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Ponad 3/4 serwisów internetowych 
urzędów administracji publicznej 
nie spełnia standardów dostępno-
ści – wynika z raportu opubliko-
wanego przez Fundację Instytut 
Rozwoju Regionalnego na stronie 
www.firr.org.pl. Według rozporzą-
dzenia do ustawy o informatyzacji 
działalności podmiotów realizują-
cych zadania publiczne do końca 
2015 r. wszystkie serwisy powinny 
być dostosowane do międzynarodo-
wych wytycznych WCAG 2.0. Tylko 
0,8 procent samorządów jest na to 
przygotowanych. 

Dostępny serwis internetowy ozna-
cza możliwość jego użytkowania przez 
jak największą liczbę użytkowników, 
w jak największym zakresie. Dzięki 
takiemu podejściu, z  dostępnych 
witryn internetowych mogą korzystać 
wszystkie osoby cyfrowo wykluczone. 
Do tej grupy należą niepełnosprawni 
sensorycznie (niewidomi, niedowi-
dzący, głusi, niedosłyszący oraz głu-
cho-niewidomi), niepełnosprawni 
manualnie (osoby z najróżniejszymi 
ograniczeniami ruchowymi), niepeł-
nosprawni intelektualnie, seniorzy 
i  ludzie o  niższym wykształceniu. 
W ostatnich latach grupę osób wyklu-
czonych zasilają tysiące użytkowników 
nowoczesnych technologii, głównie 
telefonów komórkowych, na których 
strony internetowe wyświetlają się 
nieprawidłowo.

PRzebAdAnyCh zosTAło  
3100 seRWIsóW

Pomimo wielu regulacji prawnych, 
poziom dostępności publicznych 
witryn internetowych nadal pozosta-
wia wiele do życzenia. – Kilkuletnia 
praktyka pokazuje, iż problemu nie 
stanowi brak środków finansowych, 
czy brak dobrej woli. Największym kło-
potem jest brak świadomości potrzeb 
osób wykluczonych cyfrowo oraz brak 
podstawowej wiedzy na temat tworze-
nia dostępnych witryn internetowych 
– mówi Piotr Witek, specjalista ds. 
dostępności w Fundacji. Publikowany 
przez Fundację raport jest efektem 
pierwszego, tak dużego i komplekso-
wego, badania dostępności publicz-
nych serwisów internetowych. Analizą 

sTRony PublICzne 
nIedosTęPne dlA on

zostało objętych 3100 portali. Dopiero 
tak duże badanie jest w stanie uka-
zać prawdziwy poziom dostępności 
publicznych serwisów internetowych 
oraz skalę zjawiska cyfrowego wyklu-
czenia w Polsce. Zadaniem raportu jest 
zwrócenie uwagi na najczęściej wystę-
pujące nieprawidłowości w budowie 
serwisów internetowych oraz wskaza-
nie barier na jakie napotykają osoby 
niepełnosprawne przy próbach zapo-
znania się z informacją publiczną.

ACCessIbIlITy CAmP 2013

Duża potrzeba edukacji sektora 
publicznego w kontekście dostęp-
ności stron jest zauważalna i wiele 
organizacji pozarządowych próbuje 
wypełnić tę lukę. Forum Dostępnej 
Cyberprzestrzeni, w ramach którego 
działa FIRR zorganizowało 9 maja 
2013 r. spotkanie ekspertów do spraw 
dostępności pod nazwą Accessibility 
Camp 2013. W  wydarzeniu wzięło 
udział wielu przedstawicieli admini-
stracji publicznej, którzy wyrażają chęć 
podjęcia i zgłębiania tematu.

