
 
 

 

 

 

Moduł V 
Niepełnosprawni i niepełnosprawność w nowych mediach 

RAPORT Z BADAŃ I REKOMENDACJE 
 

 

mgr inż. Jarosław Królewski 

dr Tomasz Masłyk 

dr Ewa Migaczewska 

dr Maria Stojkow 

dr Dorota Żuchowska 

 

 

Raport powstał w ramach projektu Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób 

niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec 

niepełnosprawności finansowanego ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

 

 

KRAKÓW 2013 

 
Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej     
ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków 

 

 

 

 
 
 
  



Badania realizowane w ramach modułu 5 „niepełnosprawni i niepełnosprawność w 
nowych mediach”, będącego elementem projektu badawczego „Od kompleksowej diagnozy 
sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec 
niepełnosprawności” dotyczyły funkcjonowania osób niepełnosprawnych w przestrzeni 
internetowej. Starano się spojrzeć na osoby niepełnosprawne z perspektywy odbiorców i 
twórców treści oferowanych przez Internet, wykorzystując w tym celu różne: 1) metody 
badań (ilościowe i jakościowe), 2) źródła danych (zastane i wywołane), oraz 3) techniki 
pozyskiwania danych (badania ankietowe i wywiady pogłębione, a także analizę zawartości, 
treści i dostępności witryn internetowych). Badania objęły swoim zakresem: 

 wtórną, ilościową analizę danych pochodzących ze zbiorów Diagnozy Społecznej 2009 

oraz „Ogólnopolskich badań sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych” 

zrealizowanych przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w 2010 roku, 

 analizę zawartości i treści portali internetowych urzędów administracji publicznej 

(wybranych stron ministerialnych, powiatowych oraz gminnych) i organizacji 

pozarządowych, dedykowanych problematyce niepełnosprawności, 

 analizę dostępności dla osób niepełnosprawnych stron internetowych urzędów 

administracji publicznej i organizacji pozarządowych, 

 analizę zawartości i treści forów i profili internetowych związanych z tematyką 

niepełnosprawności, 

 wywiady pogłębione z aktywnymi, niepełnosprawnymi użytkownikami Internetu, 

 badania ankietowe (z wykorzystaniem ankiet internetowych) na temat pozyskiwania 

informacji oraz tworzenia relacji interpersonalnych/społecznych w sieci internetowej 

przez jej niepełnosprawnych użytkowników. 

Materiał empiryczny stał się podstawą do opracowania czterech raportów z badań: 

 „Profil niepełnosprawnego internauty (analiza porównawcza)” – raport 1 

 „Sieć internetowa jako medium umożliwiające pozyskiwanie informacji oraz 

nawiązywanie i podtrzymywanie relacji społecznych przez osoby niepełnosprawne” – 

raport 2 

 „Portret aktywnego, niepełnosprawnego użytkownika sieci na podstawie analizy 

forów, profili i wywiadów pogłębionych” – raport 3 

 „Dostępność i użyteczność w sieci. Aplikacje i serwisy internetowe w kontekście osób 

niepełnosprawnych” – raport 4 

 

1. Osoby niepełnosprawne w sieci internetowej (na podstawie raportów 1 i 2) 
 

Wyniki analizy przedstawione w raporcie „profil niepełnosprawnego internauty 
(analiza porównawcza)” przeprowadzonej w oparciu o dane pochodzące z badań „Diagnozy 
Społecznej” (Rada Monitoringu Społecznego) i „Ogólnopolskich badań sytuacji, potrzeb i 
możliwości osób niepełnosprawnych” (SWPS i PFRON) pozwoliły zaprezentować szczegółową 
charakterystykę niepełnosprawnych użytkowników Internetu, porównać ją z opisem 
sprawnych internautów, jak również zestawić ją z profilem osób niepełnosprawnych, którzy z 
Internetu nie korzystają. 



Pierwszy, istotny wniosek dotyczy istnienia znacznych dysproporcji pomiędzy 
niepełnosprawnymi i sprawnymi użytkownikami Internetu. Dane Diagnozy Społecznej 
pokazały, że jedynie co czwarta osoba niepełnosprawna w chwili badania korzystała z 
Internetu, podczas gdy wśród osób sprawnych, internautą była co druga osoba: w sieci 
internetowej można spotkać relatywnie dwa razy częściej osobę sprawną niż 
niepełnosprawną. Jak się okazuje, niepełnosprawność jako zmienna, nie ma istotnego 
wpływu na to, czy ktoś jest, czy też nie jest użytkownikiem Internetu. Obserwowane 
dysproporcje są w głównej mierze pochodną cech demograficzno-społecznych. 
Niepełnosprawni to na ogół osoby starsze, gorzej wykształcone, o niższych dochodach i w 
stosunku do populacji generalnej nadreprezentowane przez rencistów i emerytów (por. 
wykres 1) Ze względu na wyróżnione cechy, osoby je posiadające, najczęściej podlegają 
zjawisku cyfrowego wykluczenia, zarówno ze względu na relatywnie mniejsze kompetencje 
(wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne), jak i mniejszy zakres potrzeb możliwych do 
realizowania przy pomocy Internetu (raport 1: 2-5) 

 
Wykres 1. Cechy demograficzno-społeczne istotnie różnicujące osoby niepełnosprawne i 

sprawne (warunkujące dysproporcje w wykorzystaniu Internetu) 

 
 

 
 
 
 
Średni wiek       58 lat             43 lata  
Średnia liczba lat nauki szkolnej     10,5 lat             12 lat 
Średni dochód netto      1033 zł             1546 zł 
Status zawodowy  sektor publiczny   2,9%   14,8% 

sektor prywatny   6,1%   25,4% 
przedsiębiorcy   0,8%   4,6% 
rolnicy    0,7%   4,7% 
renciści    42,4%   3,3% 
emeryci    33,9%   18,8% 
uczniowie i studenci  2,5%   11,8% 
bezrobotni   2,4%   6,4% 
inni bierni zawodowo  8,3%   10,1% 
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Warto w tym miejscu zauważyć, że również wśród ogółu osób niepełnosprawnych, 
podobne cechy decydują o tym, kto korzysta z Internetu, a kto go nie wykorzystuje. Z 
większym prawdopodobieństwem wśród niepełnosprawnych użytkowników Internetu 
(podobnie jak i wśród osób sprawnych) spotkać można osoby młodsze, lepiej wykształcone, 
o wyższym dochodzie, czy też mieszkańców większych miast. Są to częściej osoby aktywne 
zawodowo lub edukacyjnie, bądź osoby bezrobotne (ale skłonne podjąć pracę) (raport 1: 5-9) 

 
 

 
 
 
             Użytkownicy     Niekorzystający 
 
Średni wiek       44 lat             63 lata  
Średnia liczba lat nauki szkolnej     13 lat             10 lat 
Średni dochód netto      1384 zł             936 zł 
Status zawodowy  sektor publiczny   8,4%   1,3% 

sektor prywatny   15,2%   3,5% 
przedsiębiorcy   2,9%   0,2% 
rolnicy    0,9%   0,6% 
renciści    34,1%   44,8% 
emeryci    13,7%   39,8% 
uczniowie i studenci  10,1%   0,3% 
bezrobotni   4,7%   1,7% 
inni bierni zawodowo  10,0%   7,8% 

 
 
 
 

Jeśli Internet ma służyć aktywizacji osób niepełnosprawnych w wymiarze 
zawodowym, edukacyjnym czy społecznym, należy wziąć pod uwagę fakt, że 
niepełnosprawność sama w sobie nie jest czynnikiem warunkującym potrzebę (bądź jej 
brak) korzystania z Internetu. Osoby niepełnosprawne, które z niego nie korzystają, 
wpisują się w szerszy, społeczny kontekst istniejących w społeczeństwie cyfrowych 
nierówności, będących w głównej mierze pochodną społecznej stratyfikacji, a co za tym 
idzie, zróżnicowanych pozycji społecznych. Niwelowanie tych różnic powinno odbywać się 
poprzez nabywanie kompetencji kulturowych i społecznych, a w następnej kolejności -  
technologicznych.  

 
W swojej historii korzystania z Internetu osoby niepełnosprawne różnią się od osób 

sprawnych pod względem średniej ilości lat, które upłynęły od ich pierwszego zalogowania 
się do sieci, jak również pod względem intensywności jego wykorzystania i postrzeganej 
funkcjonalności, którą oferuje sieć internetowa. W przypadku jednych jak i drugim, istnieje 
zależność pomiędzy czasem spędzanym w sieci, a liczbą wykonywanych w niej czynności i 
jest to zależność pozytywna (raport 1: 5). 

 
 
 
 
 

Cechy demograficzno-społeczne istotnie różniące 
niepełnosprawnych internautów od osób 
niepełnosprawnych,  nie korzystających z Internetu 
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        Niepełnosprawni  Sprawni 

Średnia liczba lat korzystania z Internetu                4,6 lat    5,9 lat 
Średni czas przeznaczany na Internet w ciągu tygodnia              9,3 h    11,6 h 
Liczba czynności wykonywanych w Internecie (z 26)             15 (58%)                 12 (46% )  

 
 
 
 
Pisząc o internautach – bez względu na to, czy są to osoby sprawne, czy też 

niepełnosprawne, należy pamiętać, że nie stanowią oni homogenicznej kategorii, nie tylko 
pod względem cech demograficzno-społecznych, ale również w odniesieniu do funkcji, które 
realizują za pośrednictwem Internetu. Zastosowana analiza skupień uwzględniająca 26 
funkcji wyróżnionych w badaniach Diagnozy Społecznej pozwoliła wyróżnić 4 
charakterystyczne wymiary zastosowania Internetu (w nawiasach odsetek 
niepełnosprawnych internautów wykonujących daną czynność) (raport 1: 17-26): 
1. Typ informacyjno-komunikacyjny oparty na działaniach, takich jak: 

a) sprawdzanie i wysyłanie poczty elektronicznej (e-mail)     (75,2%) 
b) korzystanie z komunikatorów umożliwiających rozmowy ze znajomymi   (65,8%) 
c) przeglądanie stron www         (84,2%) 
d) odwiedzanie portali społecznościowych       (68,0%) 
e) czytanie gazet          (60,7%) 

2. Typ rozrywkowy: 
a) uczestniczenie w czatach         (46,4%) 
b) uczestniczenie w grupach lub forach dyskusyjnych 
c) telefonowanie przez Internet (VoIP, Skype)      (50,9%) 
d) ściąganie darmowego oprogramowania      (35,4%) 
e) ściąganie darmowej muzyki, filmów      (40,4%) 
f) granie w gry sieciowe        (43,1%) 
g) zbieranie materiałów potrzebnych do nauki, pracy     (53,4%) 
h) słuchanie muzyki i radia        (52,2%) 

3. Typ finansowo-publiczny: 
a) pobieranie lub wypełnianie formularzy urzędowych     (39,9%) 
b) praca zawodowa         (32,3%) 
c) kupowanie produktów przez Internet (poza aukcjami)    (41,9%) 
d) uczestniczenie w aukcjach internetowych      (34,9%) 
e) korzystanie z banku        (42,5%) 
f) uzyskiwanie informacji ze stron internetowych instytucji publicznych   (49,2%) 

4. Typ kreatywny:  
a) tworzenie lub modyfikowanie własnej strony www lub bloga    (23,8%) 
b) tworzenie i publikowanie własnych tekstów, grafiki, muzyki lub innej twórczości (23,6%) 
c) rezerwacja biletów        (29,9%) 
d) wideokonferencje        (31,4%) 
e) uczestniczenie w kursach lub szkoleniach      (28,6%) 
f) oglądanie telewizji przez Internet       (34,9%) 
g) szukanie pracy, wysyłanie ofert dotyczących zatrudnienia    (37,3%) 

 

Próba odpowiedzi na pytanie o preferencje niepełnosprawnych użytkowników Internetu 
– w odniesieniu do wyróżnionych typów aktywności – ujawnia charakterystyczne zależności. 
We wszystkich czterech wymiarach istotnie większą aktywnością charakteryzują się 
mężczyźni i osoby młodsze. Wzrastający poziom wykształcenia warunkuje częstsze 

Charakter wykorzystania Internetu przez 
niepełnosprawnych i sprawnych użytkowników 

Źródło: Diagnoza Społeczna 2009 



korzystanie z funkcji ujętych w wymiarze finansowo-publicznym. Znaczenie ma również 
dochód internautów. Wraz z rosnącym dochodem istotnie częściej niepełnosprawni 
internauci korzystają z funkcji ujętych w wymiarze rozrywkowym, finansowym i kreatywnym. 
Aktywniejsi pod względem liczby i zróżnicowania wykorzystywanych funkcji Internetu są 
również mieszkańcy większych miast (szczególnie tych powyżej 500 tys. mieszkańców) w 
porównaniu z mieszkańcami małych miasteczek (zwłaszcza tych poniżej 20 tys. mieszkańców) 
i wsi. Odnosząc się do statusu społeczno-ekonomicznego zauważyć można, że to zazwyczaj 
internauci będący rencistami lub emerytami odznaczają się mniejszymi potrzebami 
realizowanymi przy wykorzystaniu narzędzi finansowo-publicznych czy kreatywnych. 
Przykład zróżnicowanych zainteresowań (warunkowanych kompetencjami i potrzebami) 
pokazuje, że cyfrowy podział przebiega nie tylko pomiędzy osobami będącymi online i offline, 
ale istnieje wśród samych użytkowników Internetu (bardziej adekwatnym określeniem 
stanu/procesu prowadzącego do kształtowania się różnic pomiędzy internautami byłoby 
pojęcie „cyfrowe nierówności”). Tak więc, wobec rejestrowanej dynamiki rozwoju rozwiązań 
ICT, skutkującej coraz większą dostępnością Internetu wśród odbiorców indywidualnych jak i 
podmiotów publicznych czy gospodarczych, można spodziewać się, że to właśnie wśród 
użytkowników Internetu intensyfikować się będzie zjawisko cyfrowych nierówności 
prowadzące do cyfrowego wykluczenia. 

