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Szczecin, dnia 11.02.2020 r. 

Szanowni Państwo, 

w związku z wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 
kwietnia 2019 roku Dz. U. 2019 poz. 848, która nakłada obowiązek dostosowania treści zamieszczanych w Internecie przez podmioty 

publiczne (dot. również podmiotów publicznych podlegających jednostkom samorządu terytorialnego) informujemy, że nasza firma 
udostępniła aplikacje, które są zgodne z obowiązującymi przepisami.  

Dotyczy to niżej wymienionych aplikacji z pakietu „Elektroniczny Samorząd” stworzonych przez naszą firmę:  

• Biuletyn Informacji Publicznej 
• System Rada 

• Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta 

• Strony WWW 

Wspomniane aplikacje zostały nieodpłatnie wyposażone w formularz pozwalający na wygenerowanie wymaganej przepisami prawa 
deklaracji dostępności, która musi być opublikowana do 31 marca każdego roku. Formularz można odnaleźć w panelu 

administracyjnym.  

Ponadto w ręce redaktorów oddaliśmy narzędzie do automatycznego sprawdzania dostępności cyfrowej wprowadzanych treści i 

redagowania zgodnie z ustawą. Narzędzie jest podpięte bezpośrednio w edytorze w panelu administracyjnym a szczegółowe informacje 
można znaleźć w instrukcji obsługi.  

Jeśli bylibyście Państwo zainteresowani współpracą w zakresie spełnienia obowiązku ustawowego, a nie posiadacie Państwo aplikacji z 

naszego pakietu - prosimy o kontakt pod adresem alfatv@alfatv.pl lub telefonicznie za pośrednictwem numeru +48 91 432 89 81 w dni 
powszednie od 8:00 do 15:30. Możemy udostępnić wersję demonstracyjną naszych aplikacji lub zaprezentować nasze rozwiązania u 

Państwa w Urzędzie. 

Więcej informacji znajduje się pod adresem www.dostepnosccyfrowa.pl. 

Art. 15. Minister właściwy do spraw informatyzacji na podstawie wykazów, o których mowa w art. 14 ust. 4, oraz w oparciu o metodykę 

monitorowania określoną w decyzji wykonawczej 2018/1524 wybiera strony internetowe oraz apli- kacje mobilne, które będą podlegały 

monitorowaniu zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Art. 19. 1. Karze pieniężnej podlega podmiot publiczny, który:  

1. 1)  w sposób nieuzasadniony i uporczywy nie zapewnia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej;  

2. 2)  nie sporządza i nie publikuje deklaracji dostępności albo nie zawiera w deklaracji dostępności elementów wskazanych w art. 10 ust. 3–

5;  

3. 3)  nie zapewnia dostępności cyfrowej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1, oraz 

elementów i funkcji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2.  

 

Z wyrazami szacunku 

                 PREZES 

   

Ryszard Sielicki 
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