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Przekazujemy na Państwa ręce publikację,  
która pozwoli wrócić do zagadnień omawianych  
na konferencji „Niepełnosprawność a nowe 
technologie” a nieobecnym pozwoli choć w skrócie 
zorientować się w poruszanej problematyce. 
Jest dla nas szczególnie istotne, by z informacjami tymi dotrzeć  
do wszystkich osób odpowiedzialnych za dostępność informacyjną 
w różnego rodzaju instytucjach. Tylko odpowiednia wiedza – w tym 
przypadku dość specjalistyczna –  pozwoli na rozwijanie przyjaznej 
przestrzeni dla wszystkich.

Konferencja przygotowana przez Fundację Vis Maior wraz  
z Urzędem m. st. Warszawy ma przyczynić się do tego, aby dostęp 
do informacji dla osób z niepełnosprawnościami stał się elementem 
polityki społecznej naszego miasta i był wzorem dla innych.

W Fundacji Vis Maior od 2002 wspieramy aktywne uczestnictwo osób 
niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym, sportowym 
i zawodowym. Kształtujemy postawy otwartości względem osób 
niepełnosprawnych, poprzez prowadzenie konferencji, lekcji w szkołach, 
szkoleń autorskich dla firm, wykładów, warsztatów psychologicznych. 
Szkolimy psy przewodniki.
Fundacja Vis Maior prowadzona jest prowadzona przez osoby  
z dysfunkcją wzroku, to znaczy, że sprawy osób  
z niepełnosprawnościami znamy jako specjaliści i osoby 
współdoświadczające.

biuro@fundacjavismaior.pl,  
www.fundacjavismaior.pl
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WCAG nie taki straszny,  
jak go malują

Piotr Witek
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

WCAG to międzynarodowy standard dostępności cyfrowej. Akronim 
stanowiący jego nazwę pochodzi od angielskich słów Web Content 
Accessibility Guidelines, co tłumaczymy jako Wytyczne dla Dostępności 
Treści Internetowych.

Pierwsza wersja WCAG powstała w roku 1998. Stworzyła ją grupa 
ekspertów zebranych w okół tzw. Accessibility Initiative (ang. Inicjatywa 
na Rzecz Dostępności), którą to inicjatywę powołało do życia konsorcjum 
World Wide Web (W3C), odpowiedzialne za standaryzację tworzenia  
i przesyłu stron internetowych.

Już na samym początku swej działalności, Konsorcjum zauważyło,  
że wraz z rozwojem Internetu, coraz większą liczbę użytkowników dotyka 
problem cyfrowego wykluczenia. Oczywiście problem ten nie wynikał 
z czyjegoś celowego działania, lecz z mnogości używanych technologii, 
a także braku elementarnej wiedzy twórców witryn internetowych, 
na temat przeróżnych, często niestandardowych potrzeb końcowych 
użytkowników Internetu. Aby zapobiec pogłębianiu się różnic w dostępie 
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do informacji cyfrowej, W3C stworzyło WCAG 1.0, czyli pierwsze Wytyczne 
dla Dostępności Treści Internetowych. W ten sposób WCAG stał się swego 
rodzaju poradnikiem dla twórców informacji elektronicznej, jak należy 
przygotowywać treści cyfrowe w taki sposób, aby były one dostępne  
dla jak największej grupy odbiorców. 

Sama struktura Wytycznych jest stosunkowo przejrzysta.  
Całość opiera się na czterech, podstawowych zasadach:

postrzegalność    odbiór informacji elektronicznej powinien być 
możliwy przez użytkownika za pomocą zmysłu 
słuchu, wzroku lub dotyku;

funkcjonalność   właściwość informacji elektronicznej, umożliwiająca 
użytkownikowi korzystanie ze wszystkich funkcji 
oferowanych przez jej komponenty;

zrozumiałość    właściwość informacji elektronicznej, umożliwiająca 
użytkownikowi zrozumienie treści i sposobu jej 
prezentacji;

kompatybilność   właściwość informacji elektronicznej, umożliwiająca 
współpracę z możliwie największą liczbą 
programów, w tym również z technologiami 
asystującymi.
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Wymienione powyżej zasady dodatkowo dzielą się na dwanaście 
Wytycznych, z których każda grupuje tzw. Kryteria Sukcesu, 
odpowiadające jakiemuś głównemu zagadnieniu, np. wytyczna 1.1 dotyczy 
zapewnienia tekstowej alternatywy wszystkim treściom, które tekstem  
nie są. Z kolei samych Kryteriów Sukcesu, w najnowszej wersji WCAG 2.1, 
jest aż 78.

To właśnie te 78 Kryteriów stanowi o międzynarodowym sukcesie 
standardu WCAG. Każde z nich jest prostą informacją, co należy zrobić, 
aby informacja elektroniczna w danej postaci, stała się dostępna dla 
maksymalnie dużej grupy odbiorców. Przykładowo, kryterium 2.1.1 
Klawiatura mówi o tym, że cała treść informacji, oraz wszystkie zawarte 
w niej funkcjonalności, powinny być dostępne za pomocą klawiatury, bez 
wymogu określonego czasu użycia poszczególnych klawiszy. WCAG nie 
określa w jaki sposób należy zaprogramować daną informację, ale  
w jaki sposób ma ona być dostępna dla użytkownika. Dzięki tym 
Kryteriom Sukcesu, osoby tworzące informacje elektroniczne wiedzą 
w jakim zakresie powinna być ona dostępna, a osoby weryfikujące 
dostępność danej informacji posiadają precyzyjną i jednoznaczną listę 
kontrolną, na podstawie której odbywają się np. audyty dostępności 
serwisów internetowych.

Dodatkowo, każde Kryterium Sukcesu przypisane zostało do określonego 
poziomu dostępności, oznaczonego jedną, dwoma, lub trzema literami 
A. Pojedyncze A oznacza poziom najbardziej podstawowy. Poziom AA jest 
tym zalecanym. Z kolei poziom AAA jest tym najbardziej zaawansowanym.  
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W tym systemie najistotniejszy jest jednak fakt, że aby mówić  
o spełnieniu Kryteriów Sukcesu na poziomie AA, najpierw muszą zostać 
spełnione wszystkie Kryteria z poziomu pojedynczego A.

To właśnie użyteczność standardu WCAG sprawiły, że wiele państw  
na całym świecie wprowadziło go do swego prawodawstwa. Polska 
również znajduje się w tym gronie. Dnia 4 kwietnia 2019 r. w życie weszła 
ustawa o Dostępności Cyfrowej Stron Internetowych i Aplikacji Mobilnych, 
która w całości bazuje na najnowszej wersji WCAG 2.1 poziom AA.

Koniec drugiej dekady XXI wieku, bezsprzecznie musimy  uznać za epokę 
Społeczeństwa Informacyjnego. W dzisiejszych czasach informacja stała 
się nie tylko treścią, ale także narzędziem, walutą, a nawet bronią.  
Jej wszechobecność sprawiła, iż przestaliśmy się zastanawiać, czym tak 
naprawdę jest informacja, i jaką rolę ona pełni. Dziś po prostu każdy, bez 
względu na swój wiek, płeć, grubość portfela, sprawność lub jej brak, 
po prostu chce, a coraz częściej również musi, korzystać z informacji 
elektronicznej. Międzynarodowy standard dostępności WCAG sprawia 
jedynie, że zarówno tworzenie takiej informacji, jak i jej weryfikacja pod 
kątem dostępności, są  o wiele prostsze i bardziej przejrzyste.
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Dostępność w przepisach 
krajowych i unijnych

Jacek Zadrożny
Ministerstwo Cyfryzacji

Mamy świadomość, że dostępności nie ustanowimy prawem. Ona sama w sobie jest 
prawem. Możemy natomiast utorować jej drogę przepisami. 

(Cytat ze strony Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju)

Przełomowy rok 2019

Rok 2019 może być przełomowy dla dostępności w Polsce. Chyba nigdy 
jeszcze nie działo się tak wiele w tym obszarze. W zasadzie zaczęło 
się jeszcze w lipcu 2018 roku od przyjęcia przez polski rząd programu 
Dostępność Plus, jednak to w roku 2019 mamy istny wysyp uregulowań 
prawnych. W kwietniu została przyjęta, a w maju weszła w życie ustawa 
o dostępności cyfrowej1. W czerwcu opublikowano długo wyczekiwany 
Europejski akt o dostępności2. W lipcu przegłosowano kolejną ustawę, 

1 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie 
wymogówdostępności produktów i usług.
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tym razem ramową, o zapewnieniu dostępności3. Sierpień był czasem  
na oddech, bo we wrześniu ustawa ta weszła w życie. Również  
we wrześniu pojawiły się pierwsze obowiązki związane z ustawą  
o dostępności cyfrowej, na przykład obowiązek publikowania deklaracji 
dostępności.

Krótka charakterystyka ustaw

Ustawa o dostępności cyfrowej i ustawa o zapewnianiu dostępności  
są komplementarne. Ustawa o dostępności cyfrowej powstała wcześniej, 
więc ustawa o zapewnianiu dostępności odwołuje się do niej  
w obszarze cyfrowym. Deklaracja dostępności zawiera już jednak 
elementy wskazane w obu ustawach, a to dzięki temu, że gdy głosowano 
ustawę o zapewnianiu dostępności, w Ministerstwie Cyfryzacji powstawał 
dokument opisujący szczegóły tworzenia i publikowania deklaracji 
dostępności4.

Ustawa o dostępności cyfrowej reguluje sposób udostępniania 
przestrzeni cyfrowej, to znaczy stron internetowych, aplikacji mobilnych, 
dokumentów elektronicznych, multimediów. Trzeba w tym miejscu 
podkreślić, że dla większości podmiotów publicznych dostępność cyfrowa 
nie jest obowiązkiem nowym. Wprowadzono go bowiem już w 2012 roku  

3  Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami.
4 Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego „Deklaracji Dostęp-
ności”. https://mc.bip.gov.pl/objasnienia-prawne/warunki-techniczne-publikacji-oraz-struktura-
dokumentu-elektronicznego-deklaracji-dostepnosci.html

https://mc.bip.gov.pl/objasnienia-prawne/warunki-techniczne-publikacji-oraz-struktura-dokumentu - elektronicznego-deklaracji-dostepnosci.html
https://mc.bip.gov.pl/objasnienia-prawne/warunki-techniczne-publikacji-oraz-struktura-dokumentu - elektronicznego-deklaracji-dostepnosci.html
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za pomocą rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności5, 
które nadal pozostaje w mocy.

Ustawa o zapewnianiu dostępności reguluje inne obszary dostępności,  
w tym przede wszystkim architektonicznej. Wprowadza kilka dodatkowych 
mechanizmów, na przykład koordynatora dostępności i nieobowiązkową 
certyfikację dostępności.