  
Aby zapobiegać procesowi cyfrowego wykluczenia  niezbędne jest uwzględnienie 

faktu, że społeczność osób niepełnosprawnych, korzystających z Internetu, tworzy 
heterogeniczną kategorię użytkowników, dla których różne cele, możliwe do osiągnięcia 
dzięki Internetowi, mają różną wartość. Niektóre są kluczowe, inne – marginalne. 
Rozwiązania mające na celu niesienie pomocy niepełnosprawnym internautom w dążeniu 
do realizacji ich celów powinny to zróżnicowanie uwzględniać. Dotyczy to zarówno 
wytwórców narzędzi (hardware) jak i twórców oprogramowanie (software), czy też 
autorów przekazów (i ich zawartości oraz treści). Wysiłki te należy oprzeć na założeniu, że 
użyteczność Internetu nie opiera się na jednej, uniwersalnej formule, ale na wielu 
indywidualnych (subiektywnych) definicjach celów i potrzeb. 

 
Pisząc o osobach niepełnosprawnych zawsze należy mieć na względzie fakt, że różnią się 

one między sobą nie tylko pod względem podstawowych charakterystyk społeczno-
demograficznych, ale przede wszystkim pod względem dolegliwości, która stała się przyczyną 
ich niepełnosprawności. Różne typy niepełnosprawności implikują różne sposoby radzenia 
sobie z dysfunkcjami. Badania realizowane przez SWPS na ponad 65 tysiącach 
niepełnosprawnych pokazały, że proporcje osób korzystających z Internetu wśród kategorii 
osób z najbardziej podstawowymi i najczęściej kojarzonymi z niepełnosprawnością 
dysfunkcjami (wzroku, mowy-słuchu, ruchu) są porównywalne (problem jednoznacznego 
określenia odsetka niepełnosprawnych internautów na podstawie wyników tych badań 
został opisany w raporcie 1 na str. 10). Wśród niepełnosprawnych niedowidzących lub 
niewidzących oraz wśród osób ze schorzeniami aparatu mowy lub słuchu 6 na 10 osób 
korzysta z Internetu (odpowiednio 60,8% i 59,9%). Relatywnie nieco mniej liczna jest 
kategoria osób z dysfunkcjami ruchu, chociaż co druga osoba reprezentująca tę kategorie 
również jest użytkownikiem Internetu (51,1%). Relatywnie najmniej internautów (co trzecia 
osoba) jest wśród tych, których niepełnosprawność wynika z zaburzeń umysłowych (30,7%).  

 



Różne dysfunkcje stanowiące przyczynę niepełnosprawności wymagają od osób 
niepełnosprawnych wypracowania różnych strategii radzenia sobie z problemami 
związanymi pośrednio lub bezpośrednio z tymi dysfunkcjami. Użyteczność Internetu dla 
osób niepełnosprawnych zostanie ograniczona, jeśli nie będzie uwzględniać się 
zróżnicowania motoryczno-percepcyjnych ograniczeń osób niepełnosprawnych. Tylko w 
takim wypadku informacje zawarte w Internecie staną się użyteczne, a sam Internet jako 
medium przekazu – efektywne.   

 
Kluczową funkcją realizowaną za pomocą Internetu jest możliwość komunikacji, która w 

przypadku osób niepełnosprawnych odgrywa niebagatelną rolę. Komunikacyjne funkcje 
Internetu (e-mail, komunikatory internetowe, portale społecznościowe) są jednymi z 
najbardziej popularnych, nie tylko wśród osób niepełnosprawnych, ale również wśród ogółu 
użytkowników Internetu (raport 1: 17-21). O ile jednak dla osób sprawnych możliwość 
zapośredniczonej komunikacji w pewnych przypadkach stanowi substytut czy też 
uzupełnienie komunikacji face to face, o tyle dla osób niepełnosprawnych taki sposób 
porozumiewania się może być czymś niezbędnym. Relatywnie duży odsetek 
niepełnosprawnych internautów korzysta z funkcji, które w swoich założeniach ma oferować 
e-administracja: uzyskiwanie informacji ze stron internetowych instytucji publicznych czy 
pobieranie lub wypełnianie formularzy urzędowych. Internet to również narzędzie 
wykorzystywane przez osoby niepełnosprawne do pozyskiwania materiałów niezbędnych do 
nauki lub pracy lub realizacji celów zawodowych. 

 
Chociaż Internet w przypadku każdego użytkownika jest narzędziem silnie 

spersonalizowanym przez jego potrzeby i cele, to nie należy zapominać, że każdy 
internauta funkcjonuje w realnym świecie instytucji i organizacji, z którymi wielokrotnie 
musi się komunikować, a jakość tej komunikacji wpływa na ogólnie rozumianą jakość 
życia. Patrząc na ten problem z perspektywy osób niepełnosprawnych, istotne jest zatem 
umożliwienie im efektywnej i skutecznej komunikacji z urzędami, reprezentantami 
politycznymi, przedstawicielami organizacji udzielających różnego rodzaju wsparcie takim 
osobom. Ważne jest zarówno budowanie podstaw dla e-administracji, e-urzędów, jak 
również promowanie różnych form e-pracy, czy narzędzi umożliwiających uczestnictwo w 
e-learningu. Stworzy to nie tylko szanse na podniesienie poziomu partycypacji osób 
niepełnosprawnych w aktywności edukacyjnej czy zawodowej, ale pozwoli również 
włączyć osoby niepełnosprawne w proces budowania społeczeństwa obywatelskiego. 
Ważne jest aby tworzyć system zachęt, dzięki którym osoby niepełnosprawne będą mogły 
stać się aktywnymi podmiotami odpowiedzialnymi za własne działania, a nie klientami 
rozwiązań oferowanych im przez innych. 

 
Poparciem dla tego spostrzeżenia jest fakt odnotowany dzięki badaniom Diagnozy 

Społecznej, że tylko co dziesiąta (11,1% w przypadku internautów i 14,9% wśród nie 
korzystających z Internetu), niepełnosprawna osoba czuje się źle traktowana przez innych ze 
względu na swoją niepełnosprawność. Podstawowe utrudnienia, na które wskazują 
niepełnosprawni mają charakter systemowy, nie do końca zależny od ich postaw i wysiłków 
zmierzających do poprawy ich własnej sytuacji. Istotnymi problemami, z którymi muszą 
mierzyć się niepełnosprawni internauci są: brak właściwych form rehabilitacji – na to 
utrudnienie wskazuje co trzeci niepełnosprawny użytkownik Internetu (29,2%), niechęć 
pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych (26%) i bariery architektoniczne 



(17,5%). Chociaż ocena życia jako takiego jest w przypadku osób niepełnosprawnych nieco 
niższa niż wśród osób sprawnych (odpowiednio 4,72 i 5,21 na 7-punktowej skali), to w 
ostatecznym rozrachunku można traktować ją jako umiarkowanie pozytywną (wartości te 
wskazują na „dość dobrą” ocenę życia). Niepełnosprawni Internauci ocenili swoje życie na 
5,1 więc nie różnią się istotnie od ogółu osób sprawnych. Można zatem domniemywać, że ich 
dysfunkcje, nie determinują postrzegania i oceny swojej życiowej sytuacji. Osoby 
niepełnosprawne odznaczają się podobnym poziomem zaufania wobec innych, jak osoby 
niepełnosprawne, co również jest ważną przesłanką dla potrzeby promowania działań 
integracyjnych, aktywizowania i angażowania osób niepełnosprawnych w inicjatywy, które 
pomogą im w samodzielnym radzeniu sobie z problemami związanymi z ich 
niepełnosprawnością. Faktem, który wymaga szczególnego podkreślenia jest to, iż osoby 
niepełnosprawne nie ustępują osobom sprawnym pod względem stopnia zaangażowania 
obywatelskiego (jeśli za taką uznać działania na rzecz społeczności lokalnej, udział, aktywne 
uczestnictwo lub zorganizowanie zebrania publicznego, członkostwo w organizacjach, 
stowarzyszeniach, partiach, itp., czy też pełnienie funkcji w takich organizacjach). Zarówno 
co trzecia osoba sprawna (30,8%) jak i niepełnosprawna (27,9%) wskazała w badaniach 
Diagnozy Społecznej na uczestnictwo przynajmniej w jednej z wymienionych form 
aktywności. W przypadku niepełnosprawnych internautów stopień tego zaangażowania był 
jeszcze większy i wyniósł 41,5% (dla porównania – adekwatny odsetek dla sprawnych 
internautów był równy 35,2%) (raport 1: 26-29, 34-37). 

 
  O ile trudno oczekiwać w krótkiej perspektywie czasowej pojawienia się 

radykalnych zmian systemowych, poprawiających funkcjonowanie służby zdrowia, 
przekształcających stosunki na rynku pracy, czy usprawniających rozwiązania 
infrastrukturalne, niwelujące bariery architektoniczne, o tyle pewne działania w tym 
kierunku – ukierunkowane na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych – mogą być 
podejmowane tu i teraz.  

Po pierwsze, ważnym elementem polityki realizowanej na każdym szczeblu 
struktury władzy powinno być skuteczne informowanie o możliwościach leczenia i 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub osób zagrożonych niepełnosprawnością (tak, aby 
pierwszej kategorii osób pomagać w radzeniu sobie z niepełnosprawnością, a drugą 
kategorię osób ostrzegać przed ryzykiem niepełnosprawności). Nieocenioną rolę mogą 
pełnić tutaj organizacje pozarządowe, które, jak pokazały badania ankietowe, cieszą się 
relatywnie wysokim zaufaniem wśród osób niepełnosprawnych. Należy przyjąć, że 
niezwykle użytecznym kanałem informacyjnym realizującym tę funkcję będzie Internet. 

Po drugie, umiejętność wykorzystywania narzędzi informacyjno-komunikacyjnych 
przez osoby niepełnosprawne, może stać się podstawą dla promowania e-pracy: zarówno 
wśród potencjalnych pracodawców, jak i pracowników.  

Po trzecie, należy wspierać oddolne inicjatywy, w których osoby niepełnosprawne 
biorą aktywny udział, gdyż stanowią one podstawę dla działań pomagających niwelować 
bariery (także architektoniczne), usprawniać infrastrukturę w najbliższym otoczeniu, 
integrować wokół tych zadań przedstawicieli władz lokalnych, organizacji pozarządowych 
czy członków społeczności lokalnej. Internet, jako platforma komunikacji, wymiany 
pomysłów, rodzenia się idei, może dla tego typu przedsięwzięć pełnić rolę niezastąpionego 
katalizatora. 

 



Pewne ogólnopolskie tendencje, ujawnione w oparciu o analizę danych pochodzących 
z Diagnozy Społecznej, znalazły potwierdzenie również w badaniach ankietowych 
skierowanych do niepełnosprawnych internautów. Stosunkowo niewielkie liczebnie próby i 
specyficzny charakter osób, które wzięły udział w badaniach: między innymi z 
nadreprezentacją kobiet (64,6% w badaniach nt. „informacji” oraz 62,7% w badaniach nt. 
„relacji”) osób z wyższym wykształceniem (57,3% w badaniach nt. „informacji” oraz 58,2% w 
badaniach nt. „relacji”) i osób młodych (średni wiek równy 32 lata w badaniach nt. 
„informacji” oraz 31 lat w badaniach nt. „relacji”) nie uprawniają do formułowania 
uniwersalnych wniosków, ale rzucają światło na kilka problemów wartych podkreślenia w 
odniesieniu do sposobu postrzegania pewnych zjawisk przez niepełnosprawnych 
internautów (raport 2: 49-52, 66-68). Uczestnicy obu badań to aktywni użytkownicy 
Internetu – korzystają z niego średnio od 10 lat i poświęcają mu prawie 4 godziny dziennie (w 
obu badaniach te dane były zbieżne). O tym, że Internet stał się niezbędnym narzędziem w 
ich życiu świadczy fakt, że brak dostępu do niego w wielu przypadkach (pracy zawodowej, 
nauki, pozyskiwania informacji czy komunikowania się z innymi) uniemożliwiałby tym 
osobom normalne funkcjonowanie. Internet służy realizacji wielu różnych celów, a każda z 
ocenianych funkcji była realizowana przynajmniej przez połowę badanych (raport 2: 54-56, 
71-72).  

