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Warszawa, 04 maja 2022 r. 

KL/177/80/AM/2022 

 

Pani 

Małgorzata Jarosińska-Jedynak  
Sekretarz Stanu  
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  
 

 

 

 

Szanowna Pani Minister, 

 
w związku z zaproszeniem do konsultacji projektu ustawy o dostępności niektórych produktów i usług 
(UC 119), przekazuję, w załączeniu, stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy.  

Jako organizacja wnioskujemy, z uwagi na złożoność materii ustawy oraz jej istotny wpływ na 
funkcjonowanie wielu branż na rynku, o przeprowadzenie konferencji uzgodnieniowej projektu ustawy. 

  

 

 

Z poważaniem, 

 

 

  

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

do wiadomości: 

Pani  
Zuzanna Raszkowska  
Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej  
 

 

 Załącznik: Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o dostępności niektórych produktów 

 i usług (UC 119) 
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Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o dostępności niektórych produktów i usług  

(UC 119) 

 

przedsiębiorczość i MŚP 

 

Europejska ustawa w sprawie dostępności (dalej jako „EAA”) to dyrektywa w sprawie dostępu do rynku, która 

znacznie rozszerza wymogi dostępności produktów i usług skierowanych do konsumenta oferowanych w Unii 

Europejskiej (dalej jako „UE”). Reguluje ona oferty sektora prywatnego oraz ma zastosowanie do zamówień 

sektora publicznego na produkty i usługi przez siebie objęte. EAA weszła w życie 27 czerwca 2019 roku. 

Państwa członkowskie mają trzy lata (do 28 czerwca 2022 roku) na implementację dyrektywy. Produkty i usługi 

objęte dyrektywą muszą być zgodne z dyrektywą do 28 czerwca 2025 roku. Komisja Europejska zwróciła się 

do europejskich organizacji normalizacyjnych (ETSI, CEN, CENELEC) o aktualizację istniejących i opracowanie 

nowych norm, które zostaną przyjęte jako normy zharmonizowane do celów EAA. 

 

Maksymalna harmonizacja 

 

● EAA ma na celu położenie kresu fragmentacji rynku dostępnych produktów i usług, stworzenie 

ekonomii skali, ułatwienie handlu transgranicznego i mobilności oraz pomoc podmiotom 

gospodarczym w skoncentrowaniu zasobów na innowacjach, a nie na wydatkowaniu ich w celu 

spełnienia zróżnicowanych wymogów krajowych. Przy transpozycji EAA Polska powinna zachować 

tekst EAA w formie maksymalnie zbliżonej do treści oryginału, aby osiągnąć cel EAA, jakim jest poprawa 

funkcjonowania rynku wewnętrznego dostępnych produktów i usług. 

● Maksymalna harmonizacja EAA wyeliminuje rozbieżne wymogi dostępności w europejskich państwach 

członkowskich i zwiększy dostępność dostępnych produktów i usług na rynku wewnętrznym. 

● Zasadnicze odejście od EAA może narazić przedsiębiorstwa na mozaikę różnych obowiązków w całej 

UE, dzieląc opcje dla konsumentów i ograniczając swobodny przepływ produktów i usług objętych 

regulacją, co może skutkować mniejszym wyborem. 

Zakres: Produkty i usługi 

 

● Polska transpozycja EAA powinna przewidywać, że wymogi dostępności mają zastosowanie do 

produktów i usług wymienionych w art. 2 EAA, określając ich zakres. Komisja Europejska, po 

przeprowadzeniu szeroko zakrojonych konsultacji z zainteresowanymi stronami i ekspertami ds. 

dostępności na temat określenia, które produkty i usługi są uważane za najważniejsze dla osób  

z niepełnosprawnościami, opracowała wykaz produktów i usług (o których mowa w art. 2),  

przy założeniu, że najprawdopodobniej będą miały rozbieżne wymogi dostępności we wszystkich 

Państwa członkowskie UE. 
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● Spójność w transpozycji wykazu produktów objętych zakresem Komisji również pomoże  

w promowaniu celów jednolitego rynku cyfrowego UE i unikaniu fragmentacji. 