– „Accessibility Camp pozwala nam 
uświadomić sobie, jak wiele musimy 
– my, urzędnicy – zrobić, by nasze 
państwo było naprawdę dostępne 
– by przestało być niepełnosprawne 
w kontakcie ze swoimi Obywatelami. 
– napisał w  liście do uczestników 
spotkania Michał Boni, Minister 
Administracji i Cyfryzacji. Dodał też, 
że: – „Zobowiązanie do wdrożenia 
WCAG 2.0 jest bardzo ambitne, a na 
jego wykonanie mamy tylko dwa lata. 

Musimy się wszyscy nauczyć nie tylko, 
jak budować dostępne serwisy, ale 
także jak je utrzymywać. Jak odpowia-
dać na potrzeby obywateli – wszyst-
kich obywateli.

mATeRIAły edukACyjne nA 
WolnyCh lICenCjACh

Raport jest ostatnim elementem pro-
jektu mającego za zadanie zwiększyć 
powszechną świadomość potrzeb 
osób niepełnosprawnych w cyfrowej 
przestrzeni publicznej. W ramach pro-
jektu każda jednostka objęta analizą 
otrzymała raport z badania. Oprócz 
oceny poziomu dostępności oraz 
wskazówek jak należy poprawić odna-
lezione nieprawidłowości, wszystkie 
podmioty otrzymały możliwość nie-
odpłatnego skorzystania z  punktu 
konsultacyjnego, gdzie mogły uzyskać 
dokładne informacje i instrukcje jak 
można zwiększyć poziom dostęp-
ności ich serwisów internetowych. 
Dodatkowo, na stronach Forum 
Dostępnej Cybeprzestrzeni (www.fdc.
org.pl) zostały opublikowane na otwar-
tych licencjach, materiały edukacyjne 
z zakresu udostępniania informacji 
publicznej oraz bezpłatne narzędzia 
do samodzielnej kontroli poziomu 
dostępności dowolnej strony interne-
towej. Całość projektu finansowana 
była ze środków Fundacji Batorego 
oraz Banku Gospodarki Żywnościowej. 
Patronat nad raportem sprawuje 
Rzecznik Praw Obywatelskich.

Piotr Pawłowski (FIRR)

dostępność w liczbach

Ocena Ilość badanych 
 serwisów Dostępność

Powyżej 8,0 pkt. 26 Dostępne

Pomiędzy 7,0 a 8,0 pkt. 645 Dostępne z niewielkimi 
utrudnieniami

Pomiędzy 6,0 a 7,0 pkt. 1341 Niedostępne w umiar-
kowanym stopniu

Pomiędzy 5,0 a 6,0 pkt. 933 Niedostępne w znacz-
nym stopniu

Poniżej 5,0 pkt. 155 Niedostępne całkowicie

Przeważająca część badanych serwisów jest niedostępna.


	_GoBack
	Powiatowy „student”
Niepełnosprawny
	Strona Prezydenta RP w PJM!
	PROJEKT: PRACA
	Niesłyszący w urzędzie 
	Certyfikaty i wyróżnienia 
	KatPON wręczone
	Uczestnictwo ON
	w kształceniu doktorantów
	Zespół ds. osób 
	Głuchych przy RPO
	Jak zarządzać swoim czasem? 
Poradnik przedsesyjny.
	Strony publiczne 
	niedostępne dla ON
	Niepełnosprawni 
w programie Erasmus
	Zdrowie a choroba psychiczna – 
I edycja szkolenia dla studentów
	Pierwszy w historii UEK kurs PJM
	Amerykański maratończyk
w Krakowie
	Dostępny mecz piłkarski
	Członkowie ZSN UEK medalistami!
	II Integracyjny Maraton
	Pływacki o Puchar Rektora UEK
	KOSZYKÓWKA NA WÓZKACH
	usłysz to, czego nie widzisz
	fotorelacja z wigilii
	VI KDI - „zobacz
 niepełnosprawność”
	sportowo i tanecznie
	Tworzę, więc jestem
	Trochę inni
	Nowy teatr stary
	Z wizytą u naszych
 południowych sąsiadów

