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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, dnia 15 marca 2019 r. 

Opinia do ustawy  

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych 

(druk nr 1097) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa określa wymagania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych (także organizacji pozarządowych prowadzących 

działalność w sferze zadań publicznych obejmujących ochronę i promocję zdrowia oraz 

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym).  

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 publicznego (Dz. Urz. UE L 327 z 02.12.2016, str. 1), zwaną dalej 

„dyrektywą 2016/2102”. Dyrektywa 2016/2102 nakazuje zwiększenie dostępności stron 

internetowych i aplikacji mobilnych organów sektora publicznego w oparciu o wspólne 

wymogi dostępności. Celem nowych rozwiązań ma być szerszy i łatwiejszy dostęp obywateli 

do informacji i usług organów sektora publicznego prezentowanych i oferowanych poprzez 

internet (zapewnienie by strony internetowe i aplikacje mobilne podmiotów publicznych były 

postrzegalne, funkcjonalne, zrozumiałe i kompatybilne). Ustawa, jak wskazuje uzasadnienie 

do jej projektu, wpisuje się także w realizację postanowień Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217). 
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Ustawa określa: 

1) wymagania jakie powinny spełniać strony internetowe i aplikacje mobilne podmiotów 

publicznych w zakresie funkcjonalności, kompatybilności, „postrzegalności” 

i zrozumiałości (wymagania w zakresie dostępności cyfrowej), 

2) wymagania dotyczące treści, przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności cyfrowej 

oraz ich publikacji, 

3) zasady monitorowania zapewnienia dostępności cyfrowej, sprawozdawczości w zakresie 

dostępności cyfrowej oraz zasady nadzoru nad stosowaniem przepisów ustawy, 

4) organ właściwy w sprawach monitorowania oraz nadzoru, 

5) postępowanie w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej. 

Dyrektywa 2016/2102 wyznaczyła termin wdrożenia do krajowego porządku prawnego 

jej postanowień na 23 września 2018 r., z tym że nowe rozwiązania, zgodnie z dyrektywą, 

powinny znaleźć zastosowanie: 

1) w odniesieniu do stron internetowych podmiotów publicznych opublikowanych od dnia 

23 września 2018 r. – od dnia 23 września 2019 r., 

2) w odniesieniu do stron internetowych podmiotów publicznych opublikowanych przed 

dniem 23 września 2018 r. – od dnia 23 września 2020 r., 

3) w odniesieniu do aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – od dnia 23 czerwca 

2021 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 3119).  

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności 

i Nowoczesnych Technologii. Poprawki wprowadzone przez Komisję oraz poprawki 

wprowadzone podczas drugiego czytania (na posiedzeniu Sejmu) przede wszystkim miały na 

celu uporządkowanie materii ustawy i zapewnienie poprawności legislacyjnej przepisów. 

Ustawa została przekazana do Senatu w dniu 22 lutego 2019 r. 
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III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 ustawy. 

Wskazana jest poprawka techniczno-legislacyjna, która w sposób adekwatny do treści 

ustawy, wskaże w przepisie określającym zakres przedmiotowy ustawy, że ustawa określa 

zasady nadzoru nad stosowaniem przepisów ustawy.  

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) zasady nadzoru nad stosowaniem przepisów ustawy”; 

2) art. 3 ust. 1 ustawy. 

Celem zapewnienia przejrzystości i czytelności przepisów, oddania intencji twórców 

ustawy (według uzasadnienia do projektu ustawy w art. 3 ust. 1 zawarto wyłączenia 

podmiotowe stosowania ustawy), a także konsekwentnego usystematyzowania przepisów 

ustawy wskazana jest korekta techniczno-legislacyjna zmierzająca do wskazania na 

podmiotowe wyłączenie od stosowania przepisów ustawy – dostawców usług medialnych, 

a nie na wyłączenie przedmiotowe – stron internetowych dostawców usług medialnych. 

Propozycja poprawek: 

– dodaje się art. 2a w brzmieniu 

„Art. 2a. Ustawy nie stosuje się do dostawców usług medialnych, o których mowa 

w art. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414 

i 2111 oraz z 2018 r. poz. 650, 915 i 1717).”; 

– w art. 3 skreśla się ust. 1; 

3) art. 3 ust. 2 pkt 2, 3, 6 i 8 ustawy. 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2, 3, 6 i 8 ustawy nie stosuje się do: 

1) (pkt 2) multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r., 

2) (pkt 3) dokumentów tekstowych (także dokumentów tekstowo-graficznych 

i dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia 

prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 
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2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań 

podmiotu publicznego, 

3) (pkt 6) treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed 

dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i 

zmianom polegającym, w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury 

prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji; 

4) (pkt 8) treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu 

publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 

2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie 

wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu 

publikowania informacji. 