 
 
 

 

Badania nt. 
informacji [%] 

Badania nt. 
relacji [%] 

Korzystanie z poczty elektronicznej 100 100 

Przeglądanie stron www 97,6 98,5 

Korzystanie z bankowości elektronicznej 86,6 89,6 

Słuchanie muzyki, radia 89 94 

Korzystanie z komunikatorów internetowych 93,9 94 

Oglądanie filmów, seriali, programów rozrywkowych, edukacyjnych, 
dokumentalnych, itp.  

91,5 97 

Czytanie e-prasy, e-booków 82,9 89,6 

Dokonywanie zakupów przez Internet 82,9 91 

Udział w aukcjach internetowych 68,3 80,6 

Pobieranie lub wypełnianie formularzy urzędowych 80,5 79,1 

Pobieranie płatnych lub darmowych plików muzycznych, filmowych, książek itp. 80,5 79,1 

Odwiedzanie witryn umożliwiających swobodny dostęp do książek w wersji 
cyfrowej 

73,2 83,6 

Granie w gry sieciowe 57,3 59,7 

Odwiedzanie stron internetowych obiektów zabytkowych, muzeów, galerii, itp. 76,8 74,6 

Uczestnictwo w kursach, szkoleniach, telekonferencjach za pośrednictwem 
Internetu (e-learning) 

56,1 56,7 

Uczestnictwo w czatach 52,4 62,7 

 

 
 
 
 

Czynności realizowane w Internecie przez osoby 
niepełnosprawne  

Źródło: Badania ankietowe realizowane w 
ramach projektu 



Niepełnosprawni internauci podkreślali, że za pośrednictwem Internetu poszukują 
przede wszystkim wsparcia informacyjnego (86,6%), natomiast w mniejszym stopniu innych 
jego form: instrumentalnego (74,6%), emocjonalnego (65,7%) czy materialnego (29,9%). Ta 
potrzeba rzetelnego i pełnego poinformowania obecna jest w odpowiedziach na temat tego, 
jakich informacji poszukują w sieci (raport 2: 74-75): 

 86,6% szuka informacji związanych ze zdrowiem 
 85,4% szuka informacji związanych z edukacją 
 81,7% szuka informacji związanych z pracą zawodową 
 72% szuka informacji związanych z aktywnością pozazawodową 
 63,4% szuka informacji związanych z barierami i ułatwieniami 

 
Najlepszym źródłem informacji na temat tych konkretnych zagadnień w opinii 

niepełnosprawnych internautów są strony organizacji pozarządowych. Zarówno relatywnie 
najczęściej internauci sięgają do tych stron, jak również stosunkowo najlepiej oceniają 
informacje na nich zawarte pod względem przydatności. Jedynie w przypadku zagadnień 
dotyczących zdrowia podobne oceny wystawiono portalom informacyjnym i różnym typom 
for internetowych oraz portali społecznościowych. Z drugiej strony, najniżej pod względem 
przydatności informacji, oceniono strony samorządowe (gminne i powiatowe), niekiedy 
również strony rządowe (ministerstw i urzędów wojewódzkich). Ważne z tego punktu 
widzenia jest podkreślenie faktu, że niepełnosprawni użytkownicy Internetu najczęściej 
zwracali się o pomoc w związku z ich niepełnosprawnością do przedstawicieli organizacji 
pozarządowych (55,2%), ale również dość często do instytucji samorządowych: miejskich, 
gminnych i powiatowych (43,3%) (raport 2: 56-65, 74-75). 
 

Znaczny odsetek internautów aktywnie uczestniczy w wymianie postów na forach 
poruszających problemy osób niepełnosprawnych. Tymczasem te formy komunikacji 
między użytkownikami Internetu niedostępne są na stronach gminnych czy powiatowych. 
Nie oferują ich również portale organizacji pozarządowych. Dodatkowo, niskie walory 
informacyjne witryn samorządowych (dotyczące problematyki niepełnosprawności) negują 
wagę funkcji informacyjno-komunikacyjnej, kluczowej dla osób niepełnosprawnych 
wykorzystujących Internet. Stworzenie platformy dla wymiany opinii w środowisku 
lokalnym, pod patronatem władz samorządowych, bez wątpienia byłoby rozwiązaniem 
zarówno pożądanym, jak i przydatnym – prowadzącym do lepszego poinformowania, 
integracji środowiskowej i aktywizacji do konkretnych działań. 

 
 

2. Zawartości stron administracji i NGO (na podstawie raportu 2) 
 

Analiza zawartości stron internetowych Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych i stron ministerialnych ujawniła istotne dysproporcje w liczbie informacji 
poświęconych osobom niepełnosprawnym. Spośród wszystkich (374) publikacji 
dedykowanych problematyce niepełnosprawności zanalizowanych na stronach 
ministerialnych oraz stronie Biura Pełnomocnika Rządu zdecydowana większość (blisko dwie 
trzecie) znajdowała się na drugiej ze wskazanych witryn1 (raport 2: 8). 

                                                           
1 Jeś li chodzi o dominującą tematykę informacji publikowanych na śtronach miniśterialnych i śtronie Biura 

Pełnomocnika, była ona odmienna. I tak, na śtronach miniśterialnych najczęś ciej poruśzano problem 
związany z kśztałceniem ośo b niepełnośprawnych – co trzecia informacja dotyczyła właś nie tego 



Poza liczbą informacji, drugą cechą różnicującą strony ministerialne i stronę Biura 
Pełnomocnika był stopień ich użyteczności, zwłaszcza w odniesieniu do tych publikacji, które 
tematycznie dominowały na obu typach stron – czyli publikacji o charakterze prawnym (było 
ich 40,3% na stronach ministerstw i 49,1% na stronie Pełnomicnika) (raport 2: 9). O ile na 
stronach analizowanych ministerstw ograniczały się one do cytowania tekstów ustaw lub ich 
projektów, a także uchwał Rady Ministrów, o tyle na stronach Biura Pełnomocnika najwięcej 
publikacji prawnych (ponad połowa – 55,8%) miała charakter „komentarzy” do różnych 
aktów prawnych (raport 2: 10). Takie rozwiązanie uznać należy za zdecydowanie bardziej 
korzystne z punktu widzenia potrzeb osób, do których strona jest adresowana, jak można 
przypuszczać w zdecydowanej większości nie legitymujących się wykształceniem 
prawniczym, a zatem mogącym mieć kłopoty ze zrozumieniem i trafną interpretacją tekstów 
prawnych nie opatrzonych stosownymi wyjaśnieniami.   

 
Wskazane jest, aby ze stron internetowych poszczególnych ministerstw 

wyeliminować publikacje skierowane do osób niepełnosprawnych i zastąpić je 
odnośnikiem do stosownej i zrozumiałej zakładki na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych. 

 
Konsekwentne publikowanie wszystkich informacji wychodzących od administracji 

centralnej i skierowanych do osób niepełnosprawnych (i/lub ich opiekunów) na stronie 
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pozwoliłoby uczynić z tej witryny swoistą 
bazę informacji dla osób zajmujących się problematyką niepełnosprawności. Sytuacja z jaką 
mamy obecnie do czynienia, tj. gdy jedynie niektóre ministerstwa publikują informacje  
rzeczywiście użyteczne dla osób niepełnosprawnych, powoduje wrażenie chaosu i może być 
myląca dla użytkowników, którzy po znalezieniu interesujących ich treści na stronie danego 
ministerstwa będą skłonni przeszukiwać strony kolejnych, szukając dedykowanych im treści 
(które, jak pokazują badania, zamieszczane są niezwykle rzadko – na stronach 5 
analizowanych ministerstw  stanowiły relatywnie niewielki odsetek wszystkich publikacji: od 
12,3% w przypadku Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, do zaledwie 1,6% na stronie 
Ministerstwa Zdrowia – por. wykres 2).  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
zagadnienia (33,3%). Drugie, pod względem częśtoś ci, zagadnienie, kto rego dotyczyła publikacja, 
wiązało śię z problematyką „zdrowia” (20,1%). Kolejne miejśca zajmowały na śtronach miniśterialnych 
publikacje dotyczące „śytuacji z yciowej” (12,5%), „prześtrzeni publicznej”(11,8%), „udogodnien ” 
(11,8%), a takz e „pracy” (11,1%) czy „aktywnoś ci pozazawodowej”. Jak łatwo śię domyś lic , charakter 
dominującego zagadnienia pozośtawał w bezpoś rednim związku z problematyką, kto rą w śwoich 
kompetencjach zajmuje śię konkretne miniśterśtwo (np. zagadnienia „edukacyjne” relatywnie 
najczęś ciej poruśzane były na śtronach Miniśterśtwa Edukacji Narodowej, problemy zdrowotne ośo b 
niepełnośprawnych w publikacjach na śtronie Miniśterśtwa Zdrowia itd.). Na śtronie Biura 
Pełnomocnika z kolei najczęś ciej podejmowanymi w publikacjach zagadnieniami okazały śię „śytuacja 
z yciowa” ośo b niepełnośprawnych (31,7%) oraz „praca zawodowa” (30,0%). Dwukrotnie rzadziej 
publikacje na analizowanej śtronie dotyczyły takich zagadnien , jak „prześtrzen  publiczna” (15,7%) czy 
„zdrowie” (13,5%). Pozośtałe z wyro z nionych w analizie zagadnien  prezentowane były z jeśzcze 
mniejśzą częśtotliwoś cią (raport 2: 77). 



Wykres 2. Udział publikacji poddanych analizie na poszczególnych stronach 

 
 
 
Znakomita większość publikacji traktujących o problematyce niepełnosprawności na 

stronach administracji państwowej, zarówno na stronach ministerstw, stronie Biura 
Pełnomocnika, jak i na stronach gminnych oraz powiatowych, odnosi się do ogólnie 
rozumianej kategorii „osób niepełnosprawnych” (odpowiednio 56,0%, 82,2% i 82,2%, 81,0%) 
(raport 2: 11, 21), bez dokonania rozróżnień ze względu na konkretny typ 
niepełnosprawności (wykres 3, wykres 4). 
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Wykres 3. Typ niepełnosprawności, którego dotyczyły publikacje prezentowane na 
stronach ministerialnych i stronie Pełnomocnika 

 

 
Uwaga: dana publikacja mogła dotyczyć kilku typów niepełnosprawności jednocześnie, dlatego też 
procenty nie sumują się do 100 
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Wykres 4. Typ niepełnosprawności, którego dotyczyły publikacje prezentowane na stronach 
gminnych i powiatowych 

 

 
Uwaga: dana publikacja mogła dotyczyć kilku typów niepełnosprawności jednocześnie, dlatego też 
procenty nie sumują się do 100 

 

Warto wprowadzić zasadę oznaczania konkretnych publikacji (tagi, znaczniki, 
przejrzyste adnotacje) umożliwiające identyfikację typu niepełnosprawności, do której się 
odnoszą. 

 
Brak możliwości kategoryzowania publikacji według typu niepełnosprawności zmusza 

użytkowników do korzystania z wyszukiwarek umieszczanych na stronach, które przeszukują 
zawartość według słów kluczowych. Jest to niezwykle uciążliwe rozwiązanie ponieważ po 
wpisaniu w wyszukiwarkę na przykład hasła „niepełnosprawn”, użytkownik może otrzymać 
od kilkudziesięciu do nawet kilkuset różnych artykułów zawierających to wyrażenie, często 
zupełnie ze sobą nie powiązanych, zarówno tematycznie, jak i chronologicznie. Fakt, iż na 
danej stronie znajduje się wiele publikacji poświęconych osobom niepełnosprawnym należy 
oczywiście ocenić pozytywnie, niemniej jednak, zmuszanie użytkownika do mozolnego 
poszukiwania interesującej go publikacji może mieć skutek odwrotny do zamierzonego, i w 
efekcie zniechęcić do korzystania z tych źródeł informacji. 

 
Do analizy zawartości stron internetowych administracji samorządowej dobrano 

próbę umożliwiającą rzetelne sprawdzenie jakiego rodzaju treści, skierowane do osób 
niepełnosprawnych, są publikowane na stronach jednostek powiatowych i gminnych. W tym 
celu analizie poddano witryny losowo dobranych gmin i powiatów stanowiących pary w 
obrębie każdego z 16 województw. Przeanalizowano na nich łącznie 548 informacji 
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dedykowanych problematyce niepełnosprawności2. Badania wykazały znaczne 
zróżnicowanie jeśli chodzi o liczbę treści skierowanych do osób niepełnosprawnych, zarówno 
pomiędzy gminami (od braku takich informacji w gminie Bielsk Podlaski w województwie 
podlaskim, do 46 w powiecie chrzanowskim w województwie małopolskim), jak i pomiędzy 
gminami i powiatami na korzyść tych drugich (liczba publikacji zakwalifikowanych do analizy i 
dostępnych na stronach powiatowych stanowiła ponad dwie trzecie wszystkich publikacji  
- 369 czyli 67,3%, podczas gdy na stronach gminnych znalazło się ich zaledwie 179 czyli 
32,7%) (raport 2: 18-19).  

