasięg monitoringu:

Plan realizacji monitoringu:

Data rozpoczęcia i zakończenia monitoringu:
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Karta konsultacji aktów prawnych

KONSULTACJE AKTÓW PRAWNYCH

Przykład wypełnienia
Obszar Pomoc społeczna

Termin konsultacji 29.06.2021 r.

Tytuł dokumentu Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 
w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży

Rodzaj dokumentu rozporządzenie

Cel dokumentu Określenie standardu obowiązujących podstawowych usług 
świadczonych przez domy dla matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży, oraz tryb kierowania i przyjmowania do 
takich domów, uwzględniając możliwości odizolowania 
ubiegających się o pomoc osób od sprawcy przemocy  
i przezwyciężenia sytuacji kryzysowej.

Wnioskodawca Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Data publikacji 19.05.2021 r.

Link do projektu https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347953/katalog/ 
12795036#12795036

Załącznik

Wystosowana opinia
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Raport z monitoringu

RAPORT Z MONITORINGU

Powstaje na koniec realizacji III etapu

I. WSTĘP

Organizacja:

Cel monitoringu:

Skład zespołu:

Osoba nadzorująca proces:

Zakres monitoringu:

Obszar monitoringu:

Zasięg monitoringu:

Plan realizacji monitoringu:

Data rozpoczęcia i zakończenia monitoringu:

II. WYPRACOWYWANIE REKOMENDACJI
1. Opis przeprowadzenia badania/analizy/monitoringu wraz z zastosowaną 
metodologią.
2. Wnioski.
3. Propozycje działań
4. Rekomendacje wraz z uzasadnieniem i analizą SWOT.

III. WDRAŻANIE REKOMENDACJI
1. Opis wdrożenia rekomendacji – wystąpienie, interwencja.
2. Zastosowanie rekomendacji.

Projekt „Strażnicy dostępności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego



Wniosek o zapewnienie dostępności
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Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
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Wzór petycji

Dane wnoszącego petycję

Imię i nazwisko osoby/każdej z osób

Nazwa podmiotu /każdego  
z podmiotów

Imię i nazwisko osoby/osób
reprezentującej podmiot wnoszący
petycję
Adres miejsca zamieszkania
/siedziby podmiotu/każdego  
z podmiotów
Adres do korespondencji
podmiotu/każdego z podmiotów

E-mail
Dane podmiotu trzeciego, w interesie którego składana jest petycja21 (proszę 

wypełnić tylko w przypadku, gdy petycja składana jest w imieniu podmiotu trzeciego)

Imię i nazwisko osoby/każdej z osób

Nazwa podmiotu /każdego  
z podmiotów
Adres miejsca zamieszkania
/siedziby podmiotu/każdego  
z podmiotów
Adres do korespondencji
podmiotu/każdego z podmiotów
E-mail

21 Podmiot, w interesie którego składana jest petycja, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie
pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda załączana jest do petycji.
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Dane adresata petycji

Nazwa adresata petycji

Adres siedziby adresata petycji

Przedmiot petycji

....................................
Podpis

Załączniki:
1) Zgoda podmiotu trzeciego na złożenie w jego interesie petycji (w przypadku składania petycji  
w interesie osoby trzeciej)
2) Zgoda na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycje lub urzędu go 
obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w którego interesie 
składana jest petycja (w przypadku gdy składający petycje wyraża zgodę).
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