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Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie 

dostosowania bazy internetowej Krajowego Rejestru Sądowego do potrzeb osób z 

niepełnosprawnością wzroku. 

Należy zaznaczyć, że Rzecznik Praw Obywatelskich pełni w Polsce funkcję 

niezależnego organu do spraw popierania, ochrony i monitorowania wdrażania 

postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym 

Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, ze zm.), stosownie do jej art. 

33 ust. 2 oraz podjętych ustaleń międzyinstytucjonalnych. Artykuł 9 tego aktu nakłada 

na władze państwowe obowiązek podjęcia wszelkich odpowiednich środków w 
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celu zagwarantowania osobom z niepełnosprawnościami, na zasadzie równości 

z innymi osobami, dostępu do informacji, komunikacji i innych usług, w tym 

usług elektronicznych.

Rzecznik wielokrotnie zwracał uwagę na potrzebę dostosowania bazy 

internetowej Krajowego Rejestru Sądowego do potrzeb osób z niepełnosprawnością 

wzroku. Baza ta, podobnie jak inne systemy teleinformatyczne podmiotów 

realizujących zadania publiczne, powinna być dostosowana do wymagań Web Content 

Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), nie później niż do dnia 30 maja 2015 r. Należy 

zauważyć, że aktualnie standard ten jest rozszerzony o dodatkowe wymagania z myślą 

o użytkownikach słabowidzących (WCAG 2.1)1. 

1 lipca 2021 r. została uruchomiona strona internetowa pod adresem 

https://prs.ms.gov.pl . W zamieszczonej na niej deklaracji dostępności wskazano, że 

strona internetowa jest zgodna z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848, ze zm.). Ocena ta została sporządzona na 

podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Należy podkreślić, że art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku 

Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627, tj. ze zm.; dalej jako: „ustawa o RPO”), 

przewiduje, że organ, do którego zwróci się Rzecznik, obowiązany jest z nim 

współdziałać i udzielać mu pomocy, a w szczególności udzielać żądanych przez niego 

informacji i wyjaśnień.

Wobec powyższego, działając w oparciu o przepis art. 13 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 

17 ust. 2 ustawy o RPO, zwracam się do Pana Dyrektora z uprzejmą prośbą o 

przekazanie informacji, jakie działania zostały podjęte przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości w celu dostosowania bazy internetowej Krajowego Rejestru 

Sądowego do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku oraz w jaki sposób została 

1 WCAG 2.1. - opublikowany przez organizację W3C standard, który zawiera zbiór zasad, jakimi powinni 
kierować się twórcy stron internetowych, aby przygotowane przez nich strony były maksymalnie 
dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

https://prs.ms.gov.pl/
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sporządzona samoocena, o której mowa w deklaracji dostępności Portalu Rejestrów 

Sądowych. Jednocześnie będę wdzięczna za udzielenie informacji, czy do Ministerstwa 

Sprawiedliwości wpłynęły od momentu opublikowania wskazanej powyżej strony 

wnioski lub skargi w związku z potrzebą zapewnienia dostępności tego serwisu 

internetowego. Jeżeli takie wnioski lub skargi zostały Ministerstwu przekazane, będę 

zobowiązana za wskazanie, jakich problemów i elementów strony dotyczyły, jakie 

podmioty je kierowały oraz jakie działania zostały w związku z nimi podjęte.

                  Z poważaniem

Magdalena Kuruś

Dyrektor Zespołu

/-podpisano elektronicznie/


