
 

SPOŁECZNA KRAJOWA SIEĆ RATUNKOWA  
 

 

                                     Łódź, dnia 11 marca 2019 r. 

Pan 

Andrzej Misiołek 

Przewodniczący 

Komisji Infrastruktury Senatu RP   

 

 

Zwracamy się o przejęcie i uchwalenie następujących poprawek do projektu Ustawy o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (druk sejmowy 3216):  

I. W art. 2 skreśla się treść pkt 5 i w konsekwencji skreśla się w art.8 treść ust. 1  

II. W art. 3 dodaje się ust. 2 o treści: Ustawy nie stosuje się do organizacji pozarządowych.   

III. W art.8 ust. 1 otrzymuje treść: Organizacja pozarządowa może nie zapewniać dostępności cyfrowej 

strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to dla niej z nadmiernym 

obciążeniem. (Poprawka będzie bezprzedmiotowa w przypadku uwzględnienia poprawki I i II.) 

UZASADNIENIE 

W czasie procedowania ustawy w Sejmie RP twierdzono, że zmieniona w trzecim czytaniu, treść art. 8 ust 1 

załatwia problem, bo rzekomo zwalnia z obowiązku organizacje społeczne. Tymczasem stowarzyszenia 

społeczne mogą zaliczać się do podmiotów nieprecyzyjnie określonych w art. 2 pkt 3, a więc to zwolnienie 

może być interpretowane jako ich  niedotyczące.  Ponadto artykuł ten jedynie stwierdza, że rygorom ustawy 

nie podlegają tylko niektóre organizacje społeczne i to tylko w przypadku, gdyby spełnienie wymogów ustawy 

wiązało się z poniesieniem nadmiernych kosztów - nadmiernej społecznej pracy, nadmiernego poświęcenia 

prywatnego czasu społeczników (m.in. kosztem swojej rodziny), którzy bardzo często równolegle 

z działaniami społecznymi wykonują swoją pracę zawodową, już nie uwzględniono.  

Zatem w przedmiotowej ustawie wprowadza się nadregulację, będącą swoistą karą dla organizacji 

społecznych za to, że prowadzą działania powszechnie uznane za szczególnie pożyteczne społecznie.  

Takie uregulowanie uważamy za sprzeczne z zasadą równego traktowania przez prawo wszystkich 

organizacji społecznych oraz stanowiące naruszenie prawa do swobodnego zrzeszania się obywateli. Ponadto 

jest sprzeczne z zapisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach, której art. 2 ust. 1 i 2 określają, że stowarzyszenia 

są samorządne i mają prawo do samodzielnego określania zasad i sposobów swojej działalności.  

Wprowadzenie takiego obowiązku wprawdzie przysporzy władzom klakę stosunkowo nielicznej 

grupy tych, co chcą zarabiać na nas, społecznikach, natomiast zrazi miliony osób zrzeszonych 

w rzeczywistych członkowskich organizacjach społecznych. Jest to zatem „kukułcze jajo” dla władz.  

Stowarzyszenia społeczne absolutnie nie są podmiotami publicznymi. Stowarzyszenia społeczne 

są podmiotami prywatnymi, stanowiącymi własność ich członków, co jednoznacznie jest określone 

m.in. w klasyfikacji Głównego Urzędu Statystycznego i w innych przepisach prawa.  

Bezzasadnym i niezrozumiałym jest zatem traktowanie organizacji społecznych w tej ustawie 

jako podmiotów publicznych i nakładanie na nie nadmiernych dla nich obciążeń posiadania i utrzymywania 

skomplikowanych stron internetowych bez zapewnienia środków na realizację narzucanych im obowiązków.  

Jest to tym bardziej bezzasadne i niezrozumiałe, że przepisem art. 2 pkt 4 wyłączono z katalogu podmiotów, 

do których ustawa ta ma zastosowanie, znaczną część związków podmiotów sektora finansów publicznych.   

Obciążenie organizacji społecznych prowadzących działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia 

oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych, a także działalność pożytku publicznego, 

obowiązkiem spełnienia wielu wymogów przedmiotowej ustawy, niechybnie doprowadzi do konieczności 

znacznego ograniczenia, a nawet zaniechania tak niezwykle potrzebnych i pożytecznych działań wielu 

organizacji społecznych.   
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Członkowie organizacji społecznych bardzo często nie potrafią, a nawet nie chcą (i mają do tego pełne 

prawo, bo są społecznikami, a nie urzędnikami) zajmować się prowadzeniem skomplikowanej strony 

internetowej, bo w ich przypadku strona bardzo często stanowi jedynie informację o tym co robią i jak się mogą 

z nimi skontaktować osoby chcące skorzystać z ich pomocy. Jest to bardzo często informacja skierowana 

głównie do rodzin osób niepełnosprawnych, a nie do samych osób niepełnosprawnych, które np. z powodu 

udaru, demencji itp. nie są w stanie skorzystać z Internetu.  

