
Projekt z dnia 18 grudnia 2020 r.

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W ,  F U N D U S Z Y  I  P O L I T Y K I  

R E G I O N A L N E J 1) 

z dnia ………….… 2020 r.

w sprawie szczegółowych wymogów, jakie muszą spełniać podmioty dokonujące 

certyfikacji dostępności, wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dostępności oraz wzoru 

certyfikatu dostępności

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymogi, jakie muszą spełniać podmioty dokonujące certyfikacji 

dostępności, zwanej dalej „certyfikacją”;

2) wzór wniosku o wydanie certyfikatu dostępności;

3) wzór certyfikatu dostępności.

§ 2. Podmiot dokonujący certyfikacji posiada zasób kadrowy pozwalający na 

przeprowadzenie audytu dostępności, w skład którego wchodzą co najmniej:

1) jedna osoba posiadająca tytułu architekta lub inżyniera budownictwa w rozumieniu 

art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117);

2) jedna osoba posiadająca kompetencje i wiedzę w zakresie dostępności architektonicznej, 

potwierdzone nie później niż 5 lat od dnia ogłoszenia naboru, o którym mowa w art. 16 

ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, zwanej dalej  „ustawą”:

a) certyfikatem lub dyplomem ukończenia szkolenia, kursu, studiów magisterskich 

albo technicznych, w których przynajmniej 35 godzin dydaktycznych poświęcono 

1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej – rozwój 
regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 
r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. 
poz. 1719).
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dostępności architektonicznej lub projektowaniu uniwersalnemu oraz 

przeprowadzeniem co najmniej 10 weryfikacji zapewniania dostępności 

identyfikującej bariery dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwanych dalej 

„weryfikacjami zapewniania dostępności”, lub audytów dostępności obejmujących 

przynajmniej 10 budynków, o powierzchni co najmniej 500 m2 każdy lub 

b) certyfikatem lub dyplomem ukończenia szkolenia, kursu, studiów magisterskich 

albo technicznych, w których przynajmniej 12 godzin dydaktycznych poświęcono 

dostępności architektonicznej lub projektowaniu uniwersalnemu oraz 

przeprowadzeniem co najmniej 25 weryfikacji zapewniania dostępności lub 

audytów dostępności, obejmujących przynajmniej 50 budynków o powierzchni co 

najmniej 500 m2 każdy, lub

c) dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie przynajmniej 50 godzin 

dydaktycznych szkoleń poświęconych dostępności architektonicznej lub 

projektowaniu uniwersalnemu, lub

d) autorstwem przynajmniej jednej publikacji na temat dostępności architektonicznej 

lub projektowania uniwersalnego, oznaczonej nr ISBN i opatrzonej recenzją 

doktora habilitowanego w Dziedzinie Nauk Inżynieryjnych i Technicznych lub 

redakcją profesora zwyczajnego, lub

e) uzyskaniem kwalifikacji w zakresie wdrażania dostępności w organizacji w ramach 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w art. 2 pkt 25 ustawy z 

dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 226);

3) jedna osoba posiadająca kompetencje i wiedzę w zakresie dostępności cyfrowej, 

potwierdzone nie później niż 5 lat od dnia  ogłoszenia naboru, o którym mowa w  art. 16 

ust. 1 ustawy:

a) certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów magisterskich albo technicznych, 

w których przynajmniej 120 godzin dydaktycznych poświęcono dostępności 

cyfrowej lub

b) certyfikatem lub dyplomem ukończenia szkoleń, kursów, w których łącznie 

przynajmniej 35 godzin dydaktycznych poświęcono dostępności cyfrowej oraz 

zaprojektowaniem lub dostosowaniem co najmniej 10 serwisów internetowych lub 

co najmniej 5 aplikacji mobilnych, pod kątem spełniania międzynarodowego 

standardu WCAG, lub 
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c) certyfikatem lub dyplomem ukończenia szkolenia, kursu, w których przynajmniej 

12 godzin dydaktycznych poświęcono dostępności cyfrowej oraz 

przeprowadzeniem co najmniej 25 weryfikacji zapewniania dostępności lub 

audytów dostępności stron internetowych lub co najmniej 10 weryfikacji 

zapewniania dostępności lub audytów dostępności aplikacji mobilnych, lub

d) dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie przynajmniej 50 godzin 

dydaktycznych szkoleń poświęconych dostępności cyfrowej, lub

e) uzyskaniem kwalifikacji w zakresie dostępności cyfrowej, w ramach 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w art. 2 pkt 25 ustawy 

z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;  

4) jedna osoba posiadająca kompetencje i wiedzę w zakresie dostępności informacyjno-

komunikacyjnej, potwierdzone nie później niż 5 lat od dnia  ogłoszenia naboru, 

o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy:

a) certyfikatem lub dyplomem ukończenia szkolenia, kursu, studiów magisterskich 

albo technicznych, w których przynajmniej 35 godzin dydaktycznych poświęcono 

dostępności informacyjno-komunikacyjnej lub

b) dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie przynajmniej 35 godzin 

dydaktycznych szkoleń poświęconych dostępności architektonicznej lub 

projektowaniu uniwersalnemu, lub

c)  rekomendacjami od co najmniej trzech organizacji pozarządowych lub podmiotów, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), których 

działalność statutowa polega na wspieraniu osób ze szczególnymi potrzebami, oraz 

które stosują w prowadzonej działalności środki wspierające komunikowanie się 

z wykorzystaniem urządzeń wspierających i środków technicznych, a także 

przeprowadziły co najmniej 10 potwierdzonych weryfikacji zapewniania 

dostępności lub audytów dostępności;

5) jedna osoba z niepełnosprawnością ruchową, poruszająca się na wózku, posiadająca 

orzeczenie o niepełnosprawności 05-R lub inne dokumenty świadczące 

o niepełnosprawności ruchowej;

6) jedna osoba z niepełnosprawnością wzroku, posiadająca orzeczenie 

o niepełnosprawności 04-O lub 10-N lub inne dokumenty świadczące 

o niepełnosprawności wzroku;
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7) jedna osoba z niepełnosprawnością słuchu, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności 

03-L lub inne dokumenty świadczące o niepełnosprawności słuchu. 

