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WNIOSEK
ws. dostępności dla osób z niepełnosprawnością / dostęp do informacji publicznej

Na podstawie dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2013 poz. 267 z późn.zm.; dalej: KPA) zwracam się z skargą w związku z naruszeniem 
par. 19 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 
2012 poz. 526 z późn. zm.) w związku z wymaganiem 1.1.1 z WCAG 2.0 przez publiczny system 
teleinformatyczny dostępny pod adresem http://www.lubuskie.uw.gov.pl/kontakt/e_zapytanie.html

Powyższe naruszenie prowadzi do wykluczenia cyfrowego osób niepełnosprawncyh oraz 
ograniczenia ich dostęp do informacji, co nie jest dopuszczalne w Rzeczpospolitej Polskiej. 
W niniejszym naruszeniu dopatrywać się należy ograniczenia prawa do informacji stanowiącego 
prawo człowieka, które może być również na tle niniejszej sprawy odnalezione w art. 54 
Konstytucji. Należy zwrócić uwagę, że art. 54 jest w swojej istocie odpowiednikiem art. 19 
Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, który to z kolei przepis jest 
uznawany w dokumentacji organizacji międzynarodowych za źródło prawa do informacji o 
działalności władz publicznych i pozytywnego obowiązku udostępniania takich informacji przez 
władze. Tak też wskazuje np. stanowisko Komitetu Praw Człowieka Organizacji Narodów 
Zjednoczonych z dnia 12 września 2011 r. (sygn. CCPR/C/GC/34, w pkt. 18 na s. 48):
Article 19, paragraph 2 embraces a right of access to information held by public bodies. Such 
information includes records held by a public body, regardless of the form in which the information 
is stored, its source and the date of production
Ten sam art. 54 jest również odpowiednikiem art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Ponadto w toku rozpatrywania spraw dopatrywać się można naruszenia art. 61 Konstytucji RP.

Proszę o niezwłoczne usunięcie tego naruszenia pod rygorem podjęcia stosownych działań 
prawnych.

Ponadto wnioskuje na podstawie art. 61 Konstytucji RP o przesłanie w formie elektronicznej przez 
ePUAP informacji w zakresie:
- podstawy prawnej funkcjonowania w.w. systemów informatycznych, 
- kopie treści umów oraz treści właściwych faktur/rachunków odnośnie wykonania i utrzymania 
w.w. systemów informatycznych, 
- kopie treści protokołów odbioru wyżej wymienionych systemów teleinformatycznych.

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 
39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 
późn. zm.).
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W związku z wnioskiem z dnia 11.07.2013 r.  o udostępnienie informacji

publicznej, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej

z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), udostępniam informację

dotyczącą  treści  umowy  wykonania  projektu  witryny  internetowej,  protokołu

odbioru oraz faktury VAT za zrealizowaną usługę.

„Z up. Wojewody Lubuskiego”
Sebastian Franas

Dyrektor
Biura Logistyki



Gorzów Wlkp., dnia 1 sierpnia 2013 r.
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W odpowiedzi  na  Pana  wniosek  z  dnia  11  lipca  2013  r.  w  części  dotyczącej  skargi  
w  związku  z  naruszeniem  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, uprzejmie wyjaśniam co następuje.

Strona  Internetowa  Lubuskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  (http://www.lubuskie.uw.gov.pl)
jest systemem teleinformatycznym podmiotu realizującego zadania publiczne i służy między innymi
do  prezentacji  zasobów  informacji.  Jak  zapewnia  podmiot  administrujący  stroną,  spełnia  ona
wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, za
wyjątkiem wskazanej przez Pana zakładki http://www.lubuskie.uw.gov.pl/kontakt/e_zapytanie.html.

Wskazana  przez  Pana  zakładka  to  formularz  kontaktowy  „e-zapytanie”,  który  służy  do
komunikacji  klientów  z  Urzędem  i  jest  jednym  z  wielu  dostępnych  kanałów  komunikacji.
Przedmiotowa zakładka zawiera zabezpieczenie obrazkowe formularza, które służy do zabezpieczenia
strony  przed  „robotami  spamującymi”  oraz  nieautoryzowaną  wysyłką.  Taki  sam  mechanizm
zabezpieczający strony Internetowe stosuje wiele podmiotów publicznych, jest to niezbędne w celu
właściwego zabezpieczenia witryn przed SPAMEM. 

Zdając sobie sprawę, że stosowane zabezpieczenie obrazkowe formularza może utrudniać
korzystanie z niej osobom niedowidzącym, Lubuski Urząd Wojewódzki zapewnił klientom również
inne  kanały  komunikacji  z  Urzędem.  Wychodząc  naprzeciw  Pana  oczekiwaniom  proponuję
skorzystanie  z  poczty  elektronicznej,  zapytania  można  kierować  na  adres  Urzędu:
urzad.wojewodzki@lubuskie.uw.gov.pl.

Ponadto  uprzejmie  informuję,  że  Pana  wniosek  zostanie  wykorzystany do  usprawnienia
strony internetowej Urzędu. W zakładce „e-zapytanie” zostanie dodana informacja o alternatywnych
do formularza, kanałach komunikacji z Urzędem.
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Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Krystyna Kowałko
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