Warszawa, dnia 25 września 2018

MINISTERSTWO ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Rafał Romanowski
Znak sprawy:AB.sst.025.85.2018

Pani
Justyna Duszyńska
Sekretarz
Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 18.09.2018 r., znak: BZPP-IV.002.31.2018 w sprawie
rozpatrzenia w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy) projektu ustawy
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
w załączeniu przekazuję uwagi odnośnie tego projektu.

Z poważaniem
Rafał Romanowski
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik: (-1-)

Nazwa dokumentu: projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

L.p.

Organ
wnoszący
uwagi

Jednostka redakcyjna,
do której wnoszone są
uwagi

1

MRiRW

2

Treść uwagi

Propozycja zmian zapisu

art. 2 pkt 1

Warto rozważyć zastosowanie terminu „urządzenia mobilne”. Przenośne urządzenia
elektroniczne to termin bardzo szeroki (smartfon, laptop, ale też np. :smartwatch,
czytnik ebook, itp.). Wykluczenie z zakresu „przenośne urządzenia elektroniczne”
przenośnych komputerów osobistych może nie dość precyzyjnie określać urządzenia,
które ustawodawca miał na myśli.

n/d

MRiRW

art. 2 pkt 9

Trudno określić, jakąś konkretną i unikatową właściwość strony internetowej, która
umożliwia lub uniemożliwia odbiór dotykowy. Wydaje się, że najczęstszym - o ile nie
jedynym - przypadkiem odbioru dotykowego jest odczyt tekstu za pomocą linijki
brajlowskiej. Taka możliwość nie wymaga dedykowanego rozwiązania lub
funkcjonalności od serwisu, a jedynie właściwego urządzenia peryferyjnego.

n/d

3

MRiRW

art. 6 ust. 2 pkt 3

Brzmienie tego punktu jest za mało precyzyjne. Wydaje się istotne, w jakim zakresie
(modyfikacja czy aktualizacja) lub jaka część strony była modyfikowana /
aktualizowana. Nie jest też jasne czy informacja powinna dotyczyć całego serwisu,
czy wybranych części, podstron, modułów, zakładek itp.?

n/d

4

MRiRW

art. 8 ust. 2

Określenie nieprecyzyjne. Jak zastosować to kryterium do instytucji publicznych? Co
ustawodawca rozumie przez osoby starsze i czy działanie na rzecz osób starszych ma
być przeważające, czy odnosi się do wszystkich usług świadczonych na rzecz
obywateli przez daną instytucję?

n/d