Powyżej opisane przepisy, zgodnie z zasadami poprawnej legislacji nie powinny zostać 

umieszczone wśród przepisów merytorycznych ustawy, które z założenia obowiązują od dnia 

wejścia w życie ustawy do dnia ich formalnego uchylenia (zmiany) przez ustawę uchylającą 

(nowelizującą). Właściwym miejscem w systematyce ustawy dla tego typu przepisów jest 

odrębnie usystematyzowana grupa przepisów przejściowych, końcowych lub epizodycznych. 

Przepis art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się do 

multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r. w istocie wyznacza pierwszy 

moment, w którym ustawa znajdzie zastosowanie do tych elementów stron internetowych, 

jakim są multimedia. Jeśli tak, to zgodnie § 44 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej (ZTP), 

przepis ten, jako określający wejście w życie przepisów ustawy w zakresie części nowości 

normatywnej, powinien być zamieszczony w odrębnym przepisie końcowym. Ewentualnie, 

art. 3 ust. 2 pkt 2 można zakwalifikować jako przepis epizodyczny, który wyłącza na z góry 

oznaczony czas, stosowanie ustawy w stosunku do multimediów (zob. § 29a ZTP). Również 

w tym przypadku, zgodnie z § 15 ZTP, przepis taki powinien zostać zamieszczony po 

przepisach merytorycznych i zmieniających opiniowanej ustawy. 

Przepisy art. 3 pkt 3, 6 i 8, w zależności od perspektywy jaką wyznaczy ostatecznie 

przyjęty zasadniczy termin wejścia w życie ustawy (zobacz uwaga z pkt 16 opinii) będą 

przepisami przejściowymi (regulującymi stany faktyczne związane istniejącymi stronami 

internetowymi redagowanymi i opublikowanymi przed dniem wejścia w życie ustawy) lub 

przepisami epizodycznymi (przepisami wprowadzającymi odstępstwa od reguł ogólnych, 

których okres obowiązywania jest wyraźnie oznaczony). 
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Biorąc pod uwagę zasady przyzwoitej legislacji, wyznaczone dotychczasową praktyką 

ustawodawczą, orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego (rola przepisów o wejściu 

w życie ustawy, przepisów przejściowych i epizodycznych) oraz dyrektywami Zasad techniki 

prawodawczej (§ 15, § 29a, § 30, § 43 i § 44 ZTP) należy postulować poprawki zmierzające 

do właściwego wyrażenia norm zawartych w art. 3 ust. 2 opiniowanej ustawy 

w odpowiednich przepisach końcowych, przejściowych i dostosowujących.  

Propozycja poprawek, skorelowana z ostatecznym brzmieniem przepisu o wejściu 

w życie ustawy, zawarta jest w uwadze z pkt 16 opinii.  

4) art. 5 ust. 3 ustawy.  

Poprawnie zbudowane przepisy ustawy powinny opierać się na założeniu, spójności 

i zupełności systemu prawnego, składającego się z norm wyrażonych powszechnie 

obowiązującymi przepisami, które to przepisy są dostatecznie określone (jasne i precyzyjne). 

Takiego założenia nie spełnia przepis art. 5 ust. 3 odsyłający adresatów ustawy do wymagań 

określonych w pkt 9, 10 i 11 normy EN 301 549 V2.1.2. Należy przyjąć, zgodnie z decyzją 

wykonawczą Komisji (UE) 2018/2048 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zharmonizowanej 

normy dotyczącej stron internetowych i aplikacji mobilnych opracowanej do celów 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102, która opublikowała 

odniesienie do normy EN 301 549 V2.1.2, że norma ta jest tzw. normą zharmonizowaną 

(normą europejską). 

Po pierwsze, stwierdzić należy, że normy zharmonizowane (normy europejskie) nie 

mają charakteru powszechnie obowiązujących przepisów. Zbudowanie normy prawnej 

w oparciu o przepis odsyłający do normy zharmonizowanej nie mieści się więc 

w konstytucyjnym systemie źródeł prawa. Po drugie, poprzez zastosowane odesłanie, przepis 

art. 5 ust. 3 nie daje adresatowi należytej informacji, do jakich norm w istocie odsyła. Tym 

samym nie spełnia, jednego z wymogów zasad przyzwoitej legislacji – dostatecznej 

określoności przepisów. Po trzecie, co szczególnie istotne normy, zharmonizowane nie są 

automatycznie tłumaczone na język polski. Dostępność do nich jest więc tym bardziej 

ograniczona. 