 
Każda strona internetowa gminy i powiatu powinna zawierać zakładkę (podstronę) 

dedykowaną osobom niepełnosprawnym. Wspomaganie osób niepełnosprawnych to 
jedno z ustawowych zadań powiatu, zaś gmina jako organ administracji państwa, który jest 
najbliżej obywatela, powinna być pierwszym, instytucjonalnym podmiotem wsparcia i 
aktywizacji osób niepełnosprawnych. 

 
Przeprowadzona analiza zawartości stron internetowych wykazała, że większość z 

jednostek samorządu terytorialnego wykorzystuje Internet do komunikacji z obywatelami, 
nie zapominając o osobach borykających się z rozmaitymi niepełnosprawnościami. Niemniej 
jednak warto, aby idąc za przykładem np. Otwocka czy Trzebini, nie traktować witryny 
samorządu jedynie jako wirtualnej tablicy z urzędowymi ogłoszeniami, co oczywiście nie 
oznacza konieczności wyeliminowania ogłoszeń ze stron samorządowych, na których nota 
bene  właśnie ogłoszenia i krótkie infromacje okazały się zdecydowanie dominującą formą 
publikacji (stanowiły 70,3% spośród wszystkich analizowanych - w przypadku stron gminnych 
63,7%, a powiatowych 73,4%) (raport 2: 79). Warto jednak zadbać o to, by publikowane 
informacje nie tylko przekazywały prawne/urzędowe ustalenia, ale także relacjonowały 
wydarzenia związane z działalnością kulturalną, społeczną czy sportową osób 
niepełnosprawnych. Szerokie prezentowanie pozytywnych przykładów integracji, zabawy czy 
współzawodnictwa sportowego może być niezwykle silnym czynnikiem aktywizującym. Nie 
można również zapomnieć o tym, że odpowiednio prowadzona strona danej gminy czy 
powiatu to, w dobie Internetu, pierwsze i podstawowe źródło informacji o programach, 

                                                           
2
 Jeśli chodzi o przekrój tematów, którym poświęcone były informacje zawarte na stronach samorządowych, 

analiza wykazała, że na stronach powiatowych  najliczniej reprezentowana była grupa informacji związanych z 
aktywnością pozazawodową osób niepełnosprawnych – stanowiła ona blisko trzecią część wszystkich 
analizowanych informacji (30,4 %). Co piąta publikacja dotyczyła udogodnień dla osób niepełnosprawnych 
(20,4%) lub ich sytuacji życiowej (19,6%). Zagadnienia takie, jak praca (13,3%) czy edukacja (9 %) występowały 
na stronach powiatów znacznie rzadziej (co wyraźnie odróżnia je od zawartości stron administracji centralnej). 
Kwestia aktywności seksualnej w ogóle nie została poruszona w analizowanych publikacjach, a problemy, z 
którymi zmagają się rodziny osób niepełnosprawnych, w znikomym stopniu (poniżej 1%).     

W serwisach gminnych dominowały informacje dotyczące aktywności pozazawodowej (19,9%), 
sytuacji życiowej (19,9%) i udogodnień dla osób niepełnosprawnych (17%) oraz – inaczej niż w witrynach 
powiatów - edukacji (19,3%). Blisko połowę mniej informacji (11%) poświęcono tematyce pracy zawodowej 
osób niepełnosprawnych. W porównaniu ze stronami powiatowymi, dwukrotnie więcej publikacji dotyczyło 
rozwiązań dedykowanych tej kategorii osób wprowadzanych w przestrzeni publicznej (15,3%) – najczęściej były 
to informacje o architektonicznym dostosowaniu obiektów użyteczności publicznej do potrzeb 
niepełnosprawnych obywateli. Podobnie, jak w przypadku powiatów, nie pojawiły się właściwie wcale 
informacje dotykające kwestii seksualnych (0) i rodzinnych (tylko 1 informacja), co zresztą wydaje się 
zrozumiałe, jeśli zestawimy oficjalny charakter serwisów samorządowych z intymnością dwóch ostatnich 
zagadnień (raport 2: 79-80). 
 



konkursach, ale też źródło wiedzy o instytucjach zajmujących się osobami 
niepełnosprawnymi.  

 
Dlatego też niezwykle istotne jest, aby na każdej stronie w odpowiednich 

zakładkach znajdowały się przejrzyste informacje kontaktowe do urzędników 
odpowiedzialnych za problematykę niepełnosprawności w gminie czy powiecie. 

  
Tymczasem tylko na jednej stronie gminnej umieszczono odnośnik do konkretneych 

osób, które zajmują się problematyką niepełnosprawności.  Na pozostałych stronach nie 
wskazywano w ten sposób żadnych osób, jak również nie umieszczano linków do wydarzeń 
związanych z niepełnosprawnością. Elementem umożliwiającym komunikację interaktyną i 
stosunkowo często obecnym na analizowanych stronach samorządowych był adres mailowy 
urzędu (nie urzędnika!). Można było go znaleźć na 13 stronach powiatowych i 11 gminnych. 
Jak łatwo zauważyć, kilka stron (dokładnie 8) nie oferowało użytkownikom takiej możliwości 
kontaktu. Nie zawsze też udawało znaleźć się numer telefonu, dzięki któremu istniałaby 
sposobność skontaktowania się z reprezentantami powiatu lub gminy. Kontakt telefoniczny 
był dostępny na 13 stronach powiatowych i 12 gminnych. Strony samorządowe nie 
oferowały internautom możliwości kontaktowania się za pomocą komunikatora 
internetowego, na żadnej z nich nie było forum umożliwiającego wymianę opinii na temat 
problemów związanych z niepełnosprawnością. Tylko na dwóch stronach powiatowych i 
jednej gminnej zamieszczono formularz, który można było wypełnić on-line i przesłać do 
przedstawicieli władz powiatowych. Tylko w jednym powiecie stworzono użytkownikom 
strony możliwość wydrukowania formularza i wysłania go pocztą tradycyjną (raport 2: 28). 

   
Jednym z analizowanych wymiarów była przyjęta w publikacjach zamieszczanych na 

stronach internetowych „perspektywa”, rozumiana jako sposób opisywania problemu 
niepełnosprawności. Akcentowano czy publikacja opisuje problem niepełnosprawności przez 
pryzmat jednostki (konkretna osoba lub mała grupa, do której ta osoba należy), społeczny 
(nieformalne, społeczne działania lub relacje dotyczące osób niepełnosprawnych) czy 
instytucjonalny (rola, działania i znaczenie podmiotów formalnych).  

 
Wskazane jest, aby w publikacjach na stronach internetowych gmin  

i powiatów w większym stopniu akcentować perspektywę społeczną i jednostkową, które 
nie ukazują osób niepełnosprawnych jako beneficjentów pomocy organów administracji 
państwowej, ale jako równoprawnych uczestników życia lokalnej społeczności. 

 
Jednym z wyzwań stojących się przed osobami i instytucjami zajmującymi się 

problematyką niepełnosprawności jest kwestia integracji osób niepełnosprawnych w różnych 
obszarach ich potencjalnej aktywności, począwszy od edukacji, przez pracę, po wszelkie 
działania o charakterze pozazawodowym. Internet może być doskonałym narzędziem, które 
zwłaszcza na szczeblu lokalnym, jest w stanie umożliwić osobom niepełnosprawnym aktywne 
włączenie się w życie ich społeczności, jak też takim, które daje szansę na uaktywnienie 
oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych na rzecz osób niepełnosprawnych. Nie stanie się 
tak dopóki przytłaczającą większość publikacji stanowić będą „suche” komunikaty o 
„możliwości uzyskania dofinansowania na zakup…”, konstruowane z perspektywy 
instytucjonalnej, a właśnie taka - jak wynika z badań - dominuje na stronach internetowych 



administracji samorządowej3 (odpowiednio: 80,4% na stronach gminnych, 84,8% na 
powiatowych) (raport 2: 20). Tego rodzaju publikacje utrwalają wizerunek osób 
niepełnosprawnych jako niesamodzielnych beneficjentów pomocy urzędu gminy czy 
starostwa powiatowego. W celu przeciwdziałania takiemu stereotypowi niezwykle ważne 
jest umieszczanie informacji pisanych z perspektywy „jednostkowej”, tj. historii o życiu i 
(często niezwykłych) dokonaniach konkretnych osób borykających się z 
niepełnosprawnościami, które dla innych niepełnosprawnych mogą stanowić przykład do 
naśladowania, a pozostałych użytkowników i lokalną społeczność uwrażliwią na sytuację 
życiową i problemy niepełnosprawnych. Tymczasem przeprowadzona analiza pokazuje, że 
problemy opisywane z perspektywy jednostkowej poruszane były zdecydowanie najrzadziej 
(6,1% publikacji na stronach gmin i 3,4% na stronach powiatów, np. relacja nt. galerii, w 
której zatrudniona jest osoba niepełnosprawna, będąca mieszkańcem gminy). Nie wiele 
częściej znaleźć można było publikacje prezentowane z perspektywy „społecznej”, które 
mogłyby stanowić rodzaj inspirujących przykładów pożądanych działań podejmowanych 
przez lokalną społecznośc na rzecz jej niepełnosprawnych mieszkańców (dla gmin odsetek 
takich publikacji był równy 13,5%, dla powiatów 11,7%, np. podsumowanie konkursu 
plastycznego dla dzieci, w którym brały udział również dzieci niepełnosprawne 
zorganizowanego przez mieszkańców jednego z osiedli w związku z obchodami  
integracyjnego Dnia Dziecka) (raport 2: 20) (wykres 5). 

 
Wykres 5. Perspektywa, w jakiej prezentowane były publikacje na stronach gminnych  

i powiatowych 

 
  
 

                                                           
3 Taka śama tendencja zaobśerwowana zośtała na śtronach adminiśtracji centralnej – publikacje 

przyjmujace perśpektywę inśtytucjonalną śtanowią 76,5% wśzyśtkich zamieśzczonych na śtronie 
Pełnomocnika i 76,4% na śtronach miniśterialnych (raport 2: 10-11). 
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Obok witryn administracji państwowej (ministerialnych i samorządowych) analiza 
objęła również witryny organizacji pozarządowych (NGO). W wyniku zastosowanej metody 
doboru próby do analizy wybrano 174 organizacje, które deklarowały w swoim statucie 
podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Spośród nich niespełna połowa 
posiadała własną stronę internetową (82, tj. 47,1%). Ostatecznie do badań zakwalifikowano 
32 organizacje „wiodące” (za takie uznano te, które zostały wymienione na stronie Biura 
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych), na których poddano analizie 1121 
publikacji oraz  39 „innych” organizacji (wylosowanych z bazy Stowarzyszenia Klon/Jawor), 
na stronach których uwzględniono w analizie 1332 publikacje. Jak pokazują wyniki 
przeprowadzonej analizy, strony internetowe organizacji pozarządowych, zarówno 
„wiodących”, jak i „innych”, charakteryzują się wysokim stopniem zróżnicowania pod 
względem zawartości informacji4 skierowanych do osób niepełnosprawnych. Na stronach 
znajdowało się średnio 34 i 35 publikacji (odpowiednio dla „wiodących” i „innych”), przy 
czym były wśród nich zarówno organizacje, które publikowały ich nawet kilkaset, jak też i 
takie, które na swoich stronach zamieszczały zaledwie kilka lub nawet jedną publikację 
(raport 2: 28).  

 
Niepełnosprawni internauci korzystają ze stron organizacji pozarządowych i 

doceniają ich walory. Każda organizacja pozarządowa zajmująca się wspieraniem osób 
niepełnosprawnych czy koncentrująca się na problematyce niepełnosprawności w ogóle, 
powinna posiadać własną, na bieżąco aktualizowaną stronę internetową, będącą źródłem 
użytecznych informacji dla zainteresowanych użytkowników. 
 

Tematyka edukacyjna jest jednym z głównym obszarów aktywności, którą 
interesowali się ankietowani niepełnosprawni internauci. Sześciu na dziesięciu 
respondentów było zainteresowanych pozyskaniem w Internecie informacji na temat kursów 
związanych z aktywnością pozazawodową (65,9%), kursów związanych z pracą zawodową 
osób niepełnosprawnych (64,6%) i przepisów dotyczących kształcenia osób 
niepełnosprawnych (62,2%). Co drugi uczestnik badania wskazał, że szuka w Internecie 
informacji o szkołach lub uczelniach, w których mogą kształcić się osoby niepełnosprawne 
(53,7%) (raport 2: 58-59) (wykres 6). 