Zakres podmiotowy

Najogólniej rzecz biorąc, obie ustawy zobowiązują do zapewnienia 
dostępności podmioty publiczne, czyli głównie administrację publiczną. 
Jednak obowiązki zostały nałożone także na inne podmioty, na przykład 
takie, które są finansowane lub zarządzane większościowo przez 
podmioty publiczne. Stąd obowiązkiem objęto na przykład organizacje 
pozarządowe finansowane ze środków publicznych oraz niektóre 
podmioty komercyjne zarządzane przez samorządy lub administrację 
rządową. Władza publiczna zaczyna zatem dbanie o dostępność od siebie.

5 Rozporządzenie 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.
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Dla obywateli

Prawo niczego samo nie zmieni. Rzeczywistość mogą zmienić ludzie, 
którzy to prawo stosują. Dlatego w obu ustawach wprowadzono podobne 
instrumenty egzekwowania przepisów. Obywatel ma zatem prawo  
do zażądania zapewnienia dostępności. Jeżeli podmiot publiczny takiego 
zapewnienia odmówi, może on złożyć skargę. A na koniec pozostają 
sankcje finansowe, czasem bardzo dotkliwe. Przed nami zaś edukowanie 
osób niepełnosprawnych na temat ich uprawnień.

Na horyzoncie obowiązki dla podmiotów komercyjnych

Już wkrótce obowiązek zapewnienia dostępności pojawi się także  
w przypadku podmiotów komercyjnych. Do tego ma doprowadzić polska 
ustawa wdrażająca European Accessibility Act. Już obecnie niektórzy 
przedsiębiorcy są zobowiązani do zapewniania dostępności, na przykład 
operatorzy telekomunikacyjni i nadawcy telewizyjni. Jednak dyrektywa, a 
zatem także polska ustawa, rozszerzy te wymagania na wiele innych, na 
przykład na handel elektroniczny, usługi bankowe lub książki elektroniczne. 
Mechanizmy prawne będą zapewne zupełnie inne, oparte o prawa 
konsumenckie, ale może dzięki temu też bardziej skuteczne. Przedsiębiorcy 
już powinni zacząć się przygotowywać do wdrożenia tych przepisów, 
choćby przez poszukanie specjalistów lub wyszkolenie własnych. Trudno 
przesądzać obecnie o kształcie ustawy wdrażającej, jednak na pewno 
wymagać ona będzie od przedsiębiorców istotnych zmian w działalności.
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Projekty unijne

Mamy jeszcze jeden uregulowany pod względem zapewniania dostępności 
obszar. Jest nim całość wydatkowania środków unijnych, które  
to wydatkowanie musi się odbywać w zgodzie z zasadami dostępności. 
Opisują to wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego6. Wynika z nich 
jasno, że wszystkie projekty finansowane ze środków unijnych powinny 
być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, podobnie jak produkty 
tych projektów. Brak dostępności może być podstawą do cofnięcia 
dofinansowania, przynajmniej w części.

Jak widać, dostępność jest ważna i w jej wdrożeniu stosowane są 
różnorodne instrumenty. Warto zatem już teraz zacząć o nią dbać,  
by nie napotkać po drodze przykrych niespodzianek. A jeszcze bardziej 
dlatego, że to ważne dla osób z niepełnosprawnościami.

6 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020.
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Dostępność 
w zamówieniach publicznych

Marta Wosiecka
Urząd Zamówień Publicznych

Społecznie Odpowiedzialne Zamówienia Publiczne1 odnoszą się do etapów 
zamówień publicznych, które uwzględniają jeden lub kilka następujących 
aspektów: promocja godnej pracy, poszanowanie praw człowieka i prawa 
pracy, wsparcie społecznego włączenia (w tym osób niepełnosprawnych), 
ekonomia społeczna i MSP, promocja równych szans oraz zasady 
„dostępny i przeznaczony dla wszystkich”, włączenie zrównoważonych 
kryteriów wraz z uwzględnieniem kwestii uczciwego i etycznego handlu 
przy poszanowaniu zasad traktatowych i dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych.

1 definicja wg Komisji Europejskiej      
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 Aspekty społeczne w prawie zamówień 
publicznych

Kwalifikacja podmiotowa

• obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia o charakterze 
społecznym (art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 15 oraz  art. 24 ust. 5 pkt 5-6,  
7 oraz 8)

Zamówienia zastrzeżone (art. 22 ust. 2 i art. 138p)

Opis przedmiotu zamówienia
• obowiązek uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań  

w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami  
lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników  
(art. 29 ust. 5 i 6)

• Oznakowanie społeczne (art. 30a) – również w ramach kryteriów oceny 
ofert i warunków realizacji zamówienia

• Warunki realizacji zamówienia 
– obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a) 
– zatrudnienie osób z grup marginalizowanych (art. 29 ust. 4)

Kryteria oceny ofert (art. 91 Ust.2)

Rażąco niska cena (art. 90 ust. 1)
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Dostepność w zamówieniach publicznych - 
przepisy unijne

Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/
WE
(76) W przypadku wszelkich zamówień przeznaczonych do użytku osób, 
zarówno ogółu społeczeństwa, jak i personelu instytucji zamawiającej, 
niezbędne jest opracowanie przez instytucje zamawiające specyfikacji 
technicznych w sposób uwzględniający kryteria dostępności dla osób 
niepełnosprawnych lub opcji projektowania dla wszystkich, z wyjątkiem 
należycie uzasadnionych przypadków.
art. 42 dyrektywy 2014/24/UE
W przypadku wszystkich zamówień, które przeznaczone są do użytku 
osób fizycznych – zarówno ogółu społeczeństwa, jak i pracowników 
instytucji zamawiającej – przedmiotowe specyfikacje techniczne 
sporządza się, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków, w taki 
sposób, aby uwzględnić kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych 
lub projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
W przypadku gdy obowiązkowe wymogi w zakresie dostępności są 
przyjmowane w formie aktu prawnego Unii, specyfikacje  techniczne 
określa się – jeżeli chodzi o kryteria dostępności dla osób 
niepełnosprawnych lub projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich 
użytkowników – przez odesłanie do tego aktu.
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 
kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług

(90) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE (22)  
i 2014/25/UE (23) w sprawie zamówień publicznych (…) stanowią,  
że w przypadku wszystkich zamówień, które przeznaczone są do użytku 
osób fizycznych (…) przedmiotowe specyfikacje techniczne sporządza 
się (…) w taki sposób, aby uwzględnić kryteria dostępności dla osób 
niepełnosprawnych lub projektowanie dla wszystkich użytkowników. 
Co więcej, dyrektywy te wymagają, by w przypadku gdy obowiązkowe 
wymogi w zakresie dostępności są przyjmowane w formie aktu prawnego 
Unii, specyfikacje techniczne określano – jeżeli chodzi o kryteria 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami lub projektowanie  
dla wszystkich – przez odesłanie do tego aktu.
• w odniesieniu do produktów i usług, o których mowa w art. 2 niniejszej 

dyrektywy, wymogi dostępności określone w załączniku I do niej  
są obowiązkowymi wymogami w zakresie dostępności w rozumieniu 
art. 42 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE i art. 60 ust. 1 dyrektywy 2014/25/
UE (art. 24).

• dyrektywa powinna ustanowić obowiązkowe wymogi dostępności 
produktów i usług, które są nią objęte. Wymogi dostępności określone 
w niniejszej dyrektywie nie są wiążące w odniesieniu do produktów  
i usług nieobjętych jej zakresem stosowania; 

• niemniej jednak stosowanie tych wymogów dostępności w celu 
wywiązania się z odpowiednich obowiązków określonych w aktach 
Unii innych niż niniejsza dyrektywa ułatwiłoby tworzenie warunków 
dostępności i przyczyniłoby się do pewności prawa oraz  
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do zbliżenia wymogów dostępności w obrębie Unii. Organom nie należy 
uniemożliwiać ustanawiania wymogów dostępności wykraczających 
poza wymogi dostępności określone w załączniku I do niniejszej 
dyrektywy;

• dyrektywa ma zastosowanie do następujących produktów 
wprowadzanych do obrotu po dniu 28 czerwca 2025 r. oraz do usług 
świadczonych na rzecz konsumentów po dniu 28 czerwca 2025 r.  
(art. 2).

Dostępność w zamówieniach publicznych – 
przepisy krajowe

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom  
ze szczególnymi potrzebami
Art. 4. ust. 3. W przypadku zlecania lub powierzania, na podstawie 
umowy, realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków 
publicznych lub udzielania zamówień publicznych podmiotom innym niż 
podmioty publiczne, podmiot publiczny jest obowiązany do określenia 
w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub 
zamówień publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań,  
o których mowa w art. 6.
4. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  
w ramach umowy, o której mowa w ust. 3, następuje, o ile jest to 
możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania.
Art. 6. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom  
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ze szczególnymi potrzebami obejmują:

W zakresie dostępności architektonicznej
• zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 

komunikacyjnych budynków,
• instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych  

i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp 
do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

• zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku,  
co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,

• zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa 
asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172),

• zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości 
ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;

W zakresie dostępności cyfrowej 
• wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych;

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej
• obsługę  z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, 

o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.  
o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do 
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usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
• instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób 

słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub 
urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie 
słyszenia,

• zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji 
o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku 
zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści  
w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym  
do czytania,

• zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, 
komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej  
w tym wniosku.

Ustawa Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r.  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Opis przedmiotu zamówienia

Art. 29 PZP
• Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny  

i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 
określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące 
mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

• Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby 
utrudniać uczciwą konkurencję. 
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Art. 29 PZP
5. W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych,  
w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia 
sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności 
dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla 
wszystkich użytkowników.

6. W przypadku, gdy wymagania, o których mowa w ust. 5, wynikają z aktu 
prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie projektowania 
z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez 
odesłanie do tego aktu.

Projektowanie dla wszystkich

Projektowanie biorące pod uwagę różnorodność potrzeb ludzkich, 
uczestniczenie w życiu społecznym i równouprawnienie. Celem 
Projektowania dla wszystkich jest stworzenie wszystkim ludziom 
równych szans brania udziału we wszystkich dziedzinach życia. Aby 
cel ten został osiągnięty, otaczająca nas architektura, przedmioty 
codziennego użytku, usługi, kultura i informacja- krótko mówiąc, 
wszystko co jest wyprodukowane przez ludzi i dla ludzi - musi być 



21

dostępne i przystosowane dla każdej osoby w naszym społeczeństwie  
z możliwością adaptacji do zmian jakie progresywnie następują u każdego 
człowieka1.

Zgodnie z art. 9 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych 
dostępność to umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego 
uczestnictwa w każdej sferze życia, w sposób maksymalnie samodzielny, 
na równi z innymi obywatelami. 

Projektowanie dla wszystkich/projektowanie uniwersalne jest pojęciem 
szerszym niż dostępność dla osób niepełnosprawnych i zwykle powinno 
uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami, ale nie wyklucza 
potrzeby dodatkowej pomocy technicznej dla szczególnych grup osób 
niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne.