Zgodnie z art. 5 ust. 3 wymagania określone w załączniku do ustawy uznaje się za 

spełnione, gdy podmiot publiczny zapewnia dostępność z uwzględnieniem wymagań 

określonych normą. Jeżeli przyjąć, że przepis ten wprowadza obowiązek stosowania normy, 
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takie rozwiązanie należy ocenić jako niedopuszczalne. Propozycja poprawki skreśla ust. 3 

w art. 5 opiniowanej ustawy. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 5 skreśla się ust. 3; 

5) art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy. 

Opiniowana ustawa nakłada na adresatów ustawy obowiązek zapewnienia dostępności 

cyfrowej. Jednocześnie jednak, w przypadku gdy podmiot nie jest w stanie zapewnić 

dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia 

alternatywny sposób dostępu do tego elementu (art. 7 ust. 1). Podmiot może także nie 

zapewniać dostępności cyfrowej jeżeli wiązałoby się to z poniesieniem nadmiernych kosztów 

(art. 8 ust. 1). Posłużenie się przez ustawodawcę wskazanymi zwrotami nieostrymi, jako 

środkami uelastycznienia tekstu ustawy, w tym konkretnym przypadku, może budzić 

wątpliwości. Podmiot, który „nie jest w stanie zapewnić” dostępności cyfrowej lub który 

ponosi (potencjalnie) „nadmierne koszty” zapewnienia dostępności cyfrowej, w zasadzie nie 

będzie objęty przepisami ustawy. Powstaje wątpliwość, czy tak ogólnie określone przesłanki 

nie powinny być (jedynie) założeniami dla konkretnych rozwiązań ustawowych, a nie 

„samodzielnymi” przepisami.  

Ewentualna propozycja poprawki wymaga poznania stanowiska projektodawców 

ustawy co do potrzeby i merytorycznego kierunku zmiany. 

6) art. 8 ust. 1 ustawy. 

Wskazana jest poprawka techniczno-redakcyjna, precyzująca przepis. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 8 w ust. 1 po wyrazach „z poniesieniem” dodaje się wyrazy „przez ten podmiot”; 

7) art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy. 

Przepis art. 8 ust. 1 opiniowanej ustawy, dozwala podmiotom publicznym nie zapewniać 

dostępności cyfrowej, jeżeli takie zapewnienie wiązałoby się z poniesieniem (przez te 

podmioty) nadmiernych kosztów. Jednocześnie jednak, zgodnie z intencją ustawodawcy 

wyrażoną w uzasadnieniu do projektu ustawy, w takim przypadku, podmiot publiczny 
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powinien zapewnić pewien minimalny standard dostępności cyfrowej określony w art. 8 ust. 

2 ustawy. Tymczasem literalne brzmienie art. 8 ust. 2 stanowi, o warunkach dostępności 

cyfrowej „w ogólności”, a nie tylko o minimum dostępności realizowanym, jeżeli podmiot 

nie zapewnia dostępności cyfrowej „co do zasady”. Innymi słowy przepis art. 8 ust. 2, wbrew 

intencjom ustawodawcy, może być odczytany jako definiujący dostępność cyfrową jako taką, 

a nie jako pewne nieprzekraczalne minimum dostępności. 

Propozycja poprawki precyzuje przepis, tak aby uniknąć niebezpieczeństwa jego 

niewłaściwej interpretacji. W szczególności, w braku poprawki, wątpliwości interpretacyjne 

co do zakresu art. 8 ust. 2 wzmacniać będzie porównanie art. 8 ust. 2 (brak odesłania do ust. 

1) i art. 8 ust. 3 (stosowne odesłanie do ust. 1). 

Propozycja poprawki: 

– w art. 8 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot publiczny zapewnia dostępność 

cyfrową:”; 

Przyjęta przez ustawodawcę systematyka przepisów ustawy, w tym art. 8 ust. 1 i 2, 

wpływa też na wątpliwości związane z zakresem sankcjonowania braku zapewnienia 

dostępności cyfrowej. Brzmienie art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy, w zw. z art. 8 ust. 1 i 2, nie 

pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy każe pieniężnej z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy podlega 

(1) każdy podmiot, który obowiązany jest do zapewnienia dostępności cyfrowej jako takiej 

(w ogólności), a nie zapewnia dostępności cyfrowej strony podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej (innych elementów i funkcji strony internetowej lub aplikacji mobilnej), (2) czy 

też podmiot, który obowiązany jest jedynie do zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (innych elementów i funkcji strony 

internetowej lub aplikacji mobilnej), w związku z korzystaniem z dozwolenia z art. 8 ust. 1 

ustawy. 

Wskazana jest poprawka precyzująca art. 19 ust. 1 pkt 3. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 19 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) nie zapewnia dostępności cyfrowej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, 

oraz elementów i funkcji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, o których mowa 

w art. 8 ust. 2 pkt 2, w tym jeżeli nie zapewnia dostępności cyfrowej, w przypadku, 

o którym mowa w art. 8 ust. 1”; 
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8) art. 14 ustawy. 

