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W załączeniu przesyłam petycję Pana Krzysztofa Jakubowskiego, Prezesa Zarządu 

Fundacji Wolność, dotyczącą sposobu prezentowania aktów normatywnych w Internetowym 
Systemie Aktów Prawnych (system informacji prawnej redagowany przez zespół specjalistów w 
Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu). Z informacji uzyskanych od naszych służb 

informatycznych wynika, że ISAP udostępnia akty prawne w takiej samej formie, w jakiej zostały 
opublikowane w oficjalnym publikatorze. 
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W nawiązaniu do art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r. w zw. z art. 2 

ust. l ustawy z dn. lllipca 2014 r. " Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, 

jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej 

" podmiotem wnoszącym petycję'~ do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji 

społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji 

publicznej" składam petycję w interesie publicznym, której celem jest podjęcie działań 

zmierzających do wyrównania dostępności osób niepełnosprawnych 

i niedowidzących. 

niewidomych 

Zgodnie z art. 21 Konwencji Osób Niepełnosprawnych ONZ: "Państwa Strony podejmą wszelkie od

powiednie środki, aby osoby niepełnosprawne mogły korzystać z prawa do wolności wypowiadania 

się i wyrażania opinii, w tym wolności poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji 

i poglądów, na zasadzie równości z innymi osobami i poprzez wszelkie formy komunikacji, według 

ich wyboru, zgodnie z definicją zawartą w ort. 2 niniejszej konwencji, między innymi poprzez: 

(a) dostarczanie osobom niepełnosprawnym informacji przeznaczonych dla ogółu społeczeństwa, 

w dostępnych dla nich formach i technologiach, odpowiednio do różnych rodzajów niepełnospraw-

ności, na czas i bez dodatkowych kosztów, 

( .. .) 

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa 
i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, 
w Interesie obywateli. 
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(d) zachęcanie środków masowego przekazu, w tym dostawców informacji przez Internet, do za

pewnienia, by ich usługi były dostępne dla osób niepełnosprawnych ". 

Jednak treść Konwencji Osób Niepełnosprawnych ONZ opublikowana na stronie sejmu (http://pra
wo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001169} przyjmuje formę skanu scalonego 
w pdf. Niestety tego typu format uniemożliwia osobom niewidomym i n iedowidzącym skorzystanie 
z syntezatora mowy, który pomaga przeczytać treści dokumentu. 

W związku z powyższym proszę o dostosowanie dokumentu w formie umożliwiającej osobie niewi
domej do bezproblemowego przeczytania treści. 

Proszę o poinformowanie wnoszącego petycję o podjętych czynnościach drogą mailową 

(kontakt@fundacjawolnosci .org). 

Wyrażam zgodę na publikację petycji oraz odpowiedzi na stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 
z podaniem danych wnoszącego petycję. 

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa 
i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej. 
w interesie obywateli. 

Z wyrazami szacunku 
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Prezes Zarządu 
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