                                                           
4 Z przeprowadzonej analizy wynika, z e zakreś temato w poruśzanych na śtronach organizacji „wiodących” 

i „innych” był odmienny.  W publikacjach pierwśzej grupy najczęś ciej poruśzano wątki związane z 
„edukacją” (30,1%) (a w jej ramach kweśtie dotyczące kurśo w i śzkolen ), aktywnoś cią pozazawodową 
(26,9%) (publikacje te koncentrowały śię gło wnie na opiśie „śpotkan  integracyjnych” bądz  
„okolicznoś ciowych”) i „prześtrzenią publiczną” (21,9%) (tu publikacje dotyczyły gło wnie jej 
pozainśtytucjonalnego wymiaru). Tymczaśem na śtronach „innych” organizacji znalez c  moz na było 
przede wśzyśtkim publikacje dotyczące „dobrej praktyki” (41,9%) i „zdrowia” (38,2%) 
(najpopularniejśze były kweśtie związane z „opieką zdrowotną”, naśtępnie z „opieką i śprzętem 
rehabilitacyjnym”, a na kon cu z „lekami i/lub opiśem śchorzenia”).  Trzecim w kolejnoś ci zagadnieniem 
obecnym w publikacjach na śtronach „innych” organizacji była „aktywnoś c  pozazawodowa” (36,6%). W 
jej przypadku mamy zatem do czynienia ze zbiez noś cią z publikacjami umieśzczonymi na śtronach 
organizacji wiodących, takz e jeś li chodzi o podejmowane w ramach tego zagadnienia wątki. 
Stośunkowo rzadko pojawiały śię na wśzyśtkich analizowanych śtronach publikacje akcentujące rolę 
prześtrzeni prywatnej i funkcjonujących w niej ośo b, a więc takie, kto re poruśzały zagadnienia 
„śytuacji z yciowej”, „relacji międzyludzkich” (w przypadku „wiodących” organizacji) czy „rodziny” (w 
przypadku „innych” organizacji), ale takz e „udogodnien ”- nie nalez ały one do temato w częśto 
podejmowanych na śtronach badanych organizacji (raport 2: 82). 



Wykres 6. Popularność informacji związanych z edukacją wśród uczestników badania

 
 
 Oczekiwania te doskonale korelują z zawartością witryn organizacji pozarządowych, 

na których w kontekście edukacji dominują kwestie związane z kursami i szkoleniami – 
odpowiednio 55,4% i 69,6% na stronach organizacji „wiodących” i „innych”. Publikacje 
poświęcone temu zagadnieniu informują o rozmaitych ofertach szkoleniowych począwszy od 
kursów usamodzielniających, komputerowych, językowych, przez szkolenia z 
autoprezentacji, wystąpień publicznych, prawa pracy po kursy specjalistyczne związane np. z 
kynoterapią, logopedią czy rehabilitacją (raport 2: 34). Ilustracją mogą być następujące 
przykłady: informacja o szkoleniu komputerowym organizowanym przez Biuro ds. Osób 
Niepełnosprawnych UW, informacja o zajęciach psychologicznych dla dzieci i rodziców, 
informacja o szkoleniu z zakresu doradztwa i pomocy prawnej (raport 2: 29). 

 
Powinna zostać utrzymana aktualna tendencja do zamieszczania na stronach 

internetowych organizacji pozarządowych jak największej liczby informacji i/lub ofert 
poświęconych rozmaitym kursom i szkoleniom przeznaczonym dla osób 
niepełnosprawnych. 

 
Kursy i szkolenia, czy to aktywizujące, czy podnoszące kwalifikacje stanowią 

doskonałą szansę na awans edukacyjny i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. 
Często za sukcesem w postaci np. podjęcia nowej pracy może stać jeden specjalistyczny kurs 
językowy czy komputerowy, o którym osoba niepełnosprawna dowie się za pośrednictwem 
strony internetowej.  

 
Analiza zawartości witryn organizacji pozarządowych pod kątem treści związanych z 

problematyką pracy ujawniła kilka różnic pomiędzy organizacjami określonymi jako 
„wiodące” i „inne”. O ile oba typy organizacji zamieszczały relatywnie dużo informacji o 
sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, o tyle informacje publikowane na stronach 
organizacji „wiodących” określić można jako zdecydowanie bardziej użyteczne, o charakterze 
„instruktażowym” (48,1% wszystkich publikacji o tematyce „pracy”). Były to na ogół 
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praktyczne wskazówki dla osób niepełnosprawnych ułatwiające im znalezienie i/lub 
wykonywanie i/lub utrzymanie pracy, ale także „przepisy” (41,2%) poświęcone regulacjom w 
zakresie prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem regulacji w zakresie pracy osób 
niepełnosprawnych. Analogicznych publikacji – o charakterze „instruktażowym” i „prawnym” 
– na stronach „innych” organizacji znaleziono łącznie jedynie 12,0% (raport 2: 36). 

 
Zasadne wydaje się, aby publikacje na stronach organizacji pozarządowych 

poświęcone szeroko rozumianej sferze pracy odznaczały się większym stopniem 
pragmatyczności, aby zawierały więcej informacji użytecznych, dzięki którym 
zainteresowane osoby będą mogły dowiedzieć się np. jak zaplanować własną karierę 
zawodową, jak pozyskać i utrzymać pracę, czy też zaczerpnąć użyteczne informacje z 
zakresu prawa pracy.  

 
Jak wskazano w jednym z wcześniejszych uzasadnień, niepełnosprawni użytkownicy 

Internetu, dokonując oceny źródeł informacji związanych z pracą zawodową, jako najbardziej 
przydatne wskazali właśnie strony organizacji pozarządowych (76,8% wskazań) (raport 2: 60). 
Ich twórcy powinni zatem – wzorem większości organizacji „wiodących” – skupić się na tym, 
aby zamieszczanym informacjom nadać możliwie najbardziej pragmatyczny i użyteczny 
charakter. Problematyka zatrudnienia, czy to w zakresie form i możliwości wykonywania 
pracy przez osoby niepełnosprawne, czy zwłaszcza kwestie prawa pracy, to dla osób, które 
pozostają przez dłuższy czas poza rynkiem pracy lub nie posiadają żadnych doświadczeń 
zawodowych, zagadnienia niezwykle skomplikowane, które powinny być publikowane i 
omawiane na stronach internetowych w możliwie najszerszym zakresie. Warto, aby obok 
kolejnej analizy na temat „sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, znalazły się tam 
również informacje o urzędach/instytucjach oferujących konkretną, profesjonalną pomoc, 
która może stać się pierwszym krokiem w kierunku aktywizacji zawodowej.   

 
Wprowadzone na potrzeby analizy zawartości witryn organizacji pozarządowych 

rozróżnienie na organizacje „wiodące” i „inne” ujawniło jeszcze jedną różnicę pomiędzy 
publikacjami zamieszczanymi na stronach NGO. W kontekście wątków poruszanych w 
publikacjach dotyczących aktywności pozazawodowej wyróżniono następujące tematy: 
„sport/rekreacja”, „aktywność artystyczna”, „spotkania integracyjne/okolicznościowe”, 
„aktywność seksualna”, „aktywność polityczna”, „aktywność obywatelska”. O tej ostatniej 
zdecydowanie rzadziej pisano na stronach „innych” organizacji niż na stronach oragnizacji 
„wiodących”  (tabela 1) (raport 2: 38). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 1. Wątki prezentowane w publikacjach dotyczących aktywności 
pozazawodowej na stronach analizowanych organizacji 

Aktywność "ngo wiodące" "ngo inne" 

Sport/rekreacja 23,9% 35,6% 

Artystyczna 25,1% 40,5% 

Spotkania integracyjne/okolicznościowe 33,3% 65,1% 

Seksualna 1,2% 2,6% 

Polityczna 2,9% 6,3% 

Obywatelska 22,2% 0,5% 

Uwaga: dana publikacja mogła podejmować kilka wątków jednocześnie, dlatego też procenty nie sumują się do 
100 

 
Warto byłoby zwiększyć liczbę informacji dotyczących „aktywności obywatelskiej” 

na stronach organizacji pozarządowych, po to, żeby po pierwsze wesprzeć te już działające, 
pokazać, że ich działalność jest istotna i zauważalna, a po drugie żeby aktywizować bierne, 
ale chętne do działania osoby niepełnosprawne, które nigdy dotąd nie włączały się w 
działalność organizacji trzeciego sektora.  

 
Podstawową rolą organizacji pozarządowych jest aktywizowanie obywateli do 

samodzielnych inicjatyw, do oddolnych działań, dla których NGOsy, ze swoim 
instytucjonalnym zapleczem stanowią doskonały katalizator i wsparcie. Zaangażowanie się 
osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tych nieposiadających doświadczeń w takiej działalności, 
w działanie organizacji trzeciego sektora, może stanowić doskonałą okazję do integracji z 
lokalną społecznością, ale też być ważnym krokiem w kierunku zdobycia doświadczeń 
zawodowych i podjęcia pracy.  
 

3. Aktywni, niepełnosprawni użytkownicy sieci internetowej (na podstawie raportu 3) 
 
  W przekonaniu większości respondentów aktywnie działających w sieci interesy osób 
niepełnosprawnych są w Polsce reprezentowane, dostrzegają oni w przestrzeni publicznej 
rozwiązania, które wskazują na podejmowanie działań ułatwiających im życie. Jednak ich 
zdaniem, nie jest to wystarczające, ponieważ zmiany te dzieją się zbyt wolno i choć wszędzie, 
w każdej dziedzinie, są zauważalne, to w opinii osób niepełnosprawnych, aktywnych w 
przestrzeni społecznej, są wciąż niewystarczające. Uważają oni, że działania ukierunkowane 
na edukowanie społeczeństwa i budzenie świadomości dotyczącej potrzeb osób 
niepełnosprawnych, choć są przez nich zauważane w przestrzeni społecznej, również w 
Internecie, to są niewystarczające, bo zmiany takie mogą zająć zbyt dużo czasu. W opinii 
badanych należy dokonać istotnych zmian niwelujących bariery w przestrzeni publicznej i w 
Internecie. Tam gdzie jeszcze ich nie ma, powinny pojawić się regulacje związane z 
obowiązkowym usuwaniem takich barier. Zdaniem respondentów nie mniej ważne jest 
kontrolowanie i egzekwowanie realizacji tych regulacji. Badani w swoich wypowiedziach 
przyznają, że część rozwiązań prawnych, które zobowiązują podmioty do usuwania barier w 
świecie realnym i wirtualnym już istnieje i nie ma potrzeby wprowadzania nowych 
przepisów, wystarczy jedynie skutecznie oddziaływać w kierunku realizowania tych 
istniejących.  



  Większość działań inicjowanych przez reprezentantów aktywnych środowisk osób 
niepełnosprawnych zorientowana jest właśnie na likwidację barier w przestrzeni realnej i 
wirtualnej, lecz pomimo podejmowanych wysiłków, siła oddziaływania samego środowiska 
osób niepełnosprawnych jest zbyt mała, by wymusić szybkie zmiany w tych sferach. W ich 
wypowiedziach daje się odczuć poczucie bezsilności, gdy kolejne podejmowane inicjatywy, 
związane z raportowaniem problemów instytucjom użyteczności publicznej, kulturalnym i 
komercyjnym pozostają bez odpowiedzi. To wskazuje na potrzebę wsparcia oddolnych 
działań środowiskowych na rzecz usuwania barier działaniami administracyjnymi i 
legislacyjnymi. Pojawiają się one i są realizowane są przede wszystkim w sieci i poprzez nią, 
to w Internecie powstają inicjatywy oddolne w postaci, np. mapy przyjaznych miejsc itp. 
Wsparcie tych działań dzięki umieszczeniu na stronach organizacji i instytucji zajmujących się 
problematyka osób z niepełnosprawnościami pozwoliłoby na większe zauważenie tych 
inicjatyw. Sprawiłoby to też, że zyskałyby one inną rangę, bowiem instytucje komercyjne 
chciałyby się znaleźć na takiej liście, gdyby była umieszczona na stronach rządowych 
instytucji wspomagającej osoby z niepełnosprawnością.  
Tymczasem działania podejmowane przez aktywne osoby niepełnosprawne działające na 
rzecz swojego środowiska zwykle dzieją się wyłącznie w sieci i nie nabierają szerszego 
rozgłosu.  Wysyłane przez aktywnych działaczy w Internecie raporty, uwagi do instytucji 
spotykają się niezwykle rzadko z reakcją. Nie towarzyszą im bowiem żadne administracyjne 
ani prawne narzędzia, które pozwoliłyby osobom z niepełnosprawnością aktywnie 
działającym na rzecz środowiska  
 

Osoby niepełnosprawne podejmujące aktywność w sieci na rzecz swojego 
środowiska w Internecie powinny zyskać wsparcie dla swych działań w warstwie 
instytucjonalnej i administracyjnej. Wsparcie to powinno skutkować wprowadzeniem 
mechanizmów monitorujących efektywność podejmowanych inicjatyw wraz z 
towarzyszącymi im działaniami kontrolnymi. Istniejące przepisy nie powinny pozostawać 
„pustymi zapisami”, instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych powinny 
dysponować narzędziami pozwalającymi oceniać realne skutki zastosowanych rozwiązań w 
procesie likwidowania barier w przestrzeni realnej i wirtualnej. Zaangażowanie w takie 
działania osób niepełnosprawnych na płaszczyźnie koncepcyjnej i ewaluacyjnej wzmocni 
siłę oddziaływania środowiskowych inicjatyw oddolnych. Jednak wymaga to otwartości 
podmiotów polityki społeczne na pojawiające się w sieci inicjatywy i działania 
podejmowane przez osoby z niepełnosprawnością. 
 