Przepis art. 14 ustawy zakłada, że minister właściwy do spraw informatyzacji sporządza 

wykaz adresów stron internetowych podmiotów publicznych we współpracy z Naukową 

i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym (zwanym dalej 

„NASK”). 

Przepis ten rodzi dwojakiego rodzaju wątpliwości. 

Po pierwsze, nie określa zasad współpracy pomiędzy ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji a NASK. Tym samym nie precyzuje, do jakich działań obowiązany jest w 

ramach współpracy posiadający odrębną osobowość prawną NASK. 

Po drugie, NASK jako instytut badawczy działający na podstawie ustawy o instytutach 

badawczych może być przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia – na wniosek rady 

naukowej i dyrektora instytutu albo z inicjatywy ministra nadzorującego – połączony z innym 

instytutem, podzielony, zreorganizowany, przekształcony w instytucję gospodarki budżetowej 

lub zlikwidowany. W każdym z tych wypadków NASK utraci swój byt prawny. Tym samym, 

wątpliwość budzi konstrukcja, w której powszechnie obowiązujący przepis ustawy, 

niezbędny z punktu widzenia ustawodawcy do właściwego funkcjonowania ustawy 

(nakładający zadania na NASK), de facto może być „uchylony” „decyzją” organu władzy 

wykonawczej (rozporządzeniem Rady Ministrów). 

Ewentualna propozycja poprawki wymaga poznania stanowiska projektodawców 

ustawy co do potrzeby i merytorycznego kierunku zmiany. 

9) art. 18 ust. 1 ustawy. 

Przepis art. 18 ust. 1 określa prawo obywateli do wystąpienia do podmiotu publicznego 

z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej. Zgodnie z tym przepisem, każdy może 

zażądać zapewnienia dostępności cyfrowej do zapewnienia której obowiązany jest, zgodnie 

z przepisami ustawy, podmiot publiczny. Jednocześnie jednak, zgodnie z art. 18 ust. 1, można 

też zażądać zapewnienia dostępności cyfrowej, do zapewnienia której podmiot publiczny, 

zgodnie z przepisami ustawy, nie jest obowiązany. Przedmiotowy przepis stanowi bowiem, 

że każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności 

cyfrowej elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy. Tymczasem art. 3 ust. 2 to 
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przepis określający zakres przedmiotowy ustawy, zgodnie z którym do określonych w nim 

elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych przepisów ustawy nie stosuje się.  

W efekcie ustawodawca z jednej strony stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się do 

elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych określonych w art. 3 ust. 2. Z drugiej 

strony zakłada, że do tych elementów przepisy ustawy stosuje się. Przepisy ustawy w tym 

zakresie są więc wzajemnie sprzeczne. 

Wskazana jest zmiana skreślająca odesłanie do art. 3 ust. 2 ustawy. Propozycja 

poprawki realizująca ten postulat zawarta jest w pierwszej z propozycji poprawek z pkt 10 

opinii. 

10) art. 18 ustawy. 

Wskazana jest zmiana, która uporządkuje przepis art. 18 opiniowanej ustawy pod 

względem techniczno-redakcyjnym.  

Po pierwsze, należy ujednolicić brzmienie art. 18 w ramach ust. 1 tego przepisu 

i przesądzić jednoznacznie, że żądanie zapewnienia dostępności obejmuje nie tylko wskazaną 

stronę internetową lub aplikację mobilną, ale i wskazany element strony lub aplikacji 

(w obecnym brzmieniu przepisy stanowią o wskazanej stronie oraz o elemencie strony nie 

precyzując, że ma to być element „wskazany” przez wnioskującego). 

Po drugie, art. 18 ust. 1 zakłada, że można wnioskować o udostępnienie elementów 

niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy. Tymczasem art. 8 ust. 1 pozwala na 

nieudostępnianie całych stron internetowych. Jeżeli art. 18 ust. 1 ma umożliwić 

wnioskowanie o udostępnienie nie tylko elementów strony lub aplikacji niedostępnych 

cyfrowo, ale także całych strony lub aplikacje niedostępne cyfrowo, to również wskazana jest 

stosowna modyfikacja przepisu.  

Po trzecie, należy przyjąć, konsekwentnie za art. 1 pkt 5, art. 4 pkt 3 i art. 7 opiniowanej 

ustawy, że postępowanie z art. 18 dotyczy zarówno „całych” stron internetowych i aplikacji 

mobilnych, jak i elementów stron i aplikacji – poprawić nieprawidłową interpunkcję. 