Opis przedmiotu zamówienia 

Art. 30 ust. 8 PZP
W przypadku zamówień na roboty budowlane zamawiający określa w 
opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy materiału, produktu 
lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez 

1    Deklaracja Sztokholmska European Institute for Design and Disability
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zamawiającego, w szczególności:
wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu 
do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności 
dla osób niepełnosprawnych;

Art. 30 ust. 9 PZP
W przypadku zamówień na dostawy lub usługi, zamawiający określa  
w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub usługi,  
w szczególności:
wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu 
do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności 
dla osób niepełnosprawnych;

Kryteria oceny ofert

Art. 91 ust. 1 PZP
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 
oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Art. 91 ust. 2
Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt ALBO cena lub koszt i inne 
kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności:
• aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna 

osób, o których mowa w art. 22 ust. 2, dostępność dla osób 
niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników,

• organizację, kwalifikację zawodowe i doświadczenie osób 
wyznaczonych do realizacji zamówienia
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• integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 
2 – istotne jest ograniczenie do osób zaangażowanych w realizację 
zamówienia,

• dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb 
użytkowników np. jako kryterium oceniana jest wartość powyżej 
minimum wymaganego w ramach opisu przedmiotu zamówienia.

Dostępność w zamówieniach publicznych – 
przepisy krajowe

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. –  Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. poz. 2019) – wejście w życie 1 stycznia 2021 r.

Art. 100 
1. W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, 

w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia 
sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności  
dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem  
dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione 

2. Jeżeli wymagania, o których mowa w ust. 1, wynikają z aktu prawa Unii 
Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie wymagań dotyczących 
dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania  
z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez 
odesłanie do tego aktu. 
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Wymagania w zakresie dostępności określono m.in. z następujących 
aktach prawnych:

• ustawa Prawo budowlane oraz akty wykonawcze do tej ustawy, w tym 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065)

• ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie 
zbiorowym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2016 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2016 r.,  
poz. 124, Dz. U. z 2019 r. poz. 1643)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 
2011 r. w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub 
współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych 
przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich  
(Dz. U.  Nr 104 poz. 605, Nr 237 poz. 1411)
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Dostępność w zamówieniach publicznych – 
przykładowe zapisy

STRONA INTERNETOWA

Klauzule do opisu przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi 
wytycznymi WCAG 2.1, o których mowa w załączniku do Ustawy  
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych  
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848)  
- dalej „Ustawa” lub „Wytyczne”. 

Klauzule umowne:
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie 

w zakresie standardów sieciowych i wytycznych dotyczących 
dostępności serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych, 
o których mowa w załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 848) 

2. Wszelkie poprawki serwisu wynikające z jego niedostępności  
i niezgodności z załącznikiem do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 848) wykonawca 
zobowiązuje się wdrożyć bezzwłocznie na swój koszt w terminie 14 dni 
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od daty wskazania błędów dostępności przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zobowiązuje się zgłosić Wykonawcy w formie pisemnej 

wykryte wady i błędy niezgodności z wytycznymi zawartymi w 
załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 
(Dz.U. z 2019 roku poz. 848) 

4. Spełnienie wymogów określonych w ust. 1 zostanie potwierdzone 
protokołem odbioru strony internetowej stanowiącym załącznik nr........ 
do umowy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia zewnętrznego audytu 
spełnienia wymagań WCAG 2.1. 

§ Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
umowy w odniesieniu do spełniania wymagań WCAG 2.1 w formie kar 
umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1. za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze wymagań 
WCAG 2.1 w wysokości ……. zł , za każdy dzień opóźnienia, liczonego  
od terminu wskazanego na usunięcie naruszenia,

2. z tytułu odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn niewdrożenia lub 
nienależytego wdrożenia wymagań WCAG 2.1  w wysokości …% wartości 
wynagrodzenia brutto wymienionego w § ………

w oparciu o: http://wcag.stowarzyszenie.edu.pl/mod/page/view.php?id=137
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Dostępność w zamówieniach publicznych – 
przykładowe zapisy SIWZ

Usługa konferencyjna

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:

Obiekt, w którym znajduje się sala konferencyjna: (…)
• dostosowany do potrzeb osób z dysfunkcjami narządu ruchu 

powodującymi konieczność korzystania z wózka lub innych urządzeń 
wspomagających ruch jak np. kule, w szczególności obiekt posiada 
dostępne windy oraz podjazdy do budynku umożliwiające korzystanie 
przez osoby niepełnosprawne bez konieczności pomocy osoby trzeciej, 
korytarze umożliwiające poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich, 
pomieszczenia sanitarne dostępne dla osób z niepełnosprawnością, 
(osobne toalety dla mężczyzn, kobiet – znajdujące się w bezpośrednim 
sąsiedztwie sali konferencyjnej, toalety dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych),

• odpowiednie miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych 
poruszających się samochodami oraz łatwy dojazd z parkingu  
do wejścia dla osób na wózku, jest łatwo osiągalny (blisko położony) 
dla osób poruszających się komunikacją publiczną,

Sala konferencyjna (…)
• odpowiednie ustawienie krzeseł w sali konferencyjnej, w sposób 
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zapewniający łatwe poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich 
(odpowiednia szerokość alejek) oraz podjechania wózkiem do ciągu 
krzeseł, tak aby uczestnicy mieli swobodę wyboru miejsca według 
swojego uznania.

Usługa cateringowa (…)
• Stoliki koktajlowe w ilości wystarczającej dla zgłoszonej ilości 

uczestników przedsięwzięcia edukacyjnego oraz na żądanie 
zamawiającego zgłoszone najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem 
wydarzenia również stoliki umożliwiające spożycie posiłku osobom 
poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Dostępność w zamówieniach publicznych – 
przykładowe zapisy

Dostawa niskopodłogowych fabrycznie nowych autobusów 
komunikacji miejskiej

Wymogi formalne: 
• normę PN-S-47010:1999 dla autobusu miejskiego,  

niskopodłogowego klasy I, 
• wymagania Dyrektywy 2001/85/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  

z dnia 20 listopada 2001 roku, odnoszącej się do przepisów 
szczególnych, dotyczących pojazdów wykorzystywanych do przewozu 
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pasażerów i mających więcej niż osiem siedzeń poza siedzeniem 
kierowcy, dla pojazdu klasy I, powyższe oznacza, że wymagania 
przedmiotowej dyrektywy muszą spełniać (co najmniej zakresie 
minimalnym) w szczególności takie elementy autobusu i jego 
wyposażenia jak: 

 a) oznakowanie autobusu, 
 b) szerokość przejść oraz rozmieszczenie i wymiary siedzeń    
  pasażerskich, 
 c) drzwi główne (pasażerskie) oraz wymiary wyjść,
 d) układ przyklęku obniżający dodatkowo poziom wejścia, 

e) pochylnia (ręcznie rozkładana platforma – rampa najazdowa   
  umożliwiająca wjazd do autobusu wózka inwalidzkiego lub wózka  
  dziecięcego, 

Parametry techniczne:

1. na pionowych poręczach podświetlane przyciski „przystanku  
na żądanie” minimum 10 szt., przyciski muszą być dodatkowo 
oznakowane znakami wypukłymi w języku „Braille”,

2. przy drugich drzwiach rozkładana ręcznie pochylnia (rampa) najazdowa, 
umożliwiająca wjazd do autobusu wózka inwalidzkiego lub wózka 
dziecięcego, 
a) naprzeciw drugich drzwi specjalna powierzchnia (miejsce  
 o wymiarach co najmniej: szerokość 750mm x długość 2200mm)  
 przystosowane do przewozu wózka inwalidzkiego lub (i) dziecięcego,  
 zaopatrzone w przycisk sygnalizujący kierowcy zamiar opuszczenia  
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 autobusu przez „inwalidę” oraz mocowanie wózka inwalidzkiego  
 tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego, 
b) podłoga przedziału pasażerskiego: 

• płaska, tworząca jednolitą powierzchnię bez stopni,  
w co najmniej 35 % powierzchni przeznaczonej dla pasażerów 
stojących (obliczonej zgodnie z pkt 2.3.2 PN-S-47010) i do której 
dostęp zapewniony jest przez minimum jedne z drzwi, o których 
mowa w tiret drugie, 

• bez stopni pośrednich we wszystkich czterech drzwiach 
pasażerskich, 

• wysokość od podłoża na progu wszystkich czterech drzwi 
pasażerskich: maksymalnie 340 mm. 

www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/
spoleczne-zamowienia/przydatne-informacje
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Obsługa osób głuchych
Piotr Kowalski

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

Język ma znaczenie

Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami została 
nazwana tak dlatego, żeby zwrócić uwagę, że niepełnosprawność  
to tylko jedna z cech człowieka. Ani nie jedyna, ani nie najważniejsza. 
Także ruch walki o prawa osób z niepełnosprawnościami wywodzi się  
z ruchu praw człowieka i o tym należy wciąż pamiętać – myśląc o osobie 
z niepełnosprawnością, przede wszystkim myślmy o osobie. Dostępność 
jest gwarancją realizacji praw człowieka. Poniżej prezentuję różne 
określenia, które mają zastosowanie do osób głuchych i słabosłyszących. 
Chciałbym wyjaśnić, dlaczego niektóre z nich powinny być stosowane,  
a o innych warto już zapomnieć.

Język się zmienia i słowa oraz określenia, które kiedyś były powszechnie 
w użyciu, zostają zastąpione nowymi. Dzieje się tak także w przypadku 
określeń stosowanych wobec osób z niepełnosprawnościami. Popularne 
kiedyś słowa „inwalida” i „kaleka” nie miały negatywnego zabarwienia. 
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Dzisiaj są już rzadko używane, chociaż oba mają długą i wymagającą 
szacunku historię, bo oznaczały osoby, które odniosły rany w walce  
(por. Pałac Inwalidów w Paryżu).

Poniższy słowniczek nie jest katalogiem zamkniętym ani jedynym 
obowiązującym – zachęcam jednak do refleksji przy posługiwaniu się 
różnymi określeniami.