  Stereotypowe wyobrażenie osoby niepełnosprawnej w Polsce sprawia, że jest ona 
postrzegana przez pryzmat choroby, cierpienia albo osobistej tragedii jednostki i jej rodziny. 
Respondenciuważają, że zmiana w postrzeganiu osób niepełnosprawnych będzie możliwa, 
gdy zmieni się w mediach wizerunek osoby z niepełnosprawnością z „chorej”, „potrzebującej 
pomocy”, bezradnej” do „aktywnej”, „radzącej sobie” i „samodzielnej”. Badani wskazują tu 
na duże znaczenie telewizji i kampanii społecznych (takich, które angażują wszystkie media) 
w ukazywaniu modelu aktywnego niepełnosprawnego, a nie osoby chorej i potrzebującej 
pomocy. W większości akcentują, że Internet nie ma tak dużej siły oddziaływania, jak 
telewizja. Podkreślają więc, że to charakter przekazu i wybór medium, w którym taki przekaz 
się ukaże są kluczowe dla zmiany wizerunku osób niepełnosprawnych w społecznym 
odbiorze, a co za tym idzie, skutkować może zmianą postaw wobec osób 
niepełnosprawnych. Nawet najbardziej aktywni społecznie respondenci, podkreślali 



trudności, jakie napotykali podczas organizowania kampanii i akcji, które mogłyby stać się 
ogólnospołecznym przekazem telewizyjnym, radiowym czy prasowym. Ich działania ze 
względu na ich kosztowność zwykle ograniczają się do przestrzeni Internetu, to tu podejmują 
co prawda próby nagłośnienia swoich inicjatyw, aby przeniknąć do innych mediów, jednak to 
nie jest łatwe. W rezultacie działania mające na celu zmianę wizerunku osoby 
niepełnosprawnej i podejmowana przez osoby z niepełnosprawnością aktywnie działające na 
rzecz swojego środowiska podejmowane są i realizowane w Internecie, cieszą się one dużym 
zainteresowaniem i zainteresowaniem osób z niepełnosprawnością, a to ważne dla 
kształtowania się wspólnej tożsamości niepełnosprawności w tym środowisku, jednak bez 
wsparcia tych działań przez podmioty odpowiedzialne za politykę społeczną co pozwoliłoby 
na szerszą dyfuzję tego nowego modelu osoby z niepełnosprawnością, który jest obecny i 
pokazywany w przestrzeni Internetu na inne media. W rezultacie Internet to ważne medium 
dla kształtowania się tożsamości środowiskowej osób z niepełno sprawnościami, ale dla 
zmiany stereotypów konieczna jest jego obecność zdaniem badanych też w innych mediach. 
Takie oceny własnej działalności w Internecie pojawiały się wśród badanych, wskazuje to na 
fakt, że maja poczucie głębokiego zakorzenienia dotychczasowych stereotypów i oceniją że 
ich inicjatywy w sieci, choć są ważne to nie wystarczające. 
 

Respondenci podkreślali również, że konieczne jest zmienienie powszechnego w 
społeczeństwie podejścia do osób niepełnosprawnych, traktującego ich jak osoby, które nie 
są w stanie wziąć odpowiedzialności za siebie i swoje działania. Powoduje to czasami 
kuriozalne zachowania: lekarze nie zwracają się bezpośrednio do nich, tylko do osób im 
towarzyszących (niezależnie od wieku osoby niepełnosprawnej), a w pubach zakup alkoholu 
przez osoby z niepełnosprawnościami budzi konsternację i nierzadko wiąże z żądaniem 
okazania dowodu tożsamości. Zdaniem respondentów wyeliminowanie takich postaw będzie 
możliwe wtedy, gdy zmieni się obraz osoby niepełnosprawnej z „potrzebującej opieki” na 
„aktywną i samodzielną”. W opinii badanych, aby ta zmiana mogła zaistnieć, konieczne są 
kampanie społeczne, które będą budować „nowy” wizerunek osoby niepełnosprawnej.  

Respondenci podkreślają, że brak jest działań podejmowanych intencjonalnie i 
systematycznie przez instytucje rządowe i pozarządowe pomagające osobom 
niepełnosprawnych, które skutkowałyby zmianą ich wizerunku w społeczeństwie. Powoduje 
to wzmocnienie obrazu osób niepełnosprawnych jako niezaradnych i wzmacnia mechanizmy 
społecznego wykluczenia, którym osoby te są poddawane.  
 

Istotne jest promowanie, inicjowanie i realizowanie aktywnej polityki w zakresie 
budowania wizerunku osoby niepełnosprawnej, jako pełnoprawnego członka 
społeczeństwa, przez instytucje rządowe i pozarządowe. Jednocześnie ważne jest 
ukierunkowanie kampanii społecznych i akcji reklamowych na zmianę stereotypowego 
obrazu osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Wizerunek ten powinien opierać się na 
przekazie, który podkreśli, że osoby niepełnosprawne mogą funkcjonować samodzielnie i 
aktywnie, a nie są tylko odbiorcami akcji społecznych w których rozmaite podmioty 
apelują w ich imieniu o przekazanie pomocy materialnej, lub 1% z podatku na rzecz 
organizacji działających w ich imieniu i na ich rzecz.  
 

Dotyczy to również płaszczyzny relacji międzyludzkich oraz damsko – męskich bądź 
partnerskich. Wiele uwagi na forach było poświęcane relacjom między osobami 
pełnosprawnymi i osobami z niepełnosprawnościami. Zwracano uwagę na stereotypy 



dotyczące osób z niepełnosprawnościami – postrzeganie ich jako osoby kalekie, potrzebujące 
pomocy, żyjące we własnym świecie, dla których należy stworzyć alternatywne systemy, od 
edukacyjnych po te związane z życiem towarzyskim. Internauci wyraźnie wskazują, iż chcą 
być postrzegani przez własne, indywidualne cechy, indywidualne zdolności i dysfunkcje, 
które posiada każdy, niezależnie od tego czy jest, czy też nie jest niepełnosprawny.  

Osoby piszące na forach usiłują walczyć ze stereotypem niepełnosprawnego także w 
odniesieniu do relacji damsko-męskich. Pojawia się spora liczba postów traktujących o 
problemach w nawiązywaniu relacji romantycznych i intymnych przez osoby z 
niepełnosprawnościami. Wiele postów ma charakter porad, w jaki poznać partnera, w jaki 
sposób budować związek i jak sobie w nim radzić, zwłaszcza w obliczu ostracyzmu 
społecznego.  

Przede wszystkim pojawia się wiele wpisów o tym, iż również dla osób z 
niepełnosprawnościami jest to ważna sfera życia, natomiast są one przez społeczeństwo 
traktowane jako osoby pozbawione seksualności.  

 
Istotne jest prowadzenie przez instytucje rządowe i pozarządowe aktywnej polityki 

w zakresie budowania wizerunku osoby niepełnosprawnej również w odniesieniu do 
relacji damsko-męskich z uwzględnieniem ich seksualności, potrzeby intymności, 
tworzenia związków partnerskich czy zakładania rodziny.  

 
Analizując charakter misji na portalach społecznościowych, w których obecna jest 

tematyka niepełnosprawności, zauważyć można, że te tworzone przez osoby 
niepełnosprawne zorientowane były wprawdzie na likwidowanie barier czy wspieranie osób 
z niepełnosprawnościami, ale kluczową rolę odgrywały wysiłki podejmowane w kierunku 
zmiany stereotypowego wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Taki 
charakter miały również te misje, które były tworzone przez organizacje pozarządowe 
założone i prowadzone przez osoby z niepełnosprawnościami. Natomiast misje innych 
organizacji pozarządowych były bardziej zorientowane na likwidację barier i wspieranie osób 
niepełnosprawnych. Wyraźnie wskazuje to na inny charakter działania osób 
niepełnosprawnych dla swojego środowiska i osób sprawnych działających na rzecz 
niepełnosprawnych. Analiza umieszczanych na profilach treści potwierdza, że istnieją niejako 
dwa odrębne światy, które w niewielkim stopniu się ze sobą pokrywają. Niewiele wątków na 
analizowanych forach poświęconych jest polityce. Koncentrują się one na analizie sytuacji 
politycznej wraz z konstatacją, iż osoby niepełnosprawne są ze sfery politycznej wykluczone. 
Podnoszone są tematy wskazujące na potrzebę urzeczywistnienia rozwiązań związanych z 
budowaniem elektronicznej demokracji, która ułatwiłaby osobom niepełnosprawnym 
partycypację polityczną. Osoby z niepełnosprawnościami mają duże problemy z oddaniem 
głosu podczas wyborów. Jak zaznaczają, dostęp do niektórych lokali wyborczych stanowi dla 
nich duże utrudnienie, zwłaszcza w przypadku osób niepełnosprawnych fizycznie. Z 
dodatkowymi utrudnieniami spotykają się osoby niewidome. W ich przypadku udział w 
wyborach wiąże się zazwyczaj z koniecznością przyjścia do lokalu wyborczego z osobą 
zaufaną.   
 
  Należy dążyć do zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych w przestrzeni 
publicznej i włączenia osób aktywnych do budowania polityki społecznej. Osoby te 
powinny mieć swoich przedstawicieli we władzach samorządowych i centralnych, nie tylko 
w funkcji Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, który zazwyczaj jest osobą sprawną, ale w 



postaci społecznych konsultantów. Oczywiście ten postulat wymaga dużej aktywności 
samego środowiska osób niepełnosprawnych. Jednak dzięki analizie inicjatyw 
powstających i nagłaśnianych w sieci, można wyłaniać aktywne osoby niepełnosprawne i 
namawiać je do współpracy przy określonych projektach. Zgłaszanych rozwiązań, 
przesyłanych raportów przez osoby niepełnosprawne stworzenie platformy w Internecie 
przez władze różnego szczebla, gdzie można by umieszczać inicjatywy społeczne, 
pozwoliłoby na ożywienie debaty pomiędzy osobami z niepełnosprawościami i sprawnych i 
pozwoliło na wypracowanie zmian w modelu polityki społecznej. 
 
  Istotne jednak jest to, by nie były to osoby sprawne działające na rzecz 
niepełnosprawnych, tylko aktywne osoby z niepełnosprawnością działająca na rzecz tego 
środowiska, a więc znające jego problemy. Ważna jest również wprowadzanie takich 
rozwiązań instytucjonalnych i infrastrukturalnych, które ułatwią osobom 
niepełnosprawnych korzystanie z ich czynnego prawa wyborczego.  
 

 W opinii osób niepełnosprawnych większość działań podejmowana na ich rzecz przez 
podmioty instytucjonalne  skupia się wyłącznie na wypełnianiu obowiązków wynikających z 
ustaw, rozporządzeń i statutów. W odczuciu respondentów instytucje te traktują podobnie 
wszystkich niepełnosprawnych, ich potrzeby zostają uśrednione a pomoc sprowadza się 
zazwyczaj do wsparcia materialnego. Nie ma możliwości starania się o indywidualne 
wsparcie, aplikowanie o stypendia dla najaktywniejszych. W opinii badanych taki model 
realizowania polityki społecznej, w którym każdy ma prawo do uzyskania takiej samej 
pomocy, zależnej jedynie od stopnia niepełnosprawności, wzmacnia postawy bierne w tym 
środowisku. 
 

Wzmocnienie działań nastawionych na indywidualne traktowanie osób 
niepełnosprawnych, np. wprowadzenie programów stypendialnych, przyznawanych na 
zasadzie konkursu dla osób aktywnych.  
 