Po czwarte, należy wyraźnie określić zakres żądania udostępnienia alternatywnego 

sposobu dostępu oraz (ewentualnie– w przypadku nieprzyjęcia uwagi z pkt 9 opinii) zakres 

odwołania do art. 3 ust. 2 ustawy. W tym drugim przypadku, należy jednoznacznie 

rozstrzygnąć, czy odesłanie obejmuje żądanie dostępności cyfrowej wszystkich elementów 
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wyłączonych spod stosowania ustawy (np. wszystkich dokumentów tekstowych 

opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.), czy też żądanie dostępności jedynie tych 

elementów, które mają być dostępne wprost na podstawie ustawy (np. dokumentów 

tekstowych opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r., o ile ich zawartość jest 

niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego). 

Propozycja poprawki uwzgledniająca zmianę zaproponowaną w uwadze z pkt 9 opinii 

(skreślenie odesłania do art. 3 ust. 1 ustawy): 

– w art. 18: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia: 

1) dostępności cyfrowej: 

a) wskazanej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, w tym strony internetowej lub 

aplikacji mobilnej niedostępnej cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, 

b) wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, w tym elementu 

niedostępnego cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1; 

2) alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub 

aplikacji mobilnej.”; 

b) w ust. 2 w pkt 2, w ust. 3, użyte dwukrotnie w ust. 4, użyte dwukrotnie w ust. 7 oraz w ust. 8 

wyrazy „strony internetowej, lub” zastępuje się wyrazami „strony internetowej lub”; 

Propozycja poprawek zawierających zmiany techniczno-redakcyjne: 

1) w art. 3 w ust. 2 dodaje się część wspólną wyliczenia w brzmieniu: 

„– z wyjątkiem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu strony 

internetowej lub aplikacji mobilnej albo alternatywnego sposobu dostępu do 

wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zgodnie z wnioskiem, 

o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3”; 

2) w art. 18: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia: 

1) dostępności cyfrowej: 

a) wskazanej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, w tym strony 

internetowej lub aplikacji mobilnej niedostępnej cyfrowo na podstawie art. 8 

ust. 1, 
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b) wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, w tym 

elementu niedostępnego cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1; 

2) alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub 

aplikacji mobilnej; 

3) dostępności cyfrowej wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji 

mobilnej albo alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony 

internetowej lub aplikacji mobilnej, wyłączonego spod stosowania ustawy, zgodnie 

z art. 3 ust. 2; 

b) w ust. 2 w pkt 2, w ust. 3, użyte dwukrotnie w ust. 4, użyte dwukrotnie w ust. 7 oraz w 

ust. 8 wyrazy „strony internetowej, lub” zastępuje się wyrazami „strony internetowej 

lub”; 

11) art. 18 ust. 3–8 ustawy. 

Zgodne z art. 18 ust. 1 każdy ma prawo wystąpić (1) z żądaniem zapewnienia 

dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnej lub ich elementów 

(2) z żądaniem zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu (w przypadku gdy podmiot 

publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej). Zakres odpowiedniego żądania 

wynika z art. 18 ust. 2 pkt 2 lub 4. Tymczasem art. 18 ust. 2–8 reguluje jedynie procedurę 

realizacji żądania dostępności cyfrowej, pomija zaś procedurę realizacji zapewnienia 

alternatywnego sposobu dostępu.  

Propozycja poprawki eliminuje lukę w przepisach: 

– w art. 18 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony 

internetowej lub aplikacji mobilnej przepisy ust. 3, 4, 7 i 8 stosuje się odpowiednio.”; 

12) art. 19 ustawy. 

Przepis art. 19 zakłada, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków 

zapewnienia dostępności cyfrowej adresaci ustawy podlegać będą odpowiedzialności 

karnoadministracyjnej. Zwraca uwagę, że adresaci opiniowanej ustawy obowiązani do 

zapewnienia dostępności cyfrowej, to podmioty publiczne, w tym jednostki sektora finansów 

publicznych. Wątpliwość może budzić zasadności nakładania pieniężnych kar 

administracyjnych na szeroko rozumianą administrację publiczną, która nie dysponuje 
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własnymi środkami finansowymi. Po pierwsze, stanowiąca dochód budżetu państwa kara 

pieniężna nakładana będzie, w stosunku do części z adresatów ustawy, na taki podmiot 

publiczny, który „pokryje” tą należność do budżetu państwa, nie z „własnych” środków, a ze 

środków pochodzących z budżetu państwa. Po drugie, środki pochodzące na pokrycie kary 

pieniężnej, w istocie uszczuplą środki przeznaczone w ramach danej jednostki na zadania 

publiczne realizowane na rzecz obywateli. W tym kontekście postawić można pytanie 

o zasadność i skuteczność kar administracyjnych nakładanych na podmioty sektora 

publicznego, finansowane z budżetu państwa. Kary administracyjne pozostaną skutecznym 

środkiem odziaływania na podmioty spoza tego sektora. 

