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OA.0003.93.2020WL 

 

        Pan 

        Sebiastian Biały 

                                                                                   Radny 

                                                                                   Rady Miejskiej  

        w Świebodzicach 

 

dotyczy: pytania zgłoszonego przez Radnego Sebastiana Białego w dniu 

23.11.2020 r. 

 

Odpowiadając na pytanie zgłoszone przez Radnego Sebastiana Białego  

w dniu 23.11.2020 r. w sprawie niepodpisanych dokumentów na Stronach 

Biuletynu Informacji Publicznej informuję, że od dnia 4 kwietnia 2019 r. weszła  

w życie ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych, która zaczęła obowiązywać od dnia 23 września 2020 r. 

Ustawę stosuje się do podmiotów publicznych wymienionych w art. 2 ww. ustawy, 

posiadających strony internetowe lub aplikacje mobilne, lub zarządzających 

elementami stron internetowych, aplikacji mobilnych zamieszczonymi  

w środowisku umożliwiającym zapewnienie dostępności cyfrowej treści.  

Dostępność cyfrowa jest to cecha (m.in. stron www i aplikacji), która 

pozwala na możliwie najłatwiejsze zapoznanie się z udostępnioną treścią osobom 

niepełnosprawnym (przede wszystkim niewidomym, niesłyszącym, 

słabowidzącym i posiadającym ograniczone zdolności motoryczne). Aby strona 

posiadała tę cechę, musi spełniać tzw. "kryteria sukcesu", które są mierzalne  

i podane dla każdej z wytycznych określonych w załączniku WCAG 2.1. 

Dokument ten jest zorientowany wokół czterech cech: postrzegalności, 

funkcjonalności, zrozumiałości i solidności. 

Wymusiła ona na Urzędzie publikację dokumentów w takiej postaci, aby 

były one dostępne cyfrowo (np. przez wszelkiego rodzaju czytniki) dla osób 

niepełnosprawnych, natomiast skan dokumentu jest całkowicie niedostępny 

cyfrowo. 

Dotychczas na BIPie Urzędu Miejskiego były publikowane skany (kopie) 

oryginalnych dokumentów. Nie ma w polskim prawie przepisu nakazującego 

publikowanie takich obrazów dokumentów przez urząd. Nikt nie wymaga 

publikowania skanów, tylko dlatego, że na papierowej wersji został złożony podpis 

i została przybita pieczątka. Należy pamiętać, że już sam fakt, że publikacji  

w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oznacza, że zostało to opublikowane 

przez ten urząd. Jest to automatycznie dokument urzędowy. 

Oryginalne dokumenty papierowe opatrzone pieczęciami oraz podpisami 

znajdują się w wydziałach Urzędu, które prowadzą przedmiotową sprawę. 
 

Otrzymują: 
1x Adresat 

1 x Przewodnicząca Rady Miejskiej w Świebodzicach Pani Halina Mądra 

1x Wydział OA w/m 