 Kwestie edukacji osób niepełnosprawnych były poruszane w wielu postach a 
dotyczyły zwłaszcza kształcenia na poziomie policealnym. Wyraźnie widać, iż osoby z 
niepełnosprawnościami chcą się kształcić, co więcej najchętniej wybrałyby fizycznie 
istniejące instytucje, ponieważ e-learning nie cieszy się ani popularnością, ani zaufaniem. Aby 
e-learning stał się dla osób z niepełnosprawnościami atrakcyjną alternatywą musi być 
postrzegany przez nie jako wiarygodny i oferujący rzetelną, wartościową naukę. Propozycje 
kształcenia powinny być zróżnicowane i dostosowane do potrzeb rynku. Tylko wtedy będzie 
miały realną wartość dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby zainteresowane takim 
charakterem edukacji mają duże trudności z oceną, które studia ujęte w ofertach e-learningu 
stanowią wartościową propozycję edukacyjną. Internauci podkreślają brak poradnictwa, 
możliwości konsultacji i wsparcia merytorycznego w tej kwestii.  

 Warunki kształcenia w uczelniach wyższych, mimo zniesienia wielu barier np. 
architektonicznych, nie spełniają do końca oczekiwań osób niepełnosprawnych. Wyraźnie 
widać brak inicjatyw oddolnych samych studentów na rzecz poprawy funkcjonowania uczelni 
i dostosowani ich do potrzeb studentów niepełnosprawnych.  

 
  Ważne jest aby na stronach instytucji państwowych powołanych do świadczenia 
pomocy osobom niepełnosprawnym znalazły się szczegółowe informacje na temat 



warunków i jakości kształcenia oferowanego przez wirtualne uczelnie w ramach e-
learningu.  Dobrym rozwiązaniem byłoby również stworzenie przy samorządach 
studenckich (w tych uczelniach, w których kształcą się osoby niepełnosprawne) funkcji 
koordynatora/rzecznika pełnionej przez osobę niepełnosprawną, która byłaby 
reprezentantem niepełnosprawnych kandydatów i studentów na terenie uczelni i poza nią.   
 
  Internet jest medium oferującym bardzo dużo treści związanych z edukacją, ale w 
opinii osób niepełnosprawnych są one umieszczane w sposób chaotyczny, niesystematyczny 
a przez to nie zawsze dostępne dla osób niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnością 
wskazywały na potrzebę powstania takiego jednego miejsca z całą bazą ofert edukacyjnych 
szkół państwowych i prywatnych oraz kursów czy staży. Badani w swoich wypowiedziach 
zwracali uwagę na konieczność monitorowania, czy miejsca, które są przedstawiane jako 
przyjazne dla niepełnosprawnych, rzeczywiście takimi są. Wskazywano bowiem, że pomimo 
zapewnień, iż dany obiekt edukacyjny jest dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych,  w rzeczywistości takim nie jest.  
   
  Stworzenie jednego portalu (bo jest ich kilka) i jego promowanie przez organizacje 
rządowe, na którym przedstawiana byłaby oferta edukacyjna dostępna dla osób 
niepełnosprawnych. Oferty edukacyjne prezentowane na nim powinny spełniać warunki 
dostępności. Portal taki powinien gromadzić również wszystkie informacje dotyczące 
kursów, staży, stypendiów oraz dodatkowych pomocy dydaktycznych i bazy bibliotek wraz 
z opiniami o ich dostępności dla osób niepełnosprawnych. Powinny znajdować się na nim 
również informacje o e-learningu i bibliotekach cyfrowych.  
 

W wypowiedziach dotyczących pracy podkreślano, iż obecnie realizuje się głównie 
politykę nastawioną na regulowanie rynku pracy, a nie ukierunkowaną na wspieranie takich 
kierunków kształcenia i rozwoju zawodowego, które umożliwiłyby osobom z 
niepełnosprawnościami konkurowanie na otwartym rynku. Skutkuje to tym, iż w środowisku 
osób niepełnosprawnych utrwalił się model szukania pracy w przestrzeni stworzonej 
specjalnie dla nich. Osoby z niepełnosprawnością mają szansę uczestniczenia w programach, 
zmierzających do aktywizacji zawodowej, jednak ostatecznie decydują się szukać takich ofert 
pracy, które dedykowane są jedynie osobom niepełnosprawnym.  
Tego typu rozwiązania kształtują także postawy pracodawców, którzy niechętnie zatrudniają 
osoby niepełnosprawne. Obawiają się oni tego, iż osoby takie nie poradzą sobie z 
obowiązkami zawodowymi tak dobrze, jak osoby sprawne. Dotychczasowy model polityki 
społecznej w tym zakresie narzucił bowiem przekonanie zarówno osobom 
niepełnosprawnym jak i pracodawcom, że nie będą w stanie poradzić sobie na otwartym 
rynku pracy, skoro niezbędne jest istnienie uregulowań i rozwiązań chroniących rynek pracy 
osób niepełnosprawnych. 

Dodatkowo, jak podkreślano zostało wielokrotnie na forach internetowych, brak jest 
poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych. Nawet gdyby osoby z 
niepełnosprawnościami chciały oszacować swoje szanse rynkowe – wiedzę, kompetencje, 
czy umiejętności, brakuje miejsc gdzie mogłoby to poddać się takiej obiektywnej i rzetelnej 
ocenie.  

 
Ważna jest zmiana polityki społecznej związanej z zatrudnianiem osób 

niepełnosprawnych, która nie będzie opierać się jedynie na regulacjach rynku pracy 



chronionej dla wszystkich osób niepełnosprawnych, ale tylko dla tych kategorii, dla 
których to jest niezbędne. 

Istotne jest również kształtowanie wizerunku niepełnosprawnego pracownika 
poprzez kampanie społeczne i nagłaśnianie przykładów losów zawodowych i karier osób 
niepełnosprawnych, które osiągnęły sukces zawodowy. 

Konieczne jest rozszerzenie poradnictwa zawodowego skierowanego do osób 
niepełnosprawnych. Umieszczanie na stronach instytucji powołanych do świadczenia usług 
dla ON linków do profili lub portali lub instytucji, które tymi kwestiami się zajmują.  

 
  Na profilach osób niepełnosprawnych znaleźć można dużo treści popularyzujących 
akcje, kampanie i projekty społeczne, działalność polityków i podmiotów publicznych oraz 
organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych. Świadczy to o tym, iż oprócz 
aktywności zorientowanych na kształtowanie nieformalnych relacji interpersonalnych w 
przestrzeni wirtualnej, powstaje sieć powiązań instytucjonalnych, pozwalających osobom 
niepełnosprawnym radzić sobie, przy jej pomocy, z konkretnymi problemami.  Istotne jest to 
że powstawanie tych sieci wynika z działań społecznych podejmowanych przez osoby 
niepełnosprawne, a nie jest konsekwencją wysiłków instytucjonalnych. Swoistego znaczenia 
nabiera rozumienie własnej podmiotowości i siły sprawczej, która znajduje ujście w 
inicjatywach podejmowanych przez społeczność osób niepełnosprawnych. Działania takie 
prowadzą do aktywizacji postaw, które wypierają strategie bierne lub roszczeniowe 
sprowadzające się zazwyczaj do pobierania świadczeń socjalnych. Te specyficzne sieci 
społeczne wymagają od ich reprezentantów aktywnego w nich udziału. Dodatkowe korzyści 
związane z obecnością w takich sieciach to uzyskiwanie wsparcia (emocjonalnego czy 
informacyjnego) wzajemne motywowanie i stymulowanie do dalszych wysiłków i w 
konsekwencji do budowania kapitału społecznego.  
 
  Ważne jest, aby instytucje pomagające osobom niepełnosprawnym włączyły się do 
wirtualnych sieci społecznych i stworzyły z indywidualnymi uczestnikami przestrzeni 
niezbędnej dla skutecznej komunikacji między nimi. Pozwoli to tymże instytucjom lepiej 
poznać rzeczywiste potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych, a w konsekwencji 
pomoże skutecznie na nie reagować.  
 
  Na forach internetowych bardzo często pojawiają się prośby o kontakt z osobami w 
podobnej sytuacji, prośby o utworzenie grupy wsparcia lub o informacje gdzie takowe 
działają. Często apele takie pozostają bez odpowiedzi, albo odpowiedzią jest, iż takie nie 
funkcjonują. Najczęściej dotyczy to internautów zwracających się z prośbą o kontakt w 
sprawie niezwykle rzadkich chorób, które dotykają internautów lub ich rodziny.  
 
  Ważne jest, aby na stronach instytucji rządowych, samorządowych lub organizacji 
pozarządowych umieszczane były bazy z adresami, realnymi bądź wirtualnymi, grup 
wsparcia działających na rzecz osób z konkretnymi niepełnosprawnościami lub 
konkretnymi schorzeniami.   
 
  W postach na forach internetowych pojawiają się często informacje o dobrych 
praktykach czy rozwiązaniach konkretnych kwestii, które świadczą nie tylko o wysiłkach 
podejmowanych przez instytucje, organizacje czy osoby indywidualne na rzecz osób 



niepełnosprawnych, ale stanowią również cenną wskazówkę co można osiągnąć i za pomocą 
jakich metod.   
 
  Dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie bazy z dobrymi praktykami, tak by 
odbiorcy jak i realizatorzy działań na rzecz osób niepełnosprawnych mogły korzystać z 
podpowiedzi dotyczących udogodnień czy rozwiązań wdrożonych gdzie indziej, które 
pozytywnie przeszły ewaluację i sprawdzają się w praktyce. 
 
  Analiza postów na forach internetowych i wywiadów z aktywnymi użytkownikami 
Internetu wyraźnie wykazała, iż pomimo istnienia szeregu udogodnień w korzystaniu z 
Internetu przez osoby niepełnosprawne i skutecznych sposobów przekazywania treści za 
jego pomocą, to jednak wiele stron nadal nie spełnia elementarnych warunków dostępności. 
Dotyczy to zwłaszcza osób ze schorzeniami wzroku. 
 
  Istotne jest zwrócenie uwagi twórcom stron internetowych na konieczność 
projektowania ich w taki sposób, aby były dostępne dla osób z różnymi typami 
niepełnosprawności.  
 

 
 

4. Aktywni, niepełnosprawni użytkownicy sieci internetowej (na podstawie raportu 3) 
 
  W przekonaniu większości respondentów interesy osób niepełnosprawnych są w 
Polsce reprezentowane, dostrzegają oni w przestrzeni publicznej rozwiązania, które wskazują 
na podejmowanie działań ułatwiających im życie. Jednak ich zdaniem, nie jest to 
wystarczające, ponieważ zmiany te dzieją się zbyt wolno i choć wszędzie, w każdej dziedzinie, 
są zauważalne, to w opinii osób niepełnosprawnych, aktywnych w przestrzeni społecznej, są 
wciąż niewystarczające. Uważają oni, że działania ukierunkowane na edukowanie 
społeczeństwa i budzenie świadomości dotyczącej potrzeb osób niepełnosprawnych są 
niewystarczające, bo zmiany takie mogą zająć zbyt dużo czasu. W opinii badanych należy 
dokonać istotnych zmian niwelujących bariery w przestrzeni publicznej i w Internecie. Tam 
gdzie jeszcze ich nie ma, powinny pojawić się regulacje związane z obowiązkowym 
usuwaniem takich barier. Zdaniem respondentów nie mniej ważne jest kontrolowanie i 
egzekwowanie realizacji tych regulacji. Badani w swoich wypowiedziach przyznają, że część 
rozwiązań prawnych, które zobowiązują podmioty do usuwania barier w świecie realnym i 
wirtualnym już istnieje i nie ma potrzeby wprowadzania nowych przepisów, wystarczy 
jedynie skutecznie oddziaływać w kierunku realizowania tych istniejących.  
  Większość działań inicjowanych przez reprezentantów aktywnych środowisk osób 
niepełnosprawnych zorientowana jest właśnie na likwidację barier w przestrzeni realnej i 
wirtualnej, lecz pomimo podejmowanych wysiłków, siła oddziaływania samego środowiska 
osób niepełnosprawnych jest zbyt mała, by wymusić szybkie zmiany w tych sferach. W ich 
wypowiedziach daje się odczuć poczucie bezsilności, gdy kolejne podejmowane inicjatywy, 
związane z raportowaniem problemów instytucjom użyteczności publicznej, kulturalnym i 
komercyjnym pozostają bez odpowiedzi. To wskazuje na potrzebę wsparcia oddolnych 
działań środowiskowych na rzecz usuwania barier działaniami administracyjnymi i 
legislacyjnymi.  
 



Osoby niepełnosprawne powinny zyskać wsparcie dla swych działań w warstwie 
instytucjonalnej i administracyjnej. Wsparcie to powinno skutkować wprowadzeniem 
mechanizmów monitorujących efektywność podejmowanych inicjatyw wraz z 
towarzyszącymi im działaniami kontrolnymi. Istniejące przepisy nie powinny pozostawać 
„pustymi zapisami”, instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych powinny 
dysponować narzędziami pozwalającymi oceniać realne skutki zastosowanych rozwiązań w 
procesie likwidowania barier w przestrzeni realnej i wirtualnej. Zaangażowanie w takie 
działania osób niepełnosprawnych na płaszczyźnie koncepcyjnej i ewaluacyjnej wzmocni 
siłę oddziaływania środowiskowych inicjatyw oddolnych. 
 