13) art. 19 ust. 2 ustawy. 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 opiniowanej ustawy uporczywym niewywiązywaniem się 

z zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej jest 

stwierdzenie braku poprawy dostępności cyfrowej w trzech kolejnych monitorowaniach, 

o których mowa w art. 12 pkt 2, oraz stwierdzenie rosnącej liczby uzasadnionych skarg, 

o których mowa w art. 18 ust. 7. Wskazany przepis, po pierwsze, nieadekwatnie zakłada, że 

niewywiązywaniem się z zapewnienia dostępności cyfrowej przez podmiot publiczny jest 

stwierdzenie tego faktu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji (podmiot 

nakładający karę). Po drugie, nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy kara pieniężna 

będzie nakładana w przypadku kumulatywnego spełnienia przesłanek braku poprawy 

dostępności cyfrowej w trzech kolejnych monitorowaniach oraz rosnącej liczby 

uzasadnionych skarg, czy też do jej nałożenia wystarczy spełnienie jednej z tych przesłanek. 

Po trzecie, nie pozwala znaleźć punktu odniesienia do stwierdzenia rosnącej liczby 

uzasadnionych skarg. 

Propozycja poprawki zakłada, że punktem odniesienia zarówno do braku poprawy 

dostępności cyfrowej jak i do stwierdzenia rosnącej liczby skarg jest okres trzech kolejnych 

monitorowań, oraz że do nałożenia kary pieniężnej wystarczy spełnienie jednej z tych 

przesłanek. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Uporczywym niewywiązywaniem się z zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej lub aplikacji mobilnej jest brak zapewnienia dostępności cyfrowej lub rosnąca 
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liczba uzasadnionych skarg, o których mowa w art. 18 ust. 7, wykazane w trzech kolejnych 

monitorowaniach, o których mowa w art. 12 pkt 2.”; 

14) art. 22 ustawy. 

Zgodnie z art. 22 minister właściwy do spraw informatyzacji, do dnia 23 sierpnia 

2019 r., udostępni na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej warunki 

techniczne publikacji oraz strukturę dokumentu elektronicznego deklaracji dostępności. 

Po pierwsze, powyższy przepis, przy założeniu, że zakłada obowiązek dostosowania się 

adresatów ustawy do warunków technicznych publikacji oraz struktury dokumentu 

elektronicznego deklaracji dostępności, budzi wątpliwości co do zgodności z konstytucyjnym 

system źródeł prawa. Co do zasady źródłem powszechnie obowiązującego prawa może być 

jedynie ustawa i wykonujące ją rozporządzenie. W katalogu źródeł prawa nie mieszczą się 

w szczególności regulacje nakładające określone obowiązki w drodze udostępnienia 

informacji przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej. 

W świetle powyższego należy przyjąć, że materia warunków technicznych publikacji 

oraz struktur dokumentu elektronicznego deklaracji dostępności powinna być uregulowana na 

poziomie należycie ogłoszonego rozporządzenia, jako aktu wykonawczego do ustawy. 

Właściwy minister powinien uzyskać szczegółowe upoważnienie do uregulowania 

rozporządzeniem wskazanego w ustawie zakresu spraw wraz z wytycznymi takiej regulacji 

(art. 92 ust. 1 Konstytucji).  

Po drugie, treść przepisu oraz miejsce przepisu w strukturze ustawy wskazuje, że 

wyraża on normę o jednorazowym zastosowaniu. Jeżeli intencją ustawodawcy było nie tylko 

jednorazowe udostępnienie przez ministra warunków technicznych oraz struktury 

dokumentu, ale także zobowiązanie (uprawnienie) ministra do publikowania takich informacji 

w przyszłości, to konieczna jest poprawka, przenosząca treść przepisu również do 

materialnych przepisów ustawy. 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 1 dodaje się art. 10a w brzmieniu: 

„Art. 10a. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi w drodze 

rozporządzenia warunki techniczne publikacji oraz strukturę dokumentu 
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elektronicznego deklaracji dostępności, mając na względzie potrzebę ujednolicenia 

sporządzania deklaracji dostępności.”; 

2) w art. 12 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) udostępnia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej warunki techniczne 

publikacji oraz strukturę dokumentu elektronicznego deklaracji dostępności.”; 

15) art. 26 ustawy. 

Przepis przejściowy art. 26 ustawy utrzymuje czasowo w mocy dotychczasowe 

rozporządzenie wydane na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. 

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych określało od tej pory materię regulowaną opiniowaną ustawą. 

Ustawa zmieni wytyczną do wydania rozporządzenia oraz na nowo określi wymagania 

w zakresie dostępności cyfrowej przyjmując m. in. szerszy zakres podmiotowy przepisów 

oraz wyprowadzając odpowiednie odrębności co do zakresu i terminu na dostosowanie stron 

internetowych i aplikacji mobilnych do wymogów dostępności. Stąd czasowo utrzymane 

w mocy rozporządzenie będzie niezgodne z ustawą upoważniającą oraz opiniowaną ustawą. 

Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia niesprzeczności hierarchicznie zbudowanego 

systemu prawa, zasadę poprawnej legislacji oraz odpowiednie relacje pomiędzy ustawą a 

rozporządzeniem wynikające z art. 92 Konstytucji, potwierdzone § ZTP (nie utrzymuje się 

czasowo w mocy przepisów wykonawczych sprzecznych z ustawą) proponuje się poprawkę 

skreślającą art. 26 ustawy. 

Propozycja poprawki: 

– skreśla się art. 26; 

Alternatywnie dla wyżej przedstawionej propozycji poprawki, w przypadku nieprzyjęcia 

propozycji skreślania art. 26 należy doprecyzować przepis, tak aby, zgodnie z wymogami 

należytej szczegółowości przepisu upoważniającego (art. 92 konstytucji, § 63 ZTP) 

jednoznacznie wskazywał przepis będący podstawą zmiany rozporządzenia (obowiązującego 

w okresie czasowego utrzymania w mocy). Należy rozstrzygnąć, czy podstawą do zmiany 

rozporządzenia ma być dotychczasowe brzmienie art. 18 ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, czy też brzmienie nadane opiniowaną ustawą. 
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Propozycja poprawki: 

– w art. 26 wyrazy „i mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów” zastępuje się 

wyrazami „i mogą być zmieniane w tym czasie na podstawie art. 18 ustawy zmienianej 

w art. 20, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”; 

16) art. 27 (oraz art. 3 ust. 2 pkt 2, 3, 6 i 8) ustawy. 

Przepis art. 27 ustawy, który określa termin wejścia w życie ustawy (po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia) formułuje wyjątki od zasadniczego terminu wejścia w życie 

ustawy. W odrębnych terminach mają wejść w życie przepisy dotyczące przepisy ustawy w 

zakresie jakim dotyczą: 

1)  stron internetowych podmiotów publicznych nieopublikowanych przed dniem 23 

września 2018 r. – z dniem 23 września 2019 r., 

2)  stron internetowych podmiotów publicznych opublikowanych przed dniem 23 września 

2018 r. – z dniem 23 września 2020 r.; 

3)  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – z dniem 23 czerwca 2021 r. 

Poprawnie formułowany przepis o wejściu w życie ustawy powinien, w sposób 

niebudzący wątpliwości dla adresatów ustawy, ustalić konkretne brzmienie 

nowowprowadzanych przepisów. Tymczasem art. 27 opiniowanej ustawy zakłada, że 

zasadnicza część z przepisów ustawy wejdzie w życie nie „w całości”, a jedynie w zakresie 

części nowości normatywnej dokonywanej w ramach jednej zmiany (ten same przepisy wejdą 

w życie „3 razy”, po raz pierwszy w zakresie stron internetowych opublikowanych od dnia 23 

września 2018 r., po raz drugi w zakresie stron opublikowanych przed tym dniem, po raz 

trzeci w zakresie aplikacji mobilnych. Tymczasem rolą przepisu o wejściu w życie ustawy 

jest niebudzące wątpliwość określenie, od kiedy obowiązuje ustawa (jej poszczególne 

przepisy) rozumiane jako konkretne jednostki redakcyjne, a nie od kiedy obowiązują 

wyinterpretowane z tych przepisów normy prawne. Tym samym różnicując (wyjątkowo) 

termin wejścia w życie poszczególnych przepisów ustawy ustawodawca musi wyczerpująco 

wymienić te przepisy, które mają wejść w życie odrębnym terminie, tak aby adresat norm 

prawnych nie miał wątpliwości jakie przepisy go wiążą. W tym przypadku ustawodawca 

obowiązek interpretacji, co do obowiązywania przepisów, „przerzucił” na ich adresata. 

W konsekwencji nie da się ustalić jakiej treści przepis obowiązuje w dniu wejścia w życie 

ustawy. Ustawodawca nie sformułował bowiem normy konwencjonalnej o wejściu w życie 
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przepisu (do czego jest jedynie uprawniony), a określił, że normy prawne wyinterpretowane 

z przepisu o tym samym brzmieniu znajdą zastosowanie w dwóch różnych terminach.  

Propozycja poprawki opiera się na poniższych założeniach. 

Po pierwsze, zgodnie z § 44 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej w przypadku, w 

którym zróżnicowanie terminów wejścia w życie poszczególnych przepisów ustawy mogłoby 

naruszać jej spójność lub zmniejszać jej komunikatywność, a dana instytucja prawna ma mieć 

zastosowanie do zdarzeń lub stanów rzeczy zaistniałych lub powstałych od określonego dnia 

wyraża się to w odrębnym przepisie jednoznacznie określającym tę instytucję oraz te 

zdarzenia lub stany rzeczy.  

Po drugie, rolą przepisu o wejście w życie ustawy jest wyznaczenie pierwszego dnia 

od którego przepisy ustawy mogą znaleźć zastosowanie – w przypadku opiniowanej ustawy 

nie będzie to wyznaczony przez art. 27 ustawy upływ 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Po trzecie, rolą przepisu przejściowego jest uregulowanie wpływu nowej ustawy na 

stosunki powstałe pod działaniem przepisów dotychczasowych (zob. § 30 ZTP) – w 

przypadku opiniowanej ustawy zasadę tą odnieść trzeba do wymogów dostępności cyfrowej 

dla stron internetowych opublikowanych przed dniem wejścia w życie ustawy. 

Propozycja poprawek zakładających zmianę brzmienia przepisu o wejściu w życie 

ustawy: 

1) w art. 22 wyrazy „do dnia 23 sierpnia 2019 r” zastępuje się wyrazami „w dniu 23 

września 2019 r.”; 

2) dodaje się art. 26a i 26b w brzmieniu: 

„Art. 26a. Przepisy ustawy stosuje się także do stron internetowych podmiotów 

publicznych opublikowanych przed dniem wejścia w życie ustawy, z tym, że w zakresie stron 

internetowych podmiotów publicznych opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. 

przepisy ustawy stosuje się od dnia 23 września 2020 r. 

Art. 26b. Przepisy ustawy w zakresie aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 

stosuje się od dnia 23 czerwca 2021 r.”; 

3) art. 27 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 27. Ustawa wchodzi w życie z dniem 23 września 2019 r., z wyjątkiem art. 21, 

który wchodzi w życie z dniem 31 maja 2019 r.”; 
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Propozycja poprawek zakładających zmianę brzmienia przepisu o wejściu w życie 

ustawy oraz art. 3 ust. 2 ustawy. Poprawki uwzględniają uwagi z pkt 3 opinii. Ich przyjęcie 

będzie zasadne w przypadku przyjęcia uwagi z pkt 9 opinii: 

1) w art. 3 w ust. 2 skreśla się pkt 2, 3 6 i 8; 

2) w art. 22 wyrazy „do dnia 23 sierpnia 2019 r” zastępuje się wyrazami „w dniu 23 

września 2019 r.”; 

3) dodaje się art. 26a i 26b w brzmieniu: 

„Art. 26a. 1. Przepisy ustawy, z wyjątkiem przepisów dotyczących multimediów, 

stosuje się także do stron internetowych podmiotów publicznych opublikowanych przed 

dniem wejścia w życie ustawy, z tym że do stron internetowych podmiotów publicznych 

opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. przepisy ustawy stosuje się od dnia 23 

września 2020 r. 

2. Do stron internetowych podmiotów publicznych opublikowanych przed dniem 

wejścia w życie ustawy w zakresie: 

1) dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych 

w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy 

kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. – przepisy 

ustawy stosuje się, o ile zawartość dokumentów jest niezbędna do realizacji 

bieżących zadań podmiotu publicznego; 

2) treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie – przepisy ustawy stosuje się 

od dnia poddania stron przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na 

zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu 

publikowania informacji; 

3) treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego 

oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu wejścia w życie ustawy 

przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub 

struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania 

informacji –przepisów ustawy nie stosuje się. 

Art. 26b. Przepisy ustawy w zakresie: 

1) multimediów stosuje się od dnia 23 września 2020 r.; 

2) aplikacji mobilnych podmiotów publicznych stosuje się od dnia 23 czerwca 

2021 r.”; 

4) art. 27 otrzymuje brzmienie: 
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„Art. 27. Ustawa wchodzi w życie z dniem 23 września 2019 r., z wyjątkiem art. 21, 

który wchodzi w życie z dniem 31 maja 2019 r.”; 

17) załącznik do ustawy. 

Poprawka nadająca właściwy tytuł załącznikowi do ustawy – adekwatnie do zakresu 

przedmiotowego ustawy w tym, wprowadzającego załącznik, art. 5 ust. 1 ustawy. 

Propozycja poprawki: 

– w załączniku do ustawy tytuł załącznika otrzymuje brzmienie: 

„WYMAGANIA STOSOWANE DLA DOSTĘPNOŚCI  

STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH”. 

 

 

 

 

Szymon Giderewicz 

Główny legislator 

 