Istota działalności tych organizacji najczęściej nie polega na upowszechnianiu elektronicznej 

informacji w Internecie, jak jest to w przypadku urzędów i innych instytucji państwowych, 

lecz na niesieniu pomocy w terenie (w świecie rzeczywistym, a nie wirtualnym), bezpośrednio ludziom 

w miejscu ich przebywania.  

Prowadzenie prostej strony internetowej organizacje wykonują siłami społeczników lub powierzają różnym 

osobom, które za niewielką, wręcz drobną opłatą, nanoszą im ewentualne zmiany na stronie oraz ją prowadzą. 

Wprowadzenie kwestionowanego przepisu i to pod karą 10 tysięcy złotych wiele organizacji społecznych 

postawi przed dylematem albo zaniechania posiadania strony internetowej – co znacznie ograniczy możliwość 

skorzystania z ich pomocy, albo zaniechania działalności w sferze ochrony i promocji zdrowia, a także na rzecz 

osób niepełnosprawnych i starszych. Po prostu nie będą one w stanie sfinansować spełniania wymogów 

narzuconych przedmiotową ustawą, bo nie będzie ich stać na zapłacenie profesjonalistom za prowadzenie 

i utrzymanie sprawności strony w sposób zgodny z wieloma wymogami przedmiotowej ustawy.  

Należy pamiętać, że niektóre społeczne organizacje wprawdzie otrzymują od czasu do czasu dotacje 

na wykonanie zadania publicznego, jednak są to zawsze dotacje ściśle celowe, rzadko przeznaczone 

na finansowanie prowadzenia strony internetowej, lecz najczęściej na konkretne działania niosące pomoc 

bezpośrednio osobom jej potrzebującym.  Zatem nawet fakt, że dana organizacja społeczna otrzyma dotację, 

nie stanowi o tym, że może ona środki te przeznaczyć na prowadzenie strony internetowej w sposób spełniający 

wymogi określone w przedmiotowej ustawie.  

Ponadto, spośród olbrzymiej – wielotysięcznej rzeszy organizacji społecznych, działających na rzecz 

ochrony zdrowia, osób niepełnosprawnych i starszych, tylko nieliczne otrzymują dotacje. Natomiast 

nad wszystkimi organizacjami społecznymi sprawują nadzór organy będące jednostkami finansów publicznych. 

Tak więc kwestionowany przepis, z uwagi na nieprecyzyjność zapisu art. 2 pkt 3 ppkt c, będzie dotyczył 

również organizacji społecznych nie otrzymujących żadnej dotacji ze środków publicznych.  

Deklaracja Ministerstwa Cyfryzacji, że zapewni bezpłatny szablon strony, absolutnie niczego w praktyce 

nie zmienia. W Internecie jest dostępnych wiele bezpłatnych szablonów stron, jednak problem leży w tym, 

że taką stronę trzeba w szablonie zbudować, stworzyć jej schemat, a następnie na bieżąco obsługiwać, 

reagować na powstające błędy i nieprawidłowości w działaniu, a to pociąga za sobą nader wysokie 

dla przeważającej części organizacji społecznych obciążenia. Dochodzą również pozostałe wymogi 

narzucone tą ustawą m.in. w art. 5, 6, 7, 10, 11, 18. Oczywistym jest też to, że po wprowadzeniu 

kwestionowanego przepisu, koszty znacznie się zwiększą. Ci, co chcą zarabiać na szkoleniu społeczników, 

budowaniu i prowadzeniu im stron internetowych, po prostu wiedząc o tym, że organizacji społecznej grozi 

kara 10 tysięcy złotych, będą żądali zapłaty o wiele wyższej niż w sytuacji, gdy takiego przymuszenia nie ma.  

Reasumując, utrzymanie kwestionowanych przez nas zapisów, przede wszystkim spowoduje 

dotkliwe, ujemne skutki dla olbrzymiej rzeszy beneficjentów działań takich organizacji - czyli głównie 

ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych, dla których pomoc niesiona przez społeczne organizacje 

jest szczególnie cenna.  

Ponadto znacznie utrudni działanie społecznikom i zrazi ich zarówno do władz jak i w ogóle 

do społecznego udzielania się, a także wzbudzi awersję części społeczników do osób niepełnosprawnych. 

Wierzymy, że Nasze Państwo nie będzie w tak niezasadny sposób ograniczało możliwości działania organizacji 

społecznych.  

Ufamy, że Panie i Panowie Senatorowie nie dopuszczą do wprowadzenia tak szkodliwych społecznie 

zapisów i zmienią w tym zakresie zawarte w projekcie tej ustawy przepisy.  
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Jerzy Płókarz  