 

Normy zharmonizowane / załączniki I i II 

 

● Dostosowanie się przez biznes do wymogów stawianych w ustawie i implementowanej dyrektywie 

będzie procesem długotrwałym, wymagającym nie tylko dostosowania stosowanych obecnie 

funkcjonalności i usług, ale także zmiany trybu pracy nad tworzeniem produktów i usług. 

● Bardzo istotne znaczenie w kontekście prac wdrożeniowych w firmach będą miały normy 

zharmonizowane i specyfikacje techniczne, o których mowa odpowiednio w art. 20 projektu ustawy 

oraz art. 15 dyrektywy. W tej chwili wiele wymogów ustawy i dyrektywy pozostaje bowiem 

niedookreślonych i często brak praktycznych rozwiązań/ narzędzi gwarantujących zgodność. 

● Warto również zauważyć, że już obecnie istnieją międzynarodowe standardy dotyczące 

dostosowywania usług i produktów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które warto uwzględnić 

np. WCAG 2.1 Zasadne jest skorzystanie z tego dorobku tak by nie podważać wypracowanych już 

rozwiązań i nie doprowadzić do dublowania norm i standardów 

● W związku z tym zasadne byłoby wskazanie przez prawodawcę krajowego, że także zgodność  

z międzynarodowymi standardami pozwala skorzystać z domniemania na gruncie art 20 projektu 

ustawy.  

● Ułatwi to firmom proces wdrożenia, zminimalizuje ponoszenie kosztów na niezweryfikowane 

rozwiązania i zapewni pewność prawną jeszcze przed terminem stosowania przepisów. 

● Załącznik I do EAA określa wymagania techniczne dostępności dla objętych nią produktów i usług, ale 

nie zaleca wdrażania konkretnych rozwiązań technicznych, które mogą szybko się dezaktualizować. 

Ustalanie wymagań bez narzucania konkretnych wyborów technicznych zapewnia odpowiedni poziom 

elastyczności, aby umożliwić rozwój innowacyjnych rozwiązań dostępności, a Polska powinna przyjąć 

załącznik I w formie oryginalnej. 

● Ponadto europejskie organizacje normalizacyjne opracują projekty zharmonizowanych norm 

technicznych w celu wsparcia wdrożenia załącznika I, a zgodność z tymi normami zharmonizowanymi 

będzie stanowić domniemanie zgodności z załącznikiem I. 

● Dla porównania, załącznik II zawiera wyłącznie informacyjne, niewiążące przykłady możliwych 

rozwiązań, które mogą przyczynić się do spełnienia wymagań załącznika I, ale nie ma na celu nakazu 

przedstawionych przykładów. 

 

Rozwiązywanie sporów 

 

https://www.w3.org/TR/WCAG20/
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● Aby zmniejszyć obciążenia administracyjne i przyspieszyć nieformalne rozstrzyganie obaw 

konsumentów, Polska powinna zachęcać konsumentów do bezpośredniego kontaktu z firmami  

w pierwszej instancji w celu rozstrzygania sporów przed złożeniem skargi do organów 

administracyjnych lub sądów. 

● EAA wskazuje, że państwa członkowskie powinny zapewnić alternatywne mechanizmy rozwiązywania 

sporów, aby „umożliwić rozwiązanie wszelkich domniemanych niezgodności przed wytoczeniem 

powództwa przed sądami lub właściwymi organami administracji.” (Par99.) 

                     

      

Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o dostępności niektórych produktów i usług 

 (UC 119) - uwagi szczegółowe 

 

 

 

Nr art. Treść uwagi Propozycja zmiany przepisu Uzasadnienie* 

Art. 3  Wydaje się, że słowo 
„konsument” zostało 
usunięte z definicji 
systemów sprzętu 
komputerowego, 
których dotyczy: 
„Artykuł 3. 1. Przepisy 
ustawy stosuje się do 
następujących 
produktów:  
1) systemy sprzętu 
komputerowego 
ogólnego 
przeznaczenia oraz 
ich systemy 
operacyjne[.]” EAA 
stanowi, że „Niniejsza 
dyrektywa ma 
zastosowanie do 
następujących 
produktów 