§ 3. Podmiot dokonujący certyfikacji posiada następujące zasoby organizacyjne oraz  

narzędzia:

1) komputer z oprogramowaniem umożliwiającym sporządzanie dokumentacji 

w trakcie dokonywania certyfikacji;

2) metodykę przeprowadzenia audytu dostępności uwzględniającą, w celu weryfikacji 

spełniania przez podmiot ubiegający się o certyfikat dostępności minimalnych 

wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy, listy sprawdzające zamieszczone na stronie 

internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego;

3)  metodykę przeprowadzania kontroli dostępności w podmiotach, którym wydano 

certyfikat dostępności;

4) przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny 

zgodności, o której mowa w art. 8 ust 2a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo 

o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2166) w szczególności: 

a) miarę umożliwiającą dokonywanie pomiarów w systemie metrycznym,

b) poziomicę,

c) urządzenie umożliwiające pomiar natężenia emitowanego przez pętlę indukcyjną,

d) urządzenie umożliwiające pomiar natężenia światła.

§ 4. Podmiot dokonujący certyfikacji zatrudniający co najmniej 25 pracowników 

w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy musi spełniać wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 426, 568 i 875).

§ 5. Podmiot dokonujący certyfikacji wyznacza skład zespołu przeprowadzającego 

audyt dostępności spośród osób, o których mowa w § 2, biorąc pod uwagę zakres działalności 

podmiotu ubiegającego się o certyfikat dostępności oraz zapewniając przeprowadzenie tego 

audytu zgodnie z metodyką, o której mowa w § 3 pkt 2.

§ 6. Wzór wniosku o wydanie certyfikatu dostępności został określony w załączniku 

nr 1 do rozporządzenia.

§ 7. Wzór certyfikatu dostępności został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
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§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 marca 2021 r.

MINISTER FINANSÓW, FUNDUSZY 

I POLITYKI REGIONALNEJ

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,
LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

                   ZASTĘPCA DYREKTORA
              DEPARTAMENTU PRAWNEGO

                           Piotr Zychla

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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Załączniki do rozporządzenia 
Ministra Finansów, Funduszy 
i Polityki Regionalnej z dnia 
…….. (poz. ….)

Załącznik nr 1 

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE CERTYFIKATU DOSTĘPNOŚCI

                                                                                         ………………………, dnia …………

                                                                       

Do

…………………………………………………………………………………………………

Nazwa podmiotu dokonującego certyfikacji dostępności i nr z wykazu podmiotów 

dokonujących certyfikacji dostępności 

…………………………………………………………………………………………………

Nazwa podmiotu ubiegającego się o certyfikat dostępności

…………………………………………………………………………………………………..

Adres siedziby podmiotu ubiegającego się o certyfikat dostępności

…………………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej podmiotu ubiegającego się 

o certyfikat dostępności

…………………………………………………………………………………………………..

Liczba obiektów, w których prowadzona jest działalność przez podmiot ubiegający się 

o certyfikat dostępności

…………………………………………………………………………………………………..

Zakres prowadzonej działalności przez podmiot ubiegający się o certyfikat dostępności 

(ogólnie) 
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WNIOSEK

o wydanie certyfikatu dostępności

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) zwracam się z wnioskiem 

o wydanie certyfikatu dostępności. 

Oświadczam, że certyfikacji będą podlegać obiekty, w których prowadzę działalność 

i strony internetowe, których jestem właścicielem lub administratorem w związku 

z prowadzoną działalnością, wymienione w tabeli poniżej. 

Obiekty podlegające certyfikacji dostępności

L.p. Adres Powierzchnia 

(w przybliżeniu)

1.

2.

3.

4.

5.

Adresy stron internetowych podlegających certyfikacji dostępności

1.

2.

3.

4.

5.

                                                                                                 …………………………….

                                                                                                  Podpis osoby uprawnionej
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Załącznik nr 2

WZÓR CERTYFIKATU DOSTĘPNOŚCI

…………………………………………………………………………………………………..

Nazwa podmiotu dokonującego certyfikacji dostępności i nr z wykazu podmiotów 

dokonujących certyfikacji dostępności 

Po weryfikacji spełnienia minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z 

dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1062) 

przyznaje

C E R T Y F I K A T  D O S T Ę P N O Ś C I

nr…… dla

…………………………………………………………………………………………………..

Nazwa podmiotu, dla którego został wydany certyfikat dostępności wraz z adresem siedziby

ważny do………………………….

Skrócony opis zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ……………..

…………………………………………………………………………………………………

Zalecenia w zakresie poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

jeśli dotyczy ……………………………………………………………………………………. 

……………………………                                  ………………………………………………

Miejsce i data wydania                                    Imię, nazwisko, podpis uprawnionej osoby
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