  Stereotypowe wyobrażenie osoby niepełnosprawnej w Polsce sprawia, że jest ona 
postrzegana przez pryzmat choroby, cierpienia albo osobistej tragedii jednostki i jej rodziny. 
Respondenci uważają, że zmiana w postrzeganiu osób niepełnosprawnych będzie możliwa, 
gdy zmieni się w mediach wizerunek osoby z niepełnosprawnością z „chorej”, „potrzebującej 
pomocy”, bezradnej” do „aktywnej”, „radzącej sobie” i „samodzielnej”. Badani wskazują tu 
na duże znaczenie telewizji i kampanii społecznych (takich, które angażują wszystkie media) 
w ukazywaniu modelu aktywnego niepełnosprawnego, a nie osoby chorej i potrzebującej 
pomocy. W większości akcentują, że Internet nie ma tak dużej siły oddziaływania, jak 
telewizja. Podkreślają więc, że to charakter przekazu i wybór medium, w którym taki przekaz 
się ukaże są kluczowe dla zmiany wizerunku osób niepełnosprawnych w społecznym 
odbiorze, a co za tym idzie, skutkować może zmianą postaw wobec osób 
niepełnosprawnych. Nawet najbardziej aktywni społecznie respondenci, podkreślali 
trudności, jakie napotykali podczas organizowania kampanii i akcji, które mogłyby stać się 
ogólnospołecznym przekazem telewizyjnym, radiowym czy prasowym.  

Respondenci podkreślali również, że konieczne jest zmienienie powszechnego w 
społeczeństwie podejścia do osób niepełnosprawnych, traktującego ich jak osoby, które nie 
są w stanie wziąć odpowiedzialności za siebie i swoje działania. Powoduje to czasami 
kuriozalne zachowania: lekarze nie zwracają się bezpośrednio do nich, tylko do osób im 
towarzyszących (niezależnie od wieku osoby niepełnosprawnej), a w pubach zakup alkoholu 
przez osoby z niepełnosprawnościami budzi konsternację i nierzadko wiąże z żądaniem 
okazania dowodu tożsamości. Zdaniem respondentów wyeliminowanie takich postaw będzie 
możliwe wtedy, gdy zmieni się obraz osoby niepełnosprawnej z „potrzebującej opieki” na 
„aktywną i samodzielną”. W opinii badanych, aby ta zmiana mogła zaistnieć, konieczne są 
kampanie społeczne, które będą budować „nowy” wizerunek osoby niepełnosprawnej.  

Respondenci podkreślają, że brak jest działań podejmowanych intencjonalnie i 
systematycznie przez instytucje rządowe i pozarządowe pomagające osobom 
niepełnosprawnych, które skutkowałyby zmianą ich wizerunku w społeczeństwie. Powoduje 
to wzmocnienie obrazu osób niepełnosprawnych jako niezaradnych i wzmacnia mechanizmy 
społecznego wykluczenia, którym osoby te są poddawane.  
 

Istotne jest promowanie, inicjowanie i realizowanie aktywnej polityki w zakresie 
budowania wizerunku osoby niepełnosprawnej, jako pełnoprawnego członka 
społeczeństwa, przez instytucje rządowe i pozarządowe. Jednocześnie ważne jest 
ukierunkowanie kampanii społecznych i akcji reklamowych na zmianę stereotypowego 
obrazu osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Wizerunek ten powinien opierać się na 
przekazie, który podkreśli, że osoby niepełnosprawne mogą funkcjonować samodzielnie i 
aktywnie, a nie są tylko odbiorcami akcji społecznych w których rozmaite podmioty 



apelują w ich imieniu o przekazanie pomocy materialnej, lub 1% z podatku na rzecz 
organizacji działających w ich imieniu i na ich rzecz.  
 

Dotyczy to również płaszczyzny relacji międzyludzkich oraz damsko – męskich bądź 
partnerskich. Wiele uwagi na forach było poświęcane relacjom między osobami 
pełnosprawnymi i osobami z niepełnosprawnościami. Zwracano uwagę na stereotypy 
dotyczące osób z niepełnosprawnościami – postrzeganie ich jako osoby kalekie, potrzebujące 
pomocy, żyjące we własnym świecie, dla których należy stworzyć alternatywne systemy, od 
edukacyjnych po te związane z życiem towarzyskim. Internauci wyraźnie wskazują, iż chcą 
być postrzegani przez własne, indywidualne cechy, indywidualne zdolności i dysfunkcje, 
które posiada każdy, niezależnie od tego czy jest, czy też nie jest niepełnosprawny.  

Osoby piszące na forach usiłują walczyć ze stereotypem niepełnosprawnego także w 
odniesieniu do relacji damsko-męskich. Pojawia się spora liczba postów traktujących o 
problemach w nawiązywaniu relacji romantycznych i intymnych przez osoby z 
niepełnosprawnościami. Wiele postów ma charakter porad, w jaki poznać partnera, w jaki 
sposób budować związek i jak sobie w nim radzić, zwłaszcza w obliczu ostracyzmu 
społecznego.  

Przede wszystkim pojawia się wiele wpisów o tym, iż również dla osób z 
niepełnosprawnościami jest to ważna sfera życia, natomiast są one przez społeczeństwo 
traktowane jako osoby pozbawione seksualności.  

 
Istotne jest prowadzenie przez instytucje rządowe i pozarządowe aktywnej polityki 

w zakresie budowania wizerunku osoby niepełnosprawnej również w odniesieniu do 
relacji damsko-męskich z uwzględnieniem ich seksualności, potrzeby intymności, 
tworzenia związków partnerskich czy zakładania rodziny.  

 
Analizując charakter misji na portalach społecznościowych, w których obecna jest 

tematyka niepełnosprawności, zauważyć można, że te tworzone przez osoby 
niepełnosprawne zorientowane były wprawdzie na likwidowanie barier czy wspieranie osób 
z niepełnosprawnościami, ale kluczową rolę odgrywały wysiłki podejmowane w kierunku 
zmiany stereotypowego wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Taki 
charakter miały również te misje, które były tworzone przez organizacje pozarządowe 
założone i prowadzone przez osoby z niepełnosprawnościami. Natomiast misje innych 
organizacji pozarządowych były bardziej zorientowane na likwidację barier i wspieranie osób 
niepełnosprawnych. Wyraźnie wskazuje to na inny charakter działania osób 
niepełnosprawnych dla swojego środowiska i osób sprawnych działających na rzecz 
niepełnosprawnych. Analiza umieszczanych na profilach treści potwierdza, że istnieją niejako 
dwa odrębne światy, które w niewielkim stopniu się ze sobą pokrywają. Niewiele wątków na 
analizowanych forach poświęconych jest polityce. Koncentrują się one na analizie sytuacji 
politycznej wraz z konstatacją, iż osoby niepełnosprawne są ze sfery politycznej wykluczone. 
Podnoszone są tematy wskazujące na potrzebę urzeczywistnienia rozwiązań związanych z 
budowaniem elektronicznej demokracji, która ułatwiłaby osobom niepełnosprawnym 
partycypację polityczną. Osoby z niepełnosprawnościami mają duże problemy z oddaniem 
głosu podczas wyborów. Jak zaznaczają, dostęp do niektórych lokali wyborczych stanowi dla 
nich duże utrudnienie, zwłaszcza w przypadku osób niepełnosprawnych fizycznie. Z 
dodatkowymi utrudnieniami spotykają się osoby niewidome. W ich przypadku udział w 



wyborach wiąże się zazwyczaj z koniecznością przyjścia do lokalu wyborczego z osobą 
zaufaną.   
 
  Należy dążyć do zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych w przestrzeni 
publicznej i włączenia osób aktywnych do budowania polityki społecznej. Osoby te 
powinny mieć swoich przedstawicieli we władzach samorządowych i centralnych. Istotne 
jednak jest to, by nie były to osoby sprawne działające na rzecz niepełnosprawnych, tylko 
aktywne osoby z niepełnosprawnością działająca na rzecz tego środowiska, a więc znające 
jego problemy. Ważna jest również wprowadzanie takich rozwiązań instytucjonalnych i 
infrastrukturalnych, które ułatwią osobom niepełnosprawnych korzystanie z ich czynnego 
prawa wyborczego.  

 W opinii osób niepełnosprawnych większość działań podejmowana na ich rzecz przez 
podmioty instytucjonalne  skupia się wyłącznie na wypełnianiu obowiązków wynikających z 
ustaw, rozporządzeń i statutów. W odczuciu respondentów instytucje te traktują podobnie 
wszystkich niepełnosprawnych, ich potrzeby zostają uśrednione a pomoc sprowadza się 
zazwyczaj do wsparcia materialnego. Nie ma możliwości starania się o indywidualne 
wsparcie, aplikowanie o stypendia dla najaktywniejszych. W opinii badanych taki model 
realizowania polityki społecznej, w którym każdy ma prawo do uzyskania takiej samej 
pomocy, zależnej jedynie od stopnia niepełnosprawności, wzmacnia postawy bierne w tym 
środowisku. 
 

Wzmocnienie działań nastawionych na indywidualne traktowanie osób 
niepełnosprawnych, np. wprowadzenie programów stypendialnych, przyznawanych na 
zasadzie konkursu dla osób aktywnych.  
 

 Kwestie edukacji osób niepełnosprawnych były poruszane w wielu postach a 
dotyczyły zwłaszcza kształcenia na poziomie policealnym. Wyraźnie widać, iż osoby z 
niepełnosprawnościami chcą się kształcić, co więcej najchętniej wybrałyby fizycznie 
istniejące instytucje, ponieważ e-learning nie cieszy się ani popularnością, ani zaufaniem. Aby 
e-learning stał się dla osób z niepełnosprawnościami atrakcyjną alternatywą musi być 
postrzegany przez nie jako wiarygodny i oferujący rzetelną, wartościową naukę. Propozycje 
kształcenia powinny być zróżnicowane i dostosowane do potrzeb rynku. Tylko wtedy będzie 
miały realną wartość dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby zainteresowane takim 
charakterem edukacji mają duże trudności z oceną, które studia ujęte w ofertach e-learningu 
stanowią wartościową propozycję edukacyjną. Internauci podkreślają brak poradnictwa, 
możliwości konsultacji i wsparcia merytorycznego w tej kwestii.  

 Warunki kształcenia w uczelniach wyższych, mimo zniesienia wielu barier np. 
architektonicznych, nie spełniają do końca oczekiwań osób niepełnosprawnych. Wyraźnie 
widać brak inicjatyw oddolnych samych studentów na rzecz poprawy funkcjonowania uczelni 
i dostosowani ich do potrzeb studentów niepełnosprawnych.  

 
  Ważne jest aby na stronach instytucji państwowych powołanych do świadczenia 
pomocy osobom niepełnosprawnym znalazły się szczegółowe informacje na temat 
warunków i jakości kształcenia oferowanego przez wirtualne uczelnie w ramach e-
learningu.  Dobrym rozwiązaniem byłoby również stworzenie przy samorządach 
studenckich (w tych uczelniach, w których kształcą się osoby niepełnosprawne) funkcji 



koordynatora/rzecznika pełnionej przez osobę niepełnosprawną, która byłaby 
reprezentantem niepełnosprawnych kandydatów i studentów na terenie uczelni i poza nią.   
 
  Internet jest medium oferującym bardzo dużo treści związanych z edukacją, ale w 
opinii osób niepełnosprawnych są one umieszczane w sposób chaotyczny, niesystematyczny 
a przez to nie zawsze dostępne dla osób niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnością 
wskazywały na potrzebę powstania takiego jednego miejsca z całą bazą ofert edukacyjnych 
szkół państwowych i prywatnych oraz kursów czy staży. Badani w swoich wypowiedziach 
zwracali uwagę na konieczność monitorowania, czy miejsca, które są przedstawiane jako 
przyjazne dla niepełnosprawnych, rzeczywiście takimi są. Wskazywano bowiem, że pomimo 
zapewnień, iż dany obiekt edukacyjny jest dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych,  w rzeczywistości takim nie jest.  
   
  Stworzenie jednego portalu (bo jest ich kilka) i jego promowanie przez organizacje 
rządowe, na którym przedstawiana byłaby oferta edukacyjna dostępna dla osób 
niepełnosprawnych. Oferty edukacyjne prezentowane na nim powinny spełniać warunki 
dostępności. Portal taki powinien gromadzić również wszystkie informacje dotyczące 
kursów, staży, stypendiów oraz dodatkowych pomocy dydaktycznych i bazy bibliotek wraz 
z opiniami o ich dostępności dla osób niepełnosprawnych. Powinny znajdować się na nim 
również informacje o e-learningu i bibliotekach cyfrowych.  
 

W wypowiedziach dotyczących pracy podkreślano, iż obecnie realizuje się głównie 
politykę nastawioną na regulowanie rynku pracy, a nie ukierunkowaną na wspieranie takich 
kierunków kształcenia i rozