
Warszawa, dnia 13 marca 2018 r. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO CYFRYZACJI

Biuro Ministra

BM-WOP.0123.33.2018

Pismo jest zgodne z wymaganiami WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych, określonymi w załączniku nr 4 do 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 (Dz. U. z 2017 poz. 2247)

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Pani
Beata Faracik
Prezeska Zarządu
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu

Dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 6 marca br.

Szanowna Pani Prezes,

w załączeniu przekazuję pismo Ministra Cyfryzacji do Ministra Spraw Zagranicznych z 19 
grudnia ubiegłego roku, dotyczące harmonogramów realizacji „Krajowego Plan Działania na 
rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020”. 
Dokument ten wskazuje planowane przez MC działania w zakresie wytycznych odnoszących 
się do kompetencji Ministerstwa Cyfryzacji.

Z poważaniem,

z up. Joanna Marczak-Redecka
Radca Ministra

/-podpisano elektronicznie/



Warszawa, dnia 19 grudnia 2017 r. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER CYFRYZACJI

Anna Streżyńska

DWMiA-I.0750.110.2017

Pan Witold Waszczykowski
Minister Spraw Zagranicznych RP

Dotyczy: harmonogramów realizacji „Krajowego Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ 
dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020” (odpowiedź na pismo DNZPCZ.433.75.2017 /1)

Szanowny Panie Ministrze,

W odpowiedzi na Pana prośbę uprzejmie informuję, że Ministerstwo Cyfryzacji planuje 
poniższe działania na rzecz realizacji „Krajowego Planu Działania na rzecz wdrażania 
Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020” (w zakresie 
wytycznych odnoszących się do kompetencji Ministerstwa Cyfryzacji)

1) Regulacje odnoszące się do odpowiedzialności pośredników internetowych za mowę 
nienawiści i naruszenia wolności słowa (cz. 5, str. 29)

A) W Ministerstwo Cyfryzacji trwają przygotowania harmonogramu i założeń nowelizacji 
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE). Ustawa 
wdraża przepisy Dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 
2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, 
w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywy o handlu 
elektronicznym), zapewniając możliwość przekazywania przez użytkowników wiarygodnych 
wiadomości na temat bezprawnego charakteru przechowywanych informacji. Obecnie 
jednak ani dyrektywa, ani polska ustawa nie reguluje szczegółowo procedury zgłaszania 
i uniemożliwiania dostępu do danych o bezprawnym charakterze. Powoduje to brak 
pewności prawnej i niejednolite podejście do tej kwestii w poszczególnych państwach 
członkowskich, a nawet przez poszczególnych usługodawców. Prace na nowelizacją ustawy 
będą miały zatem na celu doprecyzowanie i ujednolicenie procedury zgłaszania 
i uniemożliwiania dostępu do danych o bezprawnym charakterze, co ma z kolei przełożyć 
się na większą pewność prawną i większe upowszechnienie tej procedury.

Aktualnie harmonogram prac nie jest jeszcze kompletny, zatem nie jest jeszcze możliwe 
precyzyjne wskazanie terminów poszczególnych etapów prac (konsultacji publicznych, 
rozpatrzenia przez poszczególne komitety rządowe, przyjęcia przez Radę Ministrów, 
skierowania do parlamentu), aczkolwiek przypadną one na 2018 r.; 

B) Ministerstwo Cyfryzacji uczestniczy też w dyskusji na forum Rady UE nt. Komunikatu 
Komisji w sprawie zwalczania nielegalnych treści w internecie - W kierunku zwiększonej 



Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

odpowiedzialności platform internetowych (COM(2017)555) i przygotowuje stanowisko 
Rządu RP do tego dokumentu. Przedłożenie stanowiska do uzgodnienia przez rządowy 
Komitet ds. Europejskich (KSE) jest planowane na koniec roku lub początek stycznia 2018 r. 
Rekomendacje przedstawione przez Komisję w analizowanym komunikacie korespondują 
z prowadzonymi obecnie przez Ministerstwo Cyfryzacji pracami nad zmianami w ustawie 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2) W zakresie równości szans osób niepełnosprawnych przedsiębiorcy powinni uwzględniać 
m.in. następujące zagadnienia: (…) dostępność cyfrowa – dostępne serwisy internetowe, 
które powinny spełniać wytyczne standardu dostępności WCAG 2.0; należy zapewniać 
dostępność wszystkich zasobów cyfrowych, tj. publikować w Internecie dokumenty 
w formatach edytowalnych (np. dostępny PDF, Word), unikać publikowania skanów 
dokumentów papierowych (cz. 8, Str. 39)

A) Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi działania na rzecz zapewnienia dostępności wszystkich 
zasobów cyfrowych administracji publicznej zgodnie ze standardami Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG) w ramach realizacji projektu Portalu RP- jednolitej witryny 
internetowej dla organów administracji rządowej. Portal będzie pełnić funkcje stron 
podmiotowych BIP jednostek administracji rządowej. W ramach projektu zostaną połączone 
dotychczas najczęściej niezależnie funkcjonujące dwa kanały informacji o działaniach 
jednostek administracji: portale BIP i strony www. 31 sierpnia 2017 została uruchomiona 
strona Ministerstwa Cyfryzacji na nowej platformie. Do końca 2017 roku przewidziane jest 
uruchomienie 5 stron resortów, zaś w 2018 r. roku pozostałe ministerstwa oraz KPRM;

B) W Ministerstwie Cyfryzacji trwają też aktualnie prace nad wdrożeniem do polskiego 
porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie 
dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. 
Wprowadza ona jednolite zasad budowy stron internetowych instytucje sektora publicznego, 
zgodnie ze standardem WCAG 2.0. Polskie prawo już obecnie jest przystosowane do 
zdecydowanej większości przepisów zawartych w przedmiotowej dyrektywie (zaś jedynie 
w drobnym aspekcie nie spełnia całości wymagań WCAG 2.0). Termin implementacji mija 23 
września 2018 r. Wdrożenie wiąże się z koniecznością rewizji Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Prace nad 
nowelizacją rozporządzenia o KRI przypadną na 2018 r.  

Z wyrazami szacunku, 

Anna Streżyńska
  /podpisano elektronicznie/
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