Przywrócenie słowa 
„konsument” w definicji 
systemów sprzętu 
komputerowego. 
Proponowane brzmienie 
(elementy dodane zostały 
pogrubione): 
Art. 3. 1. Przepisy ustawy 
stosuje się do następujących 
produktów: 1) systemów 
sprzętu komputerowego 
ogólnego przeznaczenia i ich 
systemów operacyjnych, 
z których korzystają 
konsumenci, oraz które są 
przeznaczone do obsługi 
przez konsumentów” 
 

 Usunięcie słowa „konsument” 
poszerzyłoby zakres tego, co 
podlega wymogom dostępności. 
Pojęcie „konsument” jest 
zachowane w definicji innych 
objętych usługą urządzeń 
końcowych używanych do 
świadczenia usług 
telekomunikacyjnych  
i audiowizualnych (art. 3.1 ust. 3), 
zgodnie z zakresem określonym w 
oryginalnym tekście EAA, więc być 
może pominięcie w definicji 
sprzętu/systemu operacyjnego 
ogólnego przeznaczenia była 
błędna. 
Zgodnie z motywem 39 dyrektywy 
(UE) 2019/882: 
 
„system sprzętu komputerowego 
ogólnego przeznaczenia” oznacza 
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wprowadzonych do 
obrotu po dniu 28 
czerwca 2025 r.: (a) 
konsumenckie 
systemy sprzętowe 
ogólnego 
przeznaczenia  
i systemy operacyjne 
dla tych systemów 
sprzętowych [.]” 
  

 

stanowiące kompletny komputer 
połączenie sprzętu 
komputerowego, które cechuje 
wielofunkcyjny charakter oraz 
zdolność do wykonywania,  
z odpowiednim 
oprogramowaniem, najczęstszych 
zadań informatycznych, z których 
korzystają konsumenci, oraz które 
jest przeznaczone do obsługi przez 
konsumentów; obejmuje to 
komputery osobiste,  
w szczególności komputery 
stacjonarne, laptopy, smartfony 

 i tablety” 

 

Art. 4 Doprecyzowanie 
treści projektu 
ustawy, poprzez 
wyłączenie wprost w 
Art. 4 projektu 
Ustawy  
o dostępności 
produktów i usług: 
podmiotów 
prowadzących 
działalność  
gospodarczą  
w zakresie przewozu 
osób taksówką, 
niepublicznych 
podmiotów 
świadczących usługi 
transportu 
drogowego  
w zakresie przewozu 
osób oraz 
przedsiębiorców 
działających  
w zakresie 
pośrednictwa przy 
przewozie osób  

Wyłączenie wprost w Art. 4 
projektu Ustawy  
o dostępności produktów  
i usług: podmiotów 
prowadzących działalność 
gospodarczą w zakresie 
przewozu osób taksówką, 
niepublicznych podmiotów 
świadczących usługi 
transportu drogowego  
w zakresie przewozu osób 
oraz przedsiębiorców 
działających w zakresie 
pośrednictwa przy przewozie 
osób w rozumieniu Art. 4 pkt. 
24 ustawy o 

Zastosowanie w projektowanej 
ustawie jednolitej terminologii 
odnoszącej się bezpośrednio do 
definicji legalnych, zawartych m.in. 
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym, może 
spowodować rozszerzenie 
katalogu podmiotów objętych 
przedmiotową regulacją ustawową 
ponad te przewidziane  
w dyrektywie 2019/882.  
W konsekwencji stosowania  
w ustawie terminu transport 
drogowy, rozumianego zgodnie  
z definicją zawartą w Art. 4 pkt. 3 
Ustawy o transporcie drogowym 
 i braku stosownego wyłączenia 
ustawowego, w przypadku 
uchwalenia projektu bez zmian  
w tym zakresie, ustawa obejmie 
swoją regulacją podmioty 
prowadzące działalność 
gospodarczą polegającą na 
pośrednictwie przy przewozie 
osób, jak również podmioty 
świadczące usługi w zakresie 
niepublicznego przewozu osób 
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w rozumieniu Art. 4 
pkt. 24 ustawy  
o transporcie 
drogowym. 
 

oraz podmioty świadczące usługi 
taksówkarskie. 
 

Art. 5 pkt 3 wykreślenie słowa 
“powszechnie” 

(...) lub korzystania  
z dostępnych narzędzi 
wspomagających. 

Nie mamy wiedzy dzisiaj co będzie 
“powszechne” w przyszłości, a ze 
względu na bardzo szybki rozwój 
technologii cyfrowej nie ma 
gwarancji, że to co jest 
powszechne dzisiaj będzie również 
powszechne w przyszłości 
(miesiące, lata). Technologie 
“powszechne” w przyszłości mogą 
nie być kompatybilne z 
produktami i usługami 
wytworzonymi aktualnie. 

Art. 17 pkt 2 możliwość wskazania 
narzędzi 
wspomagających 
przez 
dostawcę/wydawcę/
producenta 

2) interoperacyjność pliku 
książki elektronicznej 
 z narzędziami 
wspomagającymi wskazanymi 
przez 
dostawcę/wydawcę/producen
ta 
zapewniającą kompatybilność 
i funkcjonalność narzędzi 
wspomagających z plikiem 
książki elektronicznej; 
 

Nie jest możliwe zapewnienie 
interoperacyjności każdego pliku 
książki elektronicznej ze 
wszystkimi narzędziami 
wspomagającymi istniejącymi 
teraz lub tym bardziej tymi, które 
powstaną w przyszłości (nawet na 
przestrzeni 2 lat do wejścia w życie 
przepisów ustawy) ; ma to związek 
z zaawansowaniem 
technologicznym narzędzi 
wspomagających i zawartością 
pliku książki elektronicznej, 
dlatego uzasadnione  jest aby 
dostawca/wydawca/producent 
mógł wskazać narzędzie, które 
zapewni kryteria sukcesu zgodnie  
z definicją dostępności   
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Art. 20 Rozszerzenie 
domniemania 
zgodności o normy 
międzynarodowe 
 w zakresie 
dostępności  

Art. 20. 1. Jeżeli produkt albo 
usługa są zgodne 
 z odpowiednimi 
postanowieniami standardów 
międzynarodowych, norm 
zharmonizowanych lub 
specyfikacji technicznych, albo 
ich częściami, domniemywa 
się, że taki produkt albo taka 
usługa spełniają wymogi 
dostępności określone w 
ustawie w zakresie, w jakim 
wymogi te są objęte 
standardami 
międzynarodowymi, danymi 
normami lub specyfikacjami 
technicznymi albo ich 
częściami. 

Warto zauważyć, że już obecnie 

istnieją międzynarodowe 

standardy dotyczące 

dostosowywania usług i produktów 

do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami, które 

warto uwzględnić np. WCAG 2.1 

Zasadne jest skorzystanie z tego 

dorobku tak by nie podważać 

wypracowanych już rozwiązań i nie 

doprowadzić do dublowania norm 

 i standardów 

W związku z tym zasadne byłoby 

wskazanie przez prawodawcę 

krajowego, że zgodność  

z międzynarodowymi standardami 

pozwala skorzystać z domniemania 

na gruncie art 20 projektu ustawy.  

 

Art. 31 i 32 Wyłączenie 
przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych 
spod obowiązków,  
o których mowa w 
art. 31 i 32 

Art. 31. Usługodawca, 

 z wyłączeniem 
przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych w 
rozumieniu ustawy Prawo 
komunikacji elektronicznej 
(Dz.U…), zapewnia, że 
świadczone przez niego usługi 
spełniają wymogi 
dostępności określone w 
ustawie, a w szczególności: (…) 

 
Art. 32. 1. Usługodawca, 

 z wyłączeniem 
przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych 
 w rozumieniu ustawy Prawo 
komunikacji elektronicznej 
(Dz.U…), dokonuje oceny 

KL wskazuje na szczegółowe 
regulacje sektorowe dla rynku 
telekomunikacyjnego w zakresie 
zapewniania dostępności usług dla 
osób z niepełnosprawnościami. 
Przepisy te obowiązują od wielu 
lat i są na bieżąco aktualizowane 
 w zależności od postępu i wiedzy 
technicznej.  

 
Sektor telekomunikacyjny posiada 
własne regulacje dot. spełniania 
wymogów dla osób  
z niepełnosprawnościami w 
postaci ustawy Prawo 
telekomunikacyjne oraz 
Rozporządzenie Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 
marca 2014 r. w sprawie 

https://www.w3.org/TR/WCAG20/
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dostępności pomieszczeń oraz 
budynków użyteczności 
publicznej, w których są 
świadczone jego usługi, 
 w zakresie (…) 

szczegółowych wymagań 
dotyczących świadczenia 
udogodnień dla osób 
niepełnosprawnych przez 
dostawców publicznie dostępnych 
usług telefonicznych.  

 
Przedmiotowe rozporządzenie 
wskazuje na podział ze względu na 
wymogi dostępności cyfrowej 
 i architektonicznej, związane 
głównie z: 

 
Dostępność cyfrowa: 
- zapewnieniem rozwiązań 
dostępności dla osób  
 z niepełnosprawnością ruchu, 
wzroku i słuchu 
- zapewnieniem osobom głuchym 
dostępu do tłumacza polskiego 
języka migowego na miejscu lub 
zdalnie 
- stosowaniem urządzeniem do 
obsługi osób słabosłyszących 
- zapewnieniem na stronie 
internetowej informacji o zakresie 
swojej działalności dostępnych dla 
wszystkich odbiorców, w tym dla 
osób ze szczególnymi potrzebami 
- udostępnianiem ogólnych 
warunków umów o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych, w tym 
cennika i regulaminu, 
sporządzonych na nośniku 
elektronicznym w formacie 
tekstowym albo w alfabecie 
Braille’a, albo przy użyciu dużej 
czcionki (dotyczy także faktur za 
usługi telekomunikacyjne) 
Dostępność architektoniczna: 
- zapewnieniem, aby obiekty, 
 w których dokonywana jest 
obsługa użytkowników  
z niepełnosprawnościami były 
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wolne od barier, które mogą 
utrudnić poruszanie się (na 
korytarzach, przejściach, schodach 
itp.) 
- zapewnieniem informacji na 
temat rozkładu pomieszczeń 
w formie wizualnej (tablice 
informacyjne, strzałki kierunkowe, 
inne oznaczenia) 
- zapewnieniem informacji na 
temat rozkładu pomieszczeń  
w formie dotykowej lub głosowej 
(tyflomapa, plan pomieszczeń) 
- zezwoleniem na wstęp do 
obiektu z psem asystującym 
- posiadaniem procedury 
ewakuacji uwzględniające 
potrzeby osób ze szczególnymi 
potrzebami. 

 
W ramach projektu ustawy Prawo 
komunikacji elektronicznej (PKE), 
implementującej dyrektywę EKŁE, 
planowane jest rozbudowanie 
nałożonych już obowiązków  
w zakresie zapewniania 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami,  
w zakresie informacyjnym m.in.: 
- w ramach tzw. informacji 
przedumownych mają znaleźć się 
m.in. informacje nt. wszelkich 
oferowanych minimalnych 
poziomach jakości usług,  
z uwzględnieniem parametrów 
istotnych dla użytkowników 
końcowych 
 z niepełnosprawnościami, jak 
również informacje nt. wszelkich 
udogodnień i usług 
przeznaczonych dla użytkowników 
końcowych  
z niepełnosprawnościami oraz 
sposobie uzyskiwania ich tych 
informacji 
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- na żądanie konsumenta 
 z niepełnosprawnościami wszelkie 
dokumenty umowne mają być 
doręczane w postaci dostępnej dla 
osób z niepełnosprawnościami. 

 
Należy też wspomnieć o aktach 
wykonawczych do ustawy PKE, tj. 
rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji 
w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących świadczenia 
usług i udogodnień dla osób 
 z niepełnosprawnościami przez 
dostawców publicznie dostępnych 
usług komunikacji elektronicznej, 
które wprowadza szereg nowych 
udogodnień, nieznanych ustawie 
 o dostępności cyfrowej niektórych 
produktów i usług, a zatem 
wprowadza jeszcze szersze 
udogodnienia, niż te przewidziane 
w projekcie implementującym 
EAA, m.in. 
- dostosowanie swojej strony 
internetowej, w tym serwisów do 
zarządzania usługami przez 
użytkowników końcowych oraz 
udostępnianych w ten sposób 
informacyjnych, do wymagań 
WCAG 2.1, z uwzględnieniem 
poziomu AA, określonych 
 w załączniku ustawy z dnia 4 
kwietnia 2019 r. o dostępności 
cyfrowej stron internetowych 
 i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych 
- zapewnienie, z poziomu swojej 
strony internetowej, obsługi 
użytkowników końcowych 
będących osobami niesłyszącymi 
lub niemówiącymi 
 z wykorzystaniem komunikacji 
audiowizualnej z tłumaczem 
polskiego języka migowego lub 
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systemu językowo – migowego 
w czasie rzeczywistym, czy też 
- zapewnienie dostępu 
alternatywnego umożliwiający 
realizację potrzeb użytkowników 
końcowych  
z niepełnosprawnościami (w razie 
braku zapewnienia dostępność 
i w zakresie wskazanym 
 w rozporządzeniu ze względów 
technicznych lub prawnych) 

 
Mając na uwadze powyższe 
racjonalnym rozwiązaniem wydaje 
się pozostawienie, jako jedynie 
obowiązujących w zakresie 
objętym art. 31 i 32 projektu, 
przepisów już istniejących oraz 
projektowych w ramach ustawy 
PKE. W ocenie KL przepisy te 
 w sposób bardziej pełny 
 i konkretny wpłyną na 
poszerzenie dostępności usług 
komunikacji elektronicznej oraz 
dostępność architektoniczną dla 
osób 
 z niepełnosprawnościami. 

art. 31 pkt 2) 
c) 

Zapis niezrozumiały - 
czym jest projekt 
usługi?  
“c) opis i ocenę 
sposobu, w jaki 
usługa spełnia 
wymogi dostępności 
określone w ustawie, 
w tym opis wymogów 
dostępności 
określonych 
 w ustawie i,  
w stopniu 
odpowiednim dla tej 
oceny, projekt  
i warunki świadczenia 
danej usługi” 
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Art. 33 Postulat wyłączenia 
przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych 
spod obowiązków, 
 o których mowa w 
art. 33 

Art. 33. 1. Podmiot 

gospodarczy, z wyłączeniem 
usługodawcy będącego 
przedsiębiorcą 
telekomunikacyjnym 
 w rozumieniu ustawy Prawo 
komunikacji elektronicznej 
(Dz.U…) wprowadza i stosuje 
procedurę rozpatrywania 
reklamacji konsumentów 
dotyczących praw i 
obowiązków wynikających 
 z ustaw (…) 

KL wskazuje, że sektor 
telekomunikacyjny posiada już 
dedykowane przepisy dot. 
postępowania reklamacyjnego. 
Przepisy te zostaną jeszcze 
rozbudowane w ramach 
implementacji dyrektywy EKŁE 
 w ustawie Prawo komunikacji 
elektronicznej oraz akcie 
wykonawczym do tej ustawy. 

 
Jeżeli chodzi o przepisy dot. 
procedury reklamacyjnej dla usług 
telekomunikacyjnych – zostały one 
określone w ustawie Prawo 
telekomunikacyjne (art. 106), jak 
 i Rozporządzeniu Ministra 
Administracji i Cyfryzacji w sprawie 
reklamacji usługi 
telekomunikacyjnej z dnia 24 
lutego 2014 r. (Dz.U. z 2014, poz. 
284).  

 
Ponadto, jak zostało wspomniane 
powyżej, przepisy te ulegną 
dodatkowym zmianom w związku 
z projektowaną ustawą PKE. 

 
Pragniemy podkreślić, że obecnie 
obowiązujące akty prawne, 
wzmocnione jeszcze przy okazji 
implementacji dyrektywy EKŁE, 
będą w zupełności czynić zadość 
obowiązkom z art. 33, m.in.  
w zakresie  
- formy reklamacji (pisemna, 
ustna, dokumentowa lub 
elektroniczna),  
- elementów obligatoryjnych, jakie 
powinna zawierać reklamacja,  
- sposoby przyjęcia reklamacji 
- elementów, jakie ma zawierać 
odpowiedź na reklamację, w tym 
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elementy dodatkowe, w razie 
nieuwzględniania reklamacji  
- terminu odpowiedzi na 
reklamację 
- pouczeniu o wyczerpaniu drogi 
postępowania reklamacyjnego 
- danych kontaktowych 
umożliwiających szybki 
 i efektywny kontakt z dostawcą 
usług w sprawie reklamacji, 
 w skład których wchodzi co 
najmniej numer telefonu i adres 
poczty elektronicznej. 

 
Jednocześnie oznacza to, że 
reklamacje związane z wymogami 
dostępności będą mogły być 
rozpatrywane w ramach tej samej 
ścieżki (procedury) reklamacyjnej, 
jak obecnie stosowanej dla usług 
telekomunikacyjnych. Stosowanie 
dwóch różnych, ale w swoim 
zakresie bardzo podobnych 
procedur, będzie powodowało 
niepotrzebne koszty po stronie 
przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych, zmiany  
w systemach teleinformatycznych, 
procedurach, czy dokumentach. 

 
Dlatego też postulujemy  
o wyłączenie przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych spod 
obowiązków wynikających z art. 
art. 33 Projektu, analogicznie jak 
to zostało przewidziane w art. 35 
projektu ustawy, dla podmiotów 
rynku finansowego. 
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Art. 31 pkt 4 Konieczne jest 
doprecyzowanie 
okresu retencji 
danych 

 Zgodnie z art. 31 pkt 4, 
usługodawca przechowuje 
informacje, o których mowa w pkt 
2 i 3, przez cały okres świadczenia 
danej usługi. Nie jest przy tym 
jasne, czy chodzi o świadczenie 
usługi danemu klientowi, czy 
świadczenie usługi rozumiane jako 
cały okres, w którym dana usługa 
oferowana była klientom.  
W przypadku przyjęcia drugiej 
interpretacji, okres retencji danych 
mógłby okazać się 
nieproporcjonalnie długi. 

Art. 43 Określenie metod 
kontroli 

art. 43  
1a. W toku kontroli osoba 
kontrolująca wykorzystuje 
pełną metodologię badania 
dostępności, tj. testy przy 
użyciu narzędzi 
automatycznych, badanie 
eksperckie oraz badanie przez 
konsultantów 
 z niepełnosprawnością. 

Celem zapewnienia dostępności 
jest spełnienie podstawowych 
kryteriów sukcesu  
(postrzegalność, funkcjonalność, 
zrozumiałość i kompatybilność);  
 w celu wykonania  pełnej oceny 
dostępności konieczne jest 
zastosowanie łącznie  metod 
testów automatycznych oraz 
badania eksperckiego, gdyż testy 
automatyczne badają tylko 
wybrane elementy dostępności 
cyfrowej i mogą tworzyć złudne 
wrażenie dostępności lub jej 
braku.  
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Art. 50, 51 i 
52  

Artykuły odnoszą się 
do organu nadzoru 
rynku, który może 
zarówno „zakazać” 
udostępniania 
produktu na rynku, 
jak i również nakazać 
„wycofanie” 
produktu z rynku. 

 Terminologia „wycofanie” dla 
celów EAA oznacza zapobieganie 
udostępnieniu produktu, podczas 
gdy użycie tutaj słowa „wycofanie” 
mogłoby sugerować faktyczne 
wycofanie produktu z rynku. Nie 
jest jasne jak powinno się 
interpretować owe przepisy. Rodzi 
się pytanie - czy te pierwsze 
odnosi się do produktów jeszcze 
nie wydanych, a „wycofanie” 
oznacza uniemożliwienie dalszej 
sprzedaży produktów, które 
zostały już udostępnione, czy 
może „wycofane” w istocie 
wycofuje produkty, które są już 
używane? 

 Art. 56 Artykuł przewiduje 
możliwość wydanie 
przez organ nadzoru 
rynku nakazu 
zniszczenia 
importowanego 
niezgodnego 
produktu. 

 Taki środek karny wydaje się być 
nieuzasadniony oraz jest on 
nadmierną reakcją, biorąc pod 
uwagę, że brak zgodności z 
dostępnością nie czyni produktu 
niebezpiecznym.  

 
 
 

*Uzasadnienie może wskazywać na akty prawne, normy, wytyczne i zalecenia. 
 
 
 
Konfederacja Lewiatan, KL/177/80/AM/2022 


