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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności ustawy o informatyzacji 
podmiotów realizujących zadania publiczne

Rozporządzenie KRI
OBOWIĄZUJE!

§ 19: W systemie teleinformatycznym 
podmiotu realizującego zadania 
publiczne służące prezentacji zasobów 
informacji należy zapewnić spełnienie 
przez ten system wymagań Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z 
uwzględnieniem poziomu AA(…).



Kogo lub czego 
dotyczą obowiązki?

Prawo odnosi się do podmiotów 
publicznych

O tym, czy treść musi być dostępna 
cyfrowo istotne jest, KTO publikuje, a nie 
CO publikuje w formie elektronicznej

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019…



Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 12 kwietnia 2012 r. Ustawa z 

dnia 4 kwietnia 2019…
Chodzi o dostępność cyfrową PEŁNĄ

Nie należy rozróżniać dokumentów 
wewnętrznych urzędu i dokumentów 
wychodzących z urzędu.

Dopóki na ulicach nie było obniżonych 
chodników, podjazdów i wind, to też nie 
było osób na wózkach.

Dostępne cyfrowo 
dokumenty 

wewnętrzne!



Zbadać, sprawdzić, a może zmienić?

Częsty zwyczaj – skan bo podpisy!

Dokument opublikowany na stronie jest 
dokumentem właściciela strony

Nie ma prawnego obowiązku 
publikowania skanów podpisów i 
pieczątek

Przyzwyczajenia w 
urzędzie



Czy trzeba udostępniać cyfrowo 
rzeczy, których nie da się udostępnić 

cyfrowo?

Czy absolutnie 
wszystko?

Częsty problem – skan bo schematy!

Pewnych rzeczy nie da się zrobić przy 
rozsądnym nakładzie środków, innych 
rzeczy nie ma sensu robić – jak na 
przykład audiodeskrypcji, która niczego 
istotnego nie opisze.



Napisy, audiodeskrypcja, tłumacz 
PJM… 1. Tak! Audiodeskrypcja czasami nie 

ma sensu!

2. Tak! Napisy są obowiązkowe i to NIE 
SĄ tylko takie napisy jak w kinie

3. Nie! Tłumacz języka migowego nie 
jest alternatywą dla napisów

Multimedia



10 000,00 zł
5 000,00 zł Przede wszystkim wyjaśnienia, 

szkolenia, napominanie, monitoring!

Kary w skrajnych przypadkach

Brak deklaracji dostępności JEST 
skrajnym przypadkiem

Kary!



Różne ustawy

To są RÓŻNE ustawy, choć dotyczą tego 
samego. Warto o tym pamiętać przy 
prośbach o interpretację!

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019…

Ustawa z dnia 19 lipca 2019… 



• Tekst Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych;

• Tekst Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 26 października 2016 r. w sprawie 
dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego;

• Tekst Rozporządzenia 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;

• Tekst Uchwały Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego 
Programu Dostępność Plus;

• Tekst Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami;

• Tekst Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r., ratyfikowanej przez 
Polskę w dniu 6 września 2012 r.

Przydatne linki

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3119_u.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2102&from=EN
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000526/O/D20120526.pdf
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-ustanowienia-rzadowego-programu-dostepnosc-plus.html
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/U/D20191696Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120001169/O/D20121169.pdf


• Jak tworzyć dostępne dokumenty w Wordzie

• Jak tworzyć poprawne teksty alternatywne

• Jak zbadać, czy strona www jest dostępna cyfrowo

• Szkolenia z dostępności cyfrowej 

• Strona www poświęcona dostępności cyfrowej

Przydatne linki

https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/tworzenie-dostepnych-plikow-tekstowych-w-edytorze-ms-word
http://www.akceslab.pl/poradnik/
https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-zbadac-czy-strona-www-jest-dostepna-cyfrowo
https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/szkolenia
www,gov.pl/dostepnosc-cyfrowa
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