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      Formularz zgłaszania uwag do projektu ustawy o dostępności  
 

Krajowa  Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji 

L.p. 
 

 
Rozdział, 
Paragraf, 

Ustęp 

Obecne brzmienie Proponowana zmiana Uzasadnienie 

     

1 
Rozdział 1, 
Art.2 ust 4 

usługa o charakterze powszechnym 
– usługę zdrowotną, bankową, 
ubezpieczeniową, 
telekomunikacyjną, pocztową, 
kurierską, transportową lub 
przewozu osób, adresowaną 
do nieograniczonego kręgu osób. 

 
usługa o charakterze 
powszechnym – usługę 
zdrowotną, bankową, 
ubezpieczeniową, 
telekomunikacyjną, pocztową, 
kurierską, transportową lub 
przewozu osób, adresowaną 

do nieograniczonego kręgu 
osób 

Kolizja z przepisami sektorowymi 
dla usług telekomunikayjnych 
(Prawo telekomunikacyjne: art. 1 
ust. 1 pkt 13 ; art. 79c ust. 1 i ust.3;  
rozporządzenie Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 
marca 2014 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań 
dotyczących świadczenia 
udogodnień dla osób 
niepełnosprawnych przez 
dostawców publicznie dostępnych 
usług telefonicznych; Europejski 
Kodeksu Łączności Elektronicznej 
art.111. – przepisy będą 
implementowane do prawa 
polskiego). Szczegółowe 
argumenty w piśmie przewodnim 
PIIT. 

1 Rozdział 5. 
Art.22. 

„Art. 18a. Nadawcy programów 
telewizyjnych są obowiązani do 
zapewniania 

„Art. 18a. 1. Nadawcy 
programów telewizyjnych, za 
wyjątkiem nadawców 

Wskazane jest rozróżnienie 
obowiązków dla nadawców 
programów telewizyjnych 
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dostępności audycji dla osób z 
niepełnosprawnościami z powodu 
dysfunkcji narządu 
wzroku oraz osób z 
niepełnosprawnościami z powodu 
dysfunkcji narządu słuchu, przez 
wprowadzanie odpowiednich 
udogodnień: audiodeskrypcji oraz 
napisów dla 
niesłyszących, tak aby: 
1) w 2025 roku co najmniej 60 % 
kwartalnego czasu nadawania 
programu, 
2) w 2026 roku co najmniej 70 % 
kwartalnego czasu nadawania 
programu, 
3) w 2027 roku co najmniej 80 % 
kwartalnego czasu nadawania 
programu, 
4) w 2028 roku co najmniej 95 % 
kwartalnego czasu nadawania 
programu 
– z wyłączeniem reklam i 
telesprzedaży, posiadało takie 
udogodnienia.”. 

programów telewizyjnych 
będących jednostkami telewizji 
publicznej, są obowiązani do 
zapewniania 
dostępności audycji dla osób z 
niepełnosprawnościami z 
powodu dysfunkcji narządu 
wzroku oraz osób z 
niepełnosprawnościami z 
powodu dysfunkcji narządu 
słuchu, przez wprowadzanie 
odpowiednich udogodnień dla 
osób niepełnosprawnych , tak 
aby co najmniej 50% 
kwartalnego czasu nadawania 
programu, z wyłączeniem 
reklam i telesprzedaży, 
posiadało takie udogodnienia. 
Nadawcy są obowiązani do 
informowania odbiorców o 
terminie, czasie emisji i czasie 
trwania audycji zawierającej 
udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych oraz 
rodzaju tych udogodnień. 
: audiodeskrypcji oraz napisów 
dla 
niesłyszących, tak aby: 
1) w 2025 roku co najmniej 60 
% kwartalnego czasu 
nadawania programu, 

będących jednostkami telewizji 
publicznej publicznych oraz 
nadawców z sektora prywatnego z 
uwagi na:  
-zachowanie zasady 
proporcjonalności wynikającej  
przepisów art.7 dyrektywy 
2018/1018;  
- konieczność realizacji misji 
publicznej przez jednostki telewizji 
publicznej;  
- fakt finansowania telewizji 
publicznej ze źródeł niedostępnych 
dla nadawców komercyjnych 
(obligatoryjne opłaty 
abonamentowe, pożyczki od 
Skarbu Państwa). 
 
Ponadto, postulujemy 
pozostawienie ust.2, w którym 
nadana jest delegacja dla KRRiT 
do ustanowienia przepisów 
szczegółowych na drodze 
rozporządzenia. Szczegółowe 
argumenty w piśmie przewodnim 
PIIT. 
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2) w 2026 roku co najmniej 70 
% kwartalnego czasu 
nadawania programu, 
3) w 2027 roku co najmniej 80 
% kwartalnego czasu 
nadawania programu, 
4) 2028 roku co najmniej 95 % 
kwartalnego czasu nadawania 
programu 
– z wyłączeniem reklam i 
telesprzedaży, posiadało takie 
udogodnienia.”. 
1a. Nadawcy programów 
telewizyjnych będący 
jednostkami telewizji publicznej 
są obowiązani do zapewniania 
dostępności audycji dla osób z 
niepełnosprawnościami z 
powodu dysfunkcji narządu 
wzroku oraz osób z 
niepełnosprawnościami z 
powodu dysfunkcji narządu 
słuchu, przez 
wprowadzanie odpowiednich 
udogodnień: audiodeskrypcji 
oraz napisów dla 
niesłyszących, tak aby: 
1) w 2025 roku co najmniej 60 
% kwartalnego czasu 
nadawania programu, 
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2) w 2026 roku co najmniej 70 
% kwartalnego czasu 
nadawania programu, 
3) w 2027 roku co najmniej 80 
% kwartalnego czasu 
nadawania programu, 
4) w 2028 roku co najmniej 95 
% kwartalnego czasu 
nadawania programu 
– z wyłączeniem reklam i 
telesprzedaży, posiadało takie 
udogodnienia.”. 
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