Głuchy – Głuchy pisany od wielkiej litery to osoba utożsamiająca się  
z mniejszością kulturowo-językową Głuchych. Bardzo często nie 
postrzega siebie jako osoby z niepełnosprawnością a właśnie jak 
przedstawiciela mniejszości. Jest twórcą/odbiorcą Kultury Głuchych  
– opartej o odrębny język – w Polsce jest to polski język migowy (PJM).
głuchy – osoba, która nie słyszy. Posługuje się PJM. Pojęcie szersze  
niż Głuchy, bo obejmuje także osoby, które nie identyfikują się z Kulturą 
Głuchych. Wyznacznikiem przynależności nie jest kwestia medyczna (czyli 
poziom utraty słuchu) a utylitarna – jest to osoba, dla której PJM jest 
pierwszym językiem. Słowo „G/głuchy” nie ma negatywnych konotacji 
(patrz Polski Związek Głuchych).
Polski język migowy (PJM) – język migowy, którym posługują się głusi 
Polacy. Jest pełnoprawnym językiem, posiada wszystkie cechy języka. 
Charakteryzuje się gramatyką wizualno-przestrzenną – czyli zamiganie 
jakiegoś znaku w konkretnym miejscu nadaje mu dodatkowe znaczenie 
(wykorzystywane np. do określenia czasu).
System językowo-migowy (SJM) – subkod języka polskiego. Do migania 
w ten sposób wykorzystywane są znaki PJM połączone gramatyką języka 
polskiego. Sposób komunikacji już właściwie nie wykorzystywany przez 
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głuchych (wymaga dobrej znajomości języka polskiego).
Fonogesty – system gestów wykorzystywanych przy mówieniu. Pomaga 
uzupełnić komunikację. Stosowany najczęściej przez logopedów. 
Właściwie niewystępujący w codziennej komunikacji osób głuchych.
Niesłyszący – pojęcie najczęściej stosowane przez osoby słyszące wobec 
osób niesłyszących. Przez samych głuchych rzadko stosowane. Także 
dlatego, że definiuje sytuację danej osoby przez pewien brak  
– niesłyszenie, a nie przez posiadanie jakiejś cechy.
Słabosłyszący, niedosłyszący – pojęcie stosowane wobec osób, które 
mają problemy ze słuchem, ale ich pierwszym językiem jest język polski. 
Korzystają z rozwiązań technicznych, które wspomagają słyszenie, 
napisów itp. Najczęściej nie posługują się PJM.
Osoba z uszkodzonym słuchem – pojęcie bardzo „techniczne”, 
obejmujące zarówno osoby głuche, jak i słabosłyszące. Właściwie nie jest 
wykorzystywane w sytuacji, gdy ktoś mówi o sobie. Występuje w języku 
projektów europejskich, ale powinno się go unikać  
na plakatach/materiałach informacyjnych. 

Sposób funkcjonowania osób głuchych

Do niedawna najczęściej stosowanym podziałem określającym 
funkcjonowanie osób, które mają uszkodzony słuch, był podział 
proponowany przez Międzynarodową Organizację Zdrowia, który określał 
poszczególne grupy ze względu na ubytek słuchu. Było to efektem 
dominującego w dyskursie społecznym modelu medycznego. Zgodnie 
z tym podejściem kwestie związane z niepełnosprawnością były 
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klasyfikowane przede wszystkim ze względu na medyczne  
cechy/ograniczenia organizmu człowieka. Stąd model oparty  
na procentowym ubytku słuchu. W niniejszym opracowaniu chciałbym 
zaproponować zupełnie inny podział. Kluczowym aspektem 
funkcjonowania osób, które mają na różnym poziomie uszkodzony słuch, 
jest funkcjonowanie językowe. Takie podejście wynika z proponowanego 
przez Konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami 
paradygmatu społecznego. Zakłada on skupienie się na dostępności 
przestrzeni publicznej (w wielu aspektach – w tym komunikacyjnym) 
i zakłada, że niepełnosprawność występuje dopiero wtedy, gdy cechy 
człowieka nie współgrają z cechami środowiska. W takim wypadku można 
odejść od określania cech zdrowotnych poszczególnych osób  
z niepełnosprawnościami i skupić się na sposobie funkcjonowania. 
Dlatego podział ten wygląda następująco:

• osoby głuche – te, dla których pierwszym / naturalnym językiem jest 
polski język migowy,

• osoby słabosłyszące – dla których pierwszym / naturalnym językiem 
jest język polski.

Przy takim podziale trzeba więc zwrócić uwagę na dostępność informacji 
w zupełnie różnych kanałach. Dla osób głuchych kluczowe będzie 
zapewnienie tłumaczeń informacji fonicznych i pisemnych w języku 
polskim na polski język migowy. Obie kwestie są bardzo ważne.  
Ze względu na fakt, że dla osób głuchych język polski jest językiem 
obcym, należy zapewniać tłumaczenie tekstów na PJM. Przekaz informacji 
w formie tekstu pozostaje przekazem w języku polskim (obcym), jest 
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zatem niewystarczający. Żeby dobrze zrozumieć tę kwestię, należy 
uświadomić sobie, że polski język migowy i język polski to dwa osobne 
języki. Znajomość jednego nie przekłada się na znajomość drugiego. 
Języki te są nie tylko odrębne, lecz także są bardzo różne od siebie. 
Osoby głuche mogą znać język polski, lecz nie jest to regułą.

Osoby głuche nie mają problemów w dotarciu do wybranego miejsca. 
Problemem jest natomiast uzyskanie jakichkolwiek informacji w danej 
instytucji, na co należy zwrócić szczególną uwagę. Dlatego szczególnie 
ważne jest przygotowywanie informacji w PJM. Filmy powinny być 
dostępne na stronie internetowej oraz w miejscu świadczenia  
usług/obsługi interesantów. Rozwiązanie docelowo powinno opierać się  
na filmach z tłumaczeniem PJM, zawierających informacje, które nie 
zmieniają się w czasie, oraz dostępie do tłumacza języka migowego  
– on-line lub stacjonarnie. Informacje o dostępności tłumacza także 
powinny być przetłumaczone na język migowy.

Dobrym sposobem na umożliwienie osobom głuchym sprawnego 
funkcjonowania jest zapewnienie alternatywnego dla rozmów 
telefonicznych sposobu kontaktowania się na odległość. O ile dla 
osoby słyszącej pozyskanie różnych informacji jest proste, bo np. może 
ona zadzwonić do biura obsługi klienta, o tyle dla osoby głuchej takie 
rozwiązanie jest niemożliwe. Można jednak uruchomić dostęp  
do tłumacza przy pomocy aplikacji internetowej i zapewnić trójstronny 
sposób komunikacji – tłumacz i osoba głucha nawiązują połączenie 
wideo, a tłumacz i pracownik, np. dziekanatu, połączenie głosowe 
(telefoniczne).
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Na jakie aspekty zwrócić uwagę przy zapewnieniu dostępu 
on-line?

Na rynku obecnych jest klika usług realizowanych przez firmy komercyjne 
oraz organizacje pozarządowe. Wybierając dostawcę, warto na ten aspekt 
zwrócić uwagę choćby z perspektywy społecznej odpowiedzialności 
biznesu lub działań administracji publicznej, która powinna wspierać 
rozwiązania ekonomii społecznej.

Kolejną kwestią, którą trzeba brać pod uwagę, są godziny dostępności 
tłumaczy i sposób komunikacji. W tym zakresie usługi na rynku są dosyć 
wyrównane i generalnie oferta obejmuje czas od godziny 8 do 16  
u każdego z dostawców – różnice pojawiają się w zakresie czasu pracy  
po południu i wieczorem.

Następny aspekt, który powinien podlegać weryfikacji, to język, jakim 
posługują się tłumacze. Generalnie nie istnieje jeden system kwalifikacji, 
który pozwalałby precyzyjnie określić poziom znajomości PJM, ale  
to właśnie posługiwania się tym językiem trzeba wymagać od dostawcy. 
W przypadku (właściwie nieprawdopodobnym), że głuchy klient będzie  
się posługiwał SJM, tłumacz znający PJM sobie poradzi. Odwrotnie jest  
to właściwie niemożliwe.

Pozostaje jeszcze kwestia sprzętu i dostępu do internetu. Tłumaczenie 
może odbywać się przy pomocy różnych urządzeń i z użyciem różnych 
systemów operacyjnych, ale w każdym przypadku niezwykle ważny jest 
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dostęp do sieci. Im jest on szybszy (dotyczy to szczególnie uploadu), tym 
lepiej i tym większa jest szansa na dobrą jakoś połączenia. Jest  
to szczególnie ważne, bo o ile w rozmowie wideo dwóch osób słyszących 
chodzi przede wszystkim o to, żeby się widzieć i obraz ten jest zwykle 
statyczny, o tyle w przekazie wideo zawierającym język migowy jest 
zupełnie inaczej. Obraz jest w ciągłym ruchu, a różne jego elementy 
muszą być cały czas dokładnie widoczne (zarówno układ dłoni, jak  
i mimika twarzy). 

W przypadku sprzętu rozpatrywać można trzy rodzaje urządzeń:

• komputer
• tablet
• wideotelefon.

Każde z tych rozwiązań ma swoje zalety. 

Komputer (zarówno stacjonarny, jak i laptop czy all-in-one) można 
wykorzystywać do innych niż tylko tłumaczenie zastosowań. W przypadku 
wykorzystania go jako platformy do tłumaczenia trzeba pamiętać, żeby 
ekran był widoczny dla głuchego interesanta. Podobnie jak w przypadku 
tabletu przydadzą się słuchawki z mikrofonem – zapewni to intymność 
rozmowy.

Tablet jest rozwiązaniem przenośnym – i to będzie jego największa zaleta. 
Należy przede wszystkim brać pod uwagę taki, który ma rozmiar ekranu 
minimum 10 cali. Dobrze też, żeby miał dostęp do internetu, niezależnie 
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od sieci zainstalowanej w budynku – czyli dostęp LTE z dodatkową kartą 
SIM. Tablet powinien mieć też podstawkę, żeby można było go postawić  
w sposób umożliwiający rozmowę bez potrzeby trzymania.

Wideotelefon jest urządzeniem, które zaprojektowano do rozmów 
wizyjnych. Jest najrzadziej wybierany przez użytkowników, ponieważ jest 
nieuniwersalny i nie można go wykorzystać do innych celów.

Miejsce, które wybraliśmy do instalacji urządzenia, powinno być 
odpowiednio zorganizowane: pozwalać wygodnie usiąść, być 
równomiernie oświetlone, zapewniać intymność porównywalną z obsługą 
pozostałych interesantów.

Jak informować o dostępności dla osób głuchych? 

Najważniejsze jest to, żeby informować w polskim języku migowym (PJM). 
Film z nagranym tłumaczeniem to podstawowa forma dostępna dla 
wszystkich głuchych. W wersji minimum powinien zawierać: informacje 
o instytucji (czym się zajmuje, jakie sprawy można załatwić), informacje 
o lokalizacji tłumacza on-line i o godzinach jego dostępności. Dzięki 
temu osoba głucha będzie mogła przygotować się do wizyty. Film może 
prezentować całą sylwetkę tłumacza migającego na neutralnym tle  
lub może być migany w miejscach, o których mówi tłumacz. 

Dodatkowo warto rozważyć zapewnienie możliwości zdalnego kontaktu  
z instytucją przy pomocy tłumacza. Jest to rozwiązanie oparte  
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na komunikacji wideo pomiędzy tłumaczem i osobą głuchą oraz 
komunikacji audio pomiędzy tłumaczem a pracownikiem instytucji lub jest 
to trójstronna rozmowa wideo. Zdalny kontakt ułatwia funkcjonowanie 
osobom głuchym i zrównuje ich sytuację z osobami słyszącymi, które 
wiele spraw mogą załatwić przez telefon.
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Napisy dla osób niesłyszących
Paulina Gul

Fundacja Kultura bez Barier

Na wstępie kilka słów o odbiorcach napisów. Napisy dla osób 
niesłyszących, tak jak nazwa wskazuje, przeznaczone są dla osób 
niesłyszących. Pojęcie „osoba niesłysząca” obejmuje wiele grup, zarówno 
osoby g/Głuche, osoby słabosłyszące czy seniorów. Słowo „Głuchy” 
pisane wielką literą oznacza członka mniejszości językowej – osobę, dla 
której polski język migowy jest pierwszym i/lub preferowanym sposobem 
porozumiewania się. Do takiej społeczności Głuchych mogą należeć osoby 
całkowicie niesłyszące, słabosłyszące, a nawet CODA – słyszące dzieci 
niesłyszących rodziców. Termin ten odnosi się do kwestii kulturowych, 
w odróżnieniu od medycznego pojęcia „głuchy”, oznaczającego osobę, 
u której stwierdzono ubytek słuchu w stopniu głębokim. Należy jednak 
pamiętać, że z napisów korzystają także osoby pełnosprawne, które 
oglądają film bez dźwięku, a także obcokrajowcy, którzy uczą się języka 
polskiego. 

Każda z wyżej wymienionych grup osób z niepełnosprawnością słuchu 
ma inne oczekiwania względem napisów. Osoby Głuche – ze względu 
na często słabą znajomość języka polskiego – wolałyby, żeby napisy 
były uproszczone. Z kolei osoby słabosłyszące, seniorzy, a także osoby 
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g/Głuche, które biegle posługują się językiem polskim, oczekują jak 
najwierniejszego odzwierciedlenia wypowiedzi i dźwięków w napisach. 
Seniorzy, z racji często słabszego wzroku i niemożności szybkiego 
czytania, chcieliby, by były one krótsze i z dłuższym czasem wyświetlania. 

Ze względu na to, że największą grupą odbiorców napisów dla 
niesłyszących są osoby słabosłyszące i g/Głuche, które preferują napisy 
nieuproszczone, jak najbardziej zbliżone do oryginalnej wypowiedzi. 
Oczywiście, należy pamiętać przy tym o ograniczeniu ilości znaków  
w jednej linii, tak by odbiorcy mogli je przeczytać w całości. 

Internet i media społecznościowe oferują ogromną ilość materiałów 
audiowizualnych. Są one różnorodne zarówno pod względem tematyki, 
jak i długości, począwszy od krótkich filmów promocyjnych – spotów, 
po kilkunastominutowe wywiady, reportaże czy filmy pełnometrażowe. 
Aby były one dostępne dla osób niesłyszących, muszą być do nich 
przygotowane napisy.

Jakie są podstawowe zasady tworzenia napisów dla niesłyszących? 
Jak można samodzielnie przygotować takie napisy? Postaram się 
odpowiedzieć na te właśnie pytania.

Cechy napisów dla osób niesłyszących 

Poprawnie przygotowane napisy dla osób niesłyszących charakteryzują się 
kilkoma cechami. Każda z nich jest ważna, każda składa się na sytuację 
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pełnego komfortu osoby z niepełnosprawnością słuchu korzystającej  
z przygotowanej ścieżki dostępu.

1. Kolory lub etykiety

Napisy przygotowywane do filmu, w którym można zetknąć się  
z dialogiem dwóch lub więcej osób, powinny mieć różne kolory.  
Jeden kolor zostaje przypisany jednemu bohaterowi tekstu 
audiowizualnego, drugi kolor drugiemu bohaterowi itd. Wprowadzenie 
barwnego rozróżnienia poszczególnych fraz umożliwi właściwą 
identyfikację autora wypowiadanych słów. Jeśli nie ma możliwości 
zastosowania kolorów, wypowiedzi poszczególnych osób powinny być 
oznaczane etykietami. W sytuacji, gdy jedna osoba wypowiada kilka zdań, 
wystarczy poprzedzić etykietą tylko pierwsze zdanie, np.:

Dzień dobry, nazywam się Anna Bielik (AB). 
Dziś będę rozmawiać z naszym gościem, Janem Piętą (JP). 
JP: Dzień dobry, bardzo mi miło. 
AB: Tematyka dzisiejszego wywiadu to zero waste. 
O co dokładnie w tym chodzi? 
I co możemy zrobić, aby nasza planeta przetrwała dłużej?

2. Długość napisów

W publikacji „Napisy dla osób niesłyszących i słabosłyszących – zasady 
tworzenia”, przygotowanej na zlecenie Fundacji Kultury bez Barier przez 
Izabelę Künstler i Urszulę Butkiewicz, autorki sugerują, by wers napisu 



43

zawierał do 40 znaków. W programie Subtitle Edit dozwolona liczba 
znaków w jednej linii to 45. Dodatkowo napis wyświetlany na ekranie 
powinien mieć nie więcej niż 2 wersy, by można było sprawnie  
je przeczytać i aby tekst nie zasłaniał ekranu. 

3. Opisy dźwięków

Pojawiające się w filmie ważne dźwięki, które ułatwiają zrozumienie 
kontekstu późniejszych wypowiedzi, akcji, powinny być opisane  
w nawiasach kwadratowych, np.: 

[ćwierkanie ptaków]
(AB) To może teraz porozmawiamy o naturze. Jak zwierzęta, ptaki reagują 
na zmiany klimatyczne?

Więcej szczegółów technicznych dotyczących tworzenia napisów można 
znaleźć w publikacjach: „Napisy dla niesłyszących i słabosłyszących  
– zasady tworzenia” oraz „Jakie powinny być napisy? Raport z badania 
preferencji widzów na temat napisów telewizyjnych”. 

Tworzenie napisów w programie Subtitle Edit

Subtitle Edit to jeden z najpopularniejszych darmowych programów 
do tworzenia napisów. Daje możliwość podglądu filmu podczas ich 
przygotowywania. Gotowe napisy można zapisać w wielu formatach. 
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Zalecanym, akceptowanym przez wiele witryn (np. YouTube, Facebook) 
jest format .srt. SRT zapisuje czasy wyświetlania z dokładnością  
do 0,001 sekundy. Układ informacji w pliku SRT wygląda następująco:

Numer napisu
Początek wyświetlania --> Koniec wyświetlania
Tekst napisu (jedna lub więcej linii)
Przerwa

Przykład:
1
00:00:02,100 --> 00:00:06,400
Jak tulipany trafiły do Europy?
Plik SRT można modyfikować zarówno po ponownym otwarciu  
go w programie Subtitle Edit (Tools -> Join subtitles -> Add -> Join), jak też  
w programie Notepad ++. 

Jak zacząć tworzenie napisów w programie Subtitle Edit? Najpierw trzeba 
otworzyć film: Video -> Open video file. Jeśli mamy już podgląd filmu, można 
przystąpić do tworzenia napisów.

1. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pierwszą linię w „tabelce” 
pojawi się opcja Insert line – w ten sposób wstawimy pierwszy napis  
do filmu. 

2. Ustawiamy czas początkowy napisu oraz czas trwania.
3. Jeśli kolejny napis jest zaraz po poprzednim, można kliknąć na 

utworzony napis prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Insert after.
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4. W wyżej wymienionej sytuacji nie musimy edytować czasu 
początkowego, tak by był on zaraz po poprzednim, musimy zmienić 
jedynie czas trwania kolejnego napisu. 

5. Gdy skończyliśmy tworzenie napisów, możemy je sprawdzić, 
odtwarzając film od początku. Napisy będą się wyświetlały na filmie.

6. Po sprawdzeniu poprawności napisów  należy je zapisać:  
File -> Save As lub używając skrótu klawiszowego Ctrl + S. Pojawi  
się nowe okno z polem na nazwę pliku oraz listą dostępnych formatów. 
Wybieramy SubRip (*.srt).  

Tworzenie napisów w portalach YouTube i Facebook

Oba portale oferują dwie opcje dodawania napisów. Pierwsza to dodanie 
już gotowych napisów w formacie .srt, druga – samodzielne tworzenie 
napisów bezpośrednio w tych witrynach. Wskazówki, jak krok po kroku 
tworzyć napisy na YouTube, są opisane na stronie YouTube w zakładce 
Pomoc.  

Jeśli zdecydujemy się na tworzenie napisów w YouTube, możemy  
je pobrać, ale tylko w formacie *.sbv. Gdybyśmy chcieli  
je przekonwertować na *.srt, należy otworzyć napisy w programie  
Subtitle Edit i zapisać jako SRT. 

Bardzo przydatną funkcją w YouTube jest możliwość dodawania napisów 
do filmów przez innych użytkowników. Jeśli nie mamy możliwości 
lub czasu na przygotowanie napisów do wszystkich materiałów 
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audiowizualnych, jest to opcja pozwalająca zwiększyć dostępność 
naszych filmów.
 
Ważna uwaga – Facebook wymaga określonego nazewnictwa dodawanych 
plików z napisami: nazwa_pliku.pl_PL.srt. Czyli w programie Subtitle Edit, 
w polu z nazwą pliku należy wpisać np.: wywiad.pl_PL i wybrać format 
*.srt. 

Bibliografia:

Publikacja „Napisy dla niesłyszących i słabosłyszących  
– zasady tworzenia”
www.kulturabezbarier.org/container/Publikacja/Napisy dla nieslyszacych_
zasady tworzenia_2019.pdf

Publikacja „Jakie powinny być napisy? Raport z badania preferencji 
widzów na temat napisów telewizyjnych”
http://avt.ils.uw.edu.pl/files/2014/09/Wyniki-ankiety-o-napisach_Polska_
FINAL.pdf

Dodawanie własnych napisów w portalu YouTube
https://support.google.com/youtube/answer/2734796?hl=pl 
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Komunikacja alternatywna  
i wspomagająca AAC

Elżbieta Dawidek
Logopeda, terapeuta AAC i PROMPT

Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC to ogół wszystkich 
strategii pomagających osobom niemówiącym lub mającym problemy 
z komunikacją w kontaktach społecznych. Począwszy od książek 
komunikacyjnych, przez język migowy czy gesty wspomagające 
komunikację, na urządzeniach zaawansowanych technologicznie,  
czyli tabletach ze specjalnym oprogramowaniem kończąc. Korzystanie  
z systemów gestowych jest możliwe, gdy rozmówca zna język gestów  
i umie się nim posługiwać. Komunikatory AAC działają jedynie na zasadzie, 
że rozmówca potrafi odczytać napisany komunikat lub zinterpretować 
sekwencję znaków, symboli czy obrazków.

Każde z wymienionych wyżej urządzeń pomaga formułować zrozumiałe 
komunikaty, upominać się o realizację swoich potrzeb, uczestniczyć 
w rozmowach. Zdania składa się z symboli graficznych, zwykle 
opatrzonych podpisem, albo zapisuje za pomocą klawiatury, wzroku bądź 
specjalistycznych przyrządów pomocniczych – przycisków typu switch.
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Każdy komunikator, podobnie jak okulary czy aparat słuchowy,  
to produkt celowany – jest tworzony tylko dla jednej osoby. Zawiera 
zwroty konwersacyjne, ulubione aktywności, słownictwo dotyczące 
jedzenia i picia, codziennych czynności. Porozumiewanie się przy pomocy 
komunikatora uczy prawidłowych wzorców zachowań, daje głos  
i możliwość akceptowalnego mówienia o sobie i swoich potrzebach. 
Ważne jest to, żeby wcześnie rozpocząć interwencję logopedyczną,  
co da szansę na bardzo naturalny rozwój języka, a tym samym  
na tworzenie samodzielnych wypowiedzi. Komunikacja pozwala nam  
na wymianę informacji z innymi osobami w różnych sytuacjach,  
w akceptowany ogólnie sposób. Osoby, które nie mogą mówić, uczą się 
radzić sobie z porażkami komunikacyjnymi bądź brakiem języka  
w różny sposób, czasami są to zachowania trudne, płacz, krzyk, uderzanie 
się czymś. Włączenie do codziennego użycia komunikatora pozwala 
im odzyskać głos, którego nie miały, i dzielić się swoimi przeżyciami, 
emocjami, zachciankami, komentować otaczający świat. Musimy jednak 
pamiętać, ze niekiedy w trudnych społecznie sytuacjach osoby te mogą 
np. nie zachowywać formy właściwej dla sytuacji – zwracać się do innych 
osób per ty, zamiast przyjętymi pan/pani. I nie wynika to z nieuprzejmości, 
a z etapu uczenia się korzystania z pomocy lub możliwości poznawczych.
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Jak pomóc użytkownikom komunikacji alternatywnej  
i wspomagającej AAC w poruszaniu się po zawiłościach 

urzędowych?

1. Cierpliwość.  
Czekaj, aż użytkownik przygotuje komunikat. Może to chwilę 
potrwać. Nie uprzedzaj komunikatu. Nie „domyślaj się”, co użytkownik 
komunikatora chce ci przekazać. Nie okazuj zniecierpliwienia. 

2. Otwartość.  
Zakładaj, że mimo deficytów komunikacyjnych użytkownik rozumie 
więcej, niż potrafi przekazać. 

3. Konkretne pytania i odpowiedzi.  
Zadawaj pytania umożliwiające odpowiedź tak/nie lub pytania 
jednoznaczne, np.:  „Czy chce pani wzór odwołania?”. 

4. Użytkownik urządzenia i jego opiekun to dwie różne osoby.  
Zwracaj się zarówno do osoby niemówiącej, jak i jej opiekuna.  
To, że użytkownik urządzenia nie może mówić, nie oznacza braku 
rozumienia. To, że nie mówi, nie oznacza, że go nie ma. 

5. Pytaj, gdy nie rozumiesz.  
Poproś o powtórzenie. Słuchaj. Powtórz i upewnij się, czy dobrze 
zrozumiałeś to, co zostało powiedziane. 

6. Formularz może być pomocny, ale i ograniczający.  
Wiele osób nie do końca rozumie formularze. Cierpliwie pomóż  
go wypełnić. Jeśli wymagane są obliczenia – pokaż, co robisz, jak 
liczysz, skąd biorą się te wszystkie dane.
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7. Sprawdź, gdy coś się nie zgadza.  
Sprawdź jeszcze raz. Pokaż. Upewnij się, że nieporozumienie  
jest zażegnane. 

8. Jeśli osoba kieruje do Ciebie tablet – zapoznaj się z informacją,  
która jest tam zapisana.

Gdy opiekun jest z dzieckiem z niepełnosprawnością

1. Bądź cierpliwy. 

2. Pomóż szybko załatwić sprawę.  Kieruj we właściwe miejsce.  
Udzielaj wyczerpującej, krótkiej informacji. 

3. Ważne rzeczy zapisz. 

4. W momentach trudnych, w których zachowanie dziecka staje się 
nieznośne dla otoczenia, może ono być przeładowane nadmiarem 
bodźców. Znajdź zaciszne miejsce, gdzie będzie możliwy odpoczynek  
i wyciszenie. 

5. W momentach krytycznych daj działać opiekunowi, zapytaj,  
w jaki sposób możesz jej/jemu pomóc. Wykaż się cierpliwością.
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Niesłyszący. Niedosłyszący

Osoby z niedosłuchem lub niesłyszące kompensują bardzo dobrze 
brak słuchu poprzez inne zmysły: wzrok, dotyk, węch. Są uważniejsze 
i ostrożniejsze. Jednak również przez to wrażliwsze na różne bodźce. 
Najważniejsze jest to, że sporo mogą zrekompensować wzrokiem.

1. Patrz na rozmówcę.  Nie zasłaniaj twarzy. Nie odwracaj się plecami  
do rozmówcy. Niesłyszący czytają z ust.

2. Czytaj podawane kartki. Może tam być zapisana konkretna informacja.
3. Wspomagaj się dokumentami.
4. Pomagaj w wyliczeniach. Mów prosto i zrozumiale.

Naturalne wydaje się, że osoby z niedosłuchem lub niesłyszące będą 
wykorzystywały różne środki techniczne w celu poprawy przetwarzania  
i wzmocnienia dźwięków. Do porozumiewania się pomiędzy sobą lub  
z osobami słyszącymi wykorzystują również język migowy. Istotne jest, 
że język migowy może różnić się ze względu na środowisko, w którym 
jest używany. Oprócz zestawu znaków migowych ideograficznych 
(wyrazowych/pojęciowych) i daktylograficznych (alfabet palcowy – litery 
i cyfry) ma również własną gramatykę, odmienną od gramatyki języka 
polskiego, ale nie ma formy pisemnej. Niektóre osoby z niedosłuchem 
uzupełniają swoja mowę fonogestami (gesty obrazujące sylaby) lub 
gestami artykulacyjnymi (gesty artykulacyjne obrazują wymawianą głoskę). 
Słabością tych metod pomocniczych jest niewielka ich znajomość  
w środowiskach zewnętrznych.
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Porozumienie bez zrozumienia.  
Jak nie być ignorowanym 
społecznie, kiedy mówi się 

niewyraźnie
Michał Woźniak

Stowarzyszenie „Mówić bez słów - ISAAC Polska”

Porozumienie bez zrozumienia – na pozór słowa te się wykluczają,  
tak jak np. „zimny płomień”. Czy jednak aby na pewno tak jest? Mam 
nadzieje, że przekonam Państwa, iż dla pewnej części społeczeństwa 
przedstawione słowa to nie żaden oksymoron, lecz codzienność.

Życie przeciętnego człowieka przypomina sinusoidę – czasem wszystko 
idzie pomyślnie, a innym razem pojawiają się trud, pot, a nawet łzy.  
Od czego to zależy? Oczywiście, w sporej mierze od szczęścia  
(bożego palca lub po prostu fartu), jednak moim zdaniem ogromną 
rolę odgrywa tu komunikacja z innymi. To właśnie ona pozwala nam 
współpracować i rozwijać się społecznie. Pójdę o krok dalej i stwierdzę, 
że w naszym świecie największą barierą wykluczającą jest właśnie 
problem w komunikacji. Pomyślmy – szykując się do wyjazdu za granicę, 
musimy być gotowi na obcy język, bo hipotetycznie dwoje ludzi różnych 
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narodowości wzajemnie się nie rozumie. Wyobraźmy sobie, że tych dwoje 
ludzi osadzimy np. w gabinecie lekarskim w relacji lekarz – pacjent. 
Pojawia się kłopot, i to duży: w jaki sposób przekazać lekarzowi,  
co mi dolega? Jak kogoś leczyć bez informacji z wywiadu medycznego? 
Oczywiście, jest to skrajny przykład, lecz w pełni prezentuje istotę  
oraz ogromną wagę komunikacji.

Może nie jestem na obczyźnie, aczkolwiek z powodu mózgowego 
porażenia mówię niewyraźnie, i oczywiście nie ja jeden. W społeczeństwie 
jest coraz więcej takich osób, które mają zaburzoną mowę lub nawet 
nie mówią wcale. Przepraszam, teraz mocno przekoloryzuję, lecz weźmy 
osobę niemą – wyłącznie niemą – i poprośmy ją o zakup warzyw  
u chłopa, na wiejskim targu. Oczywiście, może pokazać, co chce kupić,  
ale co w sytuacji, kiedy chłop nie ma np. dyni? Osoba niema zacznie 
migać, aby spytać, u kogo może kupić dynię, ale czy przyniesie to 
oczekiwany efekt? Nie chcę nikogo urazić, ale chłop pomyślałby może, 
że jego klient odgania od siebie muchy. Nie oszukujmy się – jeśli ktoś 
nie wiedziałby o istnieniu języka migowego, to taka reakcja z pewnością 
byłaby naturalna.

Co robić, kiedy zdarza się coś takiego? Pomyślicie Państwo, że podobne 
sytuacje to historia, że mamy nowe technologie, które ułatwiają nam 
życie. Niestety, to nadal nie jest rzadkość. Dlaczego? Właśnie przez 
niewiedzę. Nawet w miejscach użyteczności publicznej, takich jak  
np. urzędy, niewiele wie się jeszcze o komunikacji wspierającej  
i alternatywnej, czyli takiej z pomocą piktogramów lub syntezatorów 
mowy. Powiem zdecydowanie: to ogromne wykluczenie nie móc  
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np. założyć konta w banku, bo mówi się inaczej. Piktogramy  
czy syntezatory mowy to też mowa! Pamiętajmy o tym. 

Mogę w tym momencie przytoczyć mój przypadek – właśnie z bankiem. 
Chciałem założyć konto. Mając świadomość bariery własnej mowy, 
poprosiłem przyjaciela, aby poszedł ze mną i tłumaczył „z polskiego  
na polski”. Niestety, moja mowa uruchomiła u urzędniczki w banku 
myślenie stereotypami. Mimo że był przy mnie mój „translator”,  
to w odczuciu tej pani byłem jednak osobą, która nie wie, co mówi.  
I cóż – nie założyłem wtedy konta.

Znamy już rys sytuacji, w jakiej znajdują się osoby „mówiące inaczej”. 
Ale czy takie osoby są wykluczone nieodwołalnie? No, nie. Na dowód 
tego chciałbym przedstawić wycinek sposobów na to, jak budować 
to „porozumienie bez zrozumienia”. Opowiem Państwu o moich 
doświadczeniach i „patentach” na komunikowanie się z otoczeniem. 

Mówię samodzielnie i znajomi rozumieją mnie bez dodatkowych metod 
wspomagających. Ale kiedy wychodzę do obcych, muszę posłużyć się 
jakąś sztuczką, by pomóc słuchaczowi w zrozumieniu komunikatu, który 
chcę przekazać. Nie używam drogich urządzeń, w moim przypadku 
przyszło to naturalnie. Mając cyfrowe urządzonko w lewej kieszeni spodni, 
mogę bez żadnego kłopotu napisać SMS-a i pokazać go słuchaczowi  
– może nie pomyśli, że chwalę się telefonem. Chociaż i tak mi się kiedyś 
zdarzyło! Już nie pamiętam, o co wtedy chodziło, chyba w portierni 
chciałem spytać, gdzie jest sala, której szukałem. Widząc więc, że moja 
mowa jest niezrozumiała dla portiera, wyjąłem telefon i napisałem przy 
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nim pytanie. Niestety, mimo że ten pan widział, że coś piszę, to kiedy 
chciałem pokazać mu tekst na ekranie, on pochwalił tylko mój telefon…

Mój „patent” jest bardzo poręczny, lecz obecnie mam zamiar 
zainwestować w oprogramowanie Mówik1. Jest to program na system 
operacyjny Android, czyli bez kłopotu mogę zainstalować go w smartfonie. 
Umożliwia on syntezę pisanych słów na mowę. Aby dźwięk był lepiej 
słyszany, wyposażyłem się w mały głośnik bluetooth. Głos szybciej 
przykuwa uwagę niż „nieme” literki na ekranie. Mam nadzieję, że do czasu 
konferencji przetestuję program i opowiem o efektach.

Właśnie, konferencja! To dzięki syntezatorowi S2G2 będę wstanie 
poprowadzić dla Państwa – mam nadzieję – owocną prelekcje. Program 
ten umożliwia między innymi zgranie tekstu na syntezę dźwiękową  
i docelowo zapis w postaci pliku mp3. Pliki te dokładam do pokazu  
i – prelekcja gotowa!

Czy sam mam jakieś pomysły? Owszem, ponieważ nie są mi obce 
technologie budowy stron internetowych, mam w głowie projekt 
komunikatora. W urzędach często są oszklone okienka, co powoduje, 
że dźwięk z głośnika może być słabo słyszany. Chciałbym stworzyć 
stronę (aplikację?), dzięki której prosty, tani tablet posłuży mi jako okno 
dialogowe: podam go osobie w okienku, a ja w telefonie będę pisał  
to, co ukaże się na tablecie.

1 www.mowik.pl
2 harposoftware.com/pl
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Jak widać, sposób komunikacji może być zindywidualizowany, więc 
słuchacz powinien być w tym względzie elastyczny. Niestety – to utopia.

W razie pytań zapraszam do kontaktu: micw@op.pl.
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Smartfon jako podstawowy sprzęt 
rehabilitacyjny 

osoby z dysfunkcją wzroku

Piotr Witek
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Na przestrzeni całych stuleci powstawały na świecie najróżniejsze 
urządzenia mające nieść pomoc osobom niewidomym lub słabowidzącym. 
Czasem były to bardzo skomplikowane maszyny, a czasem proste 
przedmioty, ułatwiające funkcjonowanie w codziennym życiu. Nigdy 
jednak nie powstało tak wszechstronne i tak pomocne urządzenie, 
jakim dzisiaj jest powszechnie używany smartfon. Za sprawą dziesiątek 
najróżniejszych aplikacji mobilnych osoby z dysfunkcją wzroku mogą 
otrzymać bezpośrednią pomoc na niespotykaną dotychczas skalę.

Czego najbardziej brakuje niewidomym? Oczywiście wzroku.  
Aby uzyskać pomoc, osoba niewidoma wykonuje po prostu połączenie 
video do któregoś z widzących członków rodziny lub znajomych. Jeśli 
jednak nikogo takiego nie ma, to wystarczy, aby w swym smartfonie 
zainstalowała program Be My Eyes lub program Pomocne Oko,  
a za ich pośrednictwem nawiąże połączenie video i uzyska wsparcie 
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osoby widzącej. W ten sposób niewidomy może zapytać dosłownie  
o wszystko, od koloru ubrania, przez ustawienia piekarnika, po prośbę  
o odczytanie odręcznie sporządzonych recept. Jeśli ktoś czuje jednak 
opór, by rozmawiać z obcym człowiekiem, może sięgnąć po cały zestaw 
innych aplikacji, na przykład:

• TapTapSee – powie niewidomemu, co znajduje się na wykonanym 
właśnie zdjęciu;

• Money Reader – oznajmi, jaki nominał ma trzymany w ręku banknot;
• Seeing Assistant Light – określi, czy w pomieszczeniu świeci się światło 

i gdzie znajduje się jego źródło;
• Voice Dream Scanner – odczyta treść sfotografowanego dokumentu;
• Seeing AI – zrobi wszystko to, co pozostałe programy, a dodatkowo 

odczyta jeszcze odręczne pismo lub opisze wygląd i wiek osoby  
na wykonanej fotografii.

Jednak współczesne smartfony oferują znacznie więcej możliwości. 
Za ich pomocą osoby z dysfunkcją wzroku uzyskują bardzo łatwy 
dostęp do informacji zgromadzonych w internecie. Dzięki temu mogą 
bez wychodzenia z domu sprawdzać pogodę za oknem, rozkłady jazdy 
komunikacji miejskiej, zarządzać finansami on-line, kupować  
w internetowych sklepach czy portalach aukcyjnych.

Smartfony to również nawigacja satelitarna GPS, która zmieniła wśród 
osób niewidomych i słabowidzących postrzeganie otaczającej ich 
przestrzeni. Posiadając smartfon, w każdej chwili mogą sprawdzić, gdzie 
się znajdują, i korzystając z pieszej nawigacji, wyznaczyć sobie bezpieczną 
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trasę dotarcia do wybranego celu – przystanku, sklepu, domu czy pracy. 
Funkcja lokalizacji umożliwia korzystanie również z wielu aplikacji 
informujących użytkownika, co znajduje się w jego bezpośredniej okolicy 
– np. obiekty, takie jak ośrodki zdrowia, restauracje, sklepy. A kiedy już  
do nich dotrą, nie musząc rozpoznawać monet i banknotów,  
bo skorzystają ze smartfona, aby dokonać bezpinowych zbliżeniowych 
transakcji płatniczych w dowolnej walucie.

Ale smartfony to również rozrywka. Za ich pomocą można oglądać filmy, 
telewizję, słuchać radia, audiobooków, a nawet e-booków odczytywanych 
syntezatorem mowy. To także mnogość komunikatorów internetowych  
i portali społecznościowych, dzięki którym osoby niewidome  
i słabowidzące bez trudu pozostają w kontakcie ze społeczeństwem, 
korzystającym z tych samych kanałów komunikacji.

Oczywiście, wszystkie te możliwości dostępne są dla niewidomych  
i słabowidzących przede wszystkim za sprawą technologii asystujących 
obecnych dziś praktycznie w każdym smartfonie. Chodzi o programy 
odczytu ekranu, aplikacje powiększające oraz inne opcje ułatwień 
dostępu sprawiające, że obsługa smartfona przez osobę niewidomą lub 
słabowidzącą nie tylko jest możliwa, lecz przede wszystkim jest prosta 
oraz intuicyjna. I to właśnie dzięki natywnym technologiom asystującym 
współczesny smartfon stał się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym 
osób z niepełnosprawnością wzroku.
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Automaty do badania dostępności 
cyfrowej – czy to ma sens?

Adam Pietrasiewicz
Ministerstwo Cyfryzacji

Wiele osób nieznających się specjalnie na kwestiach dostępności cyfrowej, 
ale mających potrzebę (bądź obowiązek) zajęcia się tym tematem, próbuje 
ułatwić sobie pracę za pomocą różnego rodzaju programów automatycznie 
badających zgodność strony www z zaleceniami WCAG. W sieci nie brakuje 
takich narzędzi, często darmowych. Efektem są pojawiające się regularnie 
problemy z dostępnością cyfrową strony, które pozostają nierozwiązane,  
bo osoby odpowiedzialne za dostępność cyfrową, które nie mają do tego 
odpowiedniego przygotowania, wierzą w wyniki badania automatycznego.

Zalecenia WCAG 2.1 definiują jednoznacznie, co powinno być zrobione,  
aby strony www i szerzej – informacje w formie elektronicznej  
– były dostępne cyfrowo. Kontrolę spełniania tych zaleceń można 
zautomatyzować w stosunkowo niewielkim stopniu. Na 50 zaleceń (zwanych 
kryteriami sukcesu) jedynie kilkanaście można sprawdzić w sposób 
zautomatyzowany, tak by mieć pewność, że jest jakiś problem. W większości 
przypadków automatyczne badanie jest jednak bezprzedmiotowe.
Oto zestawienie zaleceń WCAG ze wskazaniem tych kryteriów sukcesu, 
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które mogą być badane automatycznie (kolorem czerwonym zaznaczone 
są te, których nie da się zbadać automatycznie w sposób pewny): 

Kryterium 
sukcesu

Czy poddaje się badaniu 
automatycznemu?

1.1.1 – Treść nietekstowa Częściowo (jest/nie ma), bez
możliwości sprawdzenia poprawności

1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo  
(nagranie) Nie

1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie) Nie

1.2.3 – Audiodeskrypcja  
lub alternatywa dla mediów 
(nagranie)

Nie

1.3.1 – Informacje i relacje Częściowo (jest/nie ma), bez
możliwości sprawdzenia poprawności

1.3.2 – Zrozumiała kolejność
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Kryterium 
sukcesu

Czy poddaje się badaniu 
automatycznemu?

1.3.3 – Właściwości zmysłowe Nie

1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie  
treści w układzie poziomym, 
jak i pionowym

Nie

1.3.5 – Określenie prawidłowej  
wartości Nie

1.4.1 – Użycie koloru Częściowo

1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku Tak

1.4.3 – Kontrast (minimalny) Częściowo

1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu Nie

1.4.5 – Tekst 
w postaci grafiki Nie

1.4.10 – Zawijanie tekstu Nie

1.4.11 – Kontrast dla treści  
niebędących tekstem Częściowo
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Kryterium 
sukcesu

Czy poddaje się badaniu 
automatycznemu?

1.4.12 – Odstępy w tekście Nie

1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa Nie

2.1.1 – Klawiatura Nie

2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę Nie

2.1.4 – Jednoliterowe skróty  
klawiszowe Nie

2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu Częściowo

2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza),  
zatrzymywanie, ukrywanie Częściowo

2.3.1 – Trzy błyski 
lub wartości poniżej progu Nie

2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków Częściowo

2.4.2 – Tytuły stron Częściowo

2.4.3– Kolejność fokusu Nie
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Kryterium 
sukcesu

Czy poddaje się badaniu 
automatycznemu?

2.4.4 – Cel linku (w kontekście) Nie

2.4.5 – Wiele sposobów  
na zlokalizowanie strony Nie

2.4.6 – Nagłówki i etykiety Częściowo

2.4.7 – Widoczny fokus Częściowo

2.5.1 – Gesty punktowe Nie

2.5.2 – Anulowanie kliknięcia Nie

2.5.3 – Etykieta w nazwie Nie

2.5.4 – Aktywowanie ruchem Nie

3.1.1 – Język strony Częściowo

3.1.2 – Język części Nie

3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem Nie

3.2.2 – Podczas wprowadzania danych Częściowo
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Kryterium 
sukcesu

Czy poddaje się badaniu 
automatycznemu?

3.2.3 – Konsekwentna nawigacja Nie

3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja Nie

3.3.1 – Identyfikacja błędu Nie

3.3.2 – Etykiety lub instrukcje Częściowo

3.3.3 – Sugestie korekty błędów Nie

3.3.4 – Zapobieganie błędom  
(kontekst prawny, finansowy, 
związany z podawaniem  
danych)

Nie

4.1.1 – Parsowanie Częściowo

4.1.2 – Nazwa, rola, wartość Nie

4.1.3 – Komunikaty 
o stanie Nie
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Po przyjrzeniu się powyższej tabeli można by w zasadzie zamknąć temat 
i przestać się nim interesować. Byłby to jednak błąd. Automaty badające 
dostępność są często przydatnymi narzędziami dla audytora dostępności. 
Nie przypadkiem uważa się, że pełen audyt dostępności cyfrowej  
strony www wymaga zastosowania trójstopniowej procedury,  
w której badanie automatyczne jest pierwszym elementem. 
Nieprzypadkowo również Komisja Europejska w swej decyzji 
wykonawczej 2018/1524 z dnia 11 października 2018 r. nakłada obowiązek 
automatycznego badania dostępności cyfrowej stron internetowych 
podmiotów publicznych. Automaty wspierające badanie dostępności 
cyfrowej mają sens, gdy są wykorzystywane przez specjalistów.  
Stają się wówczas bardzo wygodnymi narzędziami przyspieszającymi 
pracę audytora. 

Narzędzia te można dzielić różnie. Istotny jest, jak się wydaje, podział  
na takie, które badają jedynie wybrany aspekt dostępności cyfrowej,  
oraz takie, które badają to wszystko, co da się zbadać. Ważnym 
elementem jest również to, czy automat potrafi zbadać tylko wskazaną 
stronę pod danym adresem (zazwyczaj wyświetlaną w danym momencie 
w przeglądarce), czy też potrafi zbadać cały serwis.

Wydaje się, że najczęściej używanym (i chyba najbardziej znanym) 
narzędziem służącym do automatycznego badania dostępności cyfrowej 
jest dodatek do przeglądarek o nazwie WAVE. Za jego pomocą można 
szybko sprawdzić, czy elementy graficzne mają opisy alternatywne, czy 
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na stronie są nagłówki oraz inne ważne elementy semantyczne. WAVE 
pozwala też zorientować się w ewentualnych problemach związanych  
z kontrastem. Ogólnie narzędzie to wydaje się dość dobrze spełniać swoje 
zadanie. Poza WAVE istnieją również inne dodatki do przeglądarek, które 
mogą być przydatne, ale które zazwyczaj wspierają badanie wybranych 
aspektów dostępności cyfrowej. 

Kompleksowym narzędziem badającym jednocześnie wszystkie możliwe 
aspekty dostępności cyfrowej w całym serwisie www jest Utilitia 
(www.utilitia.pl). Jest to komercyjny polski program, który analizuje 
cały serwis pod kątem dostępności cyfrowej, wskazuje błędy i wylicza 
procent zgodności z wymaganiami WCAG. Wadą Utilitii jest dość mało 
czytelny raport z badania. Niektóre komunikaty o błędach są trudne do 
zrozumienia nawet dla specjalisty w dziedzinie dostępności cyfrowej.

Bardziej czytelnym i dającym więcej praktycznych informacji jest Tingtun 
Checker (http://checkers.eiii.eu/) – komercyjne norweskie (choć z polskimi 
akcentami) rozwiązanie, które daje bardzo czytelne i dość dobrze 
zrozumiałe raporty z badania dostępności.

Interesującym narzędziem wspierającym badanie dostępności (kontrastu) 
jest z pewnością Color Contrast Analyser (https://developer.paciellogroup.
com/resources/contrastanalyser/),  
natomiast do sprawdzania dostępności cyfrowej plików PDF warto użyć 
programu PDF Accessibility Checker (PAC – https://www.access-for-all.ch/
en/pdf-lab/pdf-accessibility-checker-pac.html).
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Narzędzi do automatyzowania badania dostępności jest coraz więcej  
i zapewne będzie ich przybywać. Warto jednak zawsze mieć w pamięci 
powyższą tabelę. 

Dostępność musi badać człowiek. No chyba, że pojawi się odpowiednio 
przeszkolona sztuczna inteligencja. Co pewnie kiedyś nastąpi...
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10 zasad pomagania osobom 
niewidomym i słabowidzącym

Fundacja Vis Maior

Na pewno czasami spotykasz osoby niewidome. Czy wiesz, jak im pomóc? 
Oto kilka prostych wskazówek: 

1. PYTAJ. Zawsze najpierw zapytaj, czy i jakiej pomocy potrzebują.

2. NIE OBRAŻAJ SIĘ, jeśli odmówią. Mają takie samo prawo wyboru  
i decydowania o sobie jak każdy.

3. NIE DOTYKAJ ICH, zanim się na to nie zgodzą – tak samo jak Ty mają 
swoją sferę prywatnej przestrzeni.

4. MÓW BEZPOŚREDNIO DO NICH. Nie przekazuj im informacji przez 
osoby, które stoją obok.

5. NIE ROZPRASZAJ PSA PRZEWODNIKA. NIE MÓW DO NIEGO  
I NIE DOTYKAJ GO. Od tego zależy zdrowie i życie osoby niewidomej.

6. INFORMUJ, ŻE SIĘ ODDALASZ.
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7. NIGDY NIE PCHAJ OSOBY NIEWIDOMEJ PRZED SOBĄ.  
Jest to niekomfortowe i niebezpieczne. Prowadząc niewidomego, 
podaj mu swój łokieć i idź śmiało PRZED NIM.

8. Czasem potrzebne im są informacje o otaczającej przestrzeni.  
OPISZ IM ICH USYTUOWANIE, w szczególności zwróć uwagę  
na obiekty i przedmioty znajdujące się na ich drodze. Możesz posłużyć 
się układem wskazówek na tarczy zegara, jak również miarą kąta 
geometrycznego.

9. Pomagając, NIE DECYDUJ ZA NICH, sami doskonale wiedzą,  
czego potrzebują.

10. Pamiętaj, że NIE MUSISZ IM POMAGAĆ, jeśli nie chcesz  
lub nie możesz. Uszanują Twój wybór.
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Projekt „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami  
w zakresie dostępu do nowych technologii oraz wsparcie  

w nabywaniu umiejętności w stosowaniu wspomagających 
sposobów porozumiewania się”

Projekt realizowany jest ze środków Urzędu m.st. Warszawy przez 
Fundację Vis Maior w partnerstwie z Fundacją Edukacji Nowoczesnej.

Projekt ten obejmuje:

1. Prowadzenie w Warszawie stałego punktu wsparcia cyfrowego  
dla osób z niepełnosprawnościami. W trakcie konsultacji udzielane 
są porady w zakresie: przystosowania komputera do indywidualnych 
potrzeb osoby z niepełnosprawnością; obsługi smartfona z systemem 
iOS lub Android przez osobę z niepełnosprawnością; obsługi aplikacji 
mobilnych ułatwiających samodzielne funkcjonowanie (poruszanie się, 
rozpoznawanie tekstu czy kolorów). 

2. Prowadzenie stałego punktu konsultacyjnego dla osób  
z niepełnosprawnościami, a w przypadku dzieci  
z niepełnosprawnościami oraz osób z niepełnosprawnościami  
o obniżonym potencjale intelektualnym – także dla ich opiekunów, 
w którym udziela się porad w zakresie wspomagających sposobów 
porozumiewania się osób o specjalnych potrzebach w komunikowaniu się.
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3. Prowadzenie stałego punktu cyfrowego wsparcia (konsultacyjno-
szkoleniowego) – zajęcia grupowe, co dwa miesiące w siedzibie 
Fundacji Vis Maior. Tematyka każdego szkolenia wynika z potrzeb 
zgłoszonych i zebranych w punktach konsultacyjno-szkoleniowych. 

4. Szkolenia indywidualne dla uczestników zadania pn. „Dofinansowanie 
do zakupu telefonów komórkowych typu smartfon dla 400 osób  
z dysfunkcją narządu wzroku”, którego organizatorem  
jest Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – Stołeczne Centrum 
Osób Niepełnosprawnych. 

5. Kilkadziesiąt wydarzeń służących aktywizacji społeczności osób  
z niepełnosprawnościami w zakresie wykorzystywania nowoczesnych 
technologii. Wydarzenia obejmują: pokazy technik obsługi komputerów 
i smartfonów, masowe mailingi z użyciem newsletterów, wizyty  
w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami w celu udziału w spotkaniach z osobami 
korzystającymi z usług tych organizacji. 

6. Działania upowszechniające wśród instytucji publicznych, 
przedsiębiorców i organizacji trzeciego sektora wiedzę o potrzebie 
zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami dostępności cyfrowej. 
Zaplanowano osiem kampanii w następujących formach: 

• wydarzenia w mediach społecznościowych,
• konferencje roczne (jedna z nich jest organizowana 3 grudnia 2019 r.), 
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• spotkania z organizacjami branżowymi (izbami gospodarczymi) 
dotyczące zwłaszcza produktów i usług masowych, których 
odbiorcami są/mogą być osoby z niepełnosprawnościami,

• spotkania z władzami prywatnych uczelni, które mają/rekrutują 
studentów z niepełnosprawnościami. 

Treścią przekazów jest uzasadnienie potrzeby stosowania nowoczesnych 
form komunikacji, wskazanie wzajemnych korzyści i dobra społecznego 
wynikającego z ich stosowania w kontakcie z osobami  
z niepełnosprawnościami, jak również przekazanie ogólnej wiedzy  
na temat samych tych technik i standardów dostępności.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz poszczególnych działań 
znajdą Państwo u Partnerów:

Fundacja Vis Maior –  www.fundacjavismaior.pl 
tel. 22 370 28 75, e-mail b.malicka@fundacjavismaior.pl 

Fundacja Edukacji Nowoczesnej – www.fen.net.pl 
tel. 729 966 812, e-mail b.perdek@fen.net.pl 

Projekt jest realizowany od 1 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.
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Konferencja realizowana w ramach zadania publicznego  
pn. „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu  
do nowych technologii oraz wsparcie w nabywaniu umiejętności  
w stosowaniu wspomagających sposobów porozumiewania się”

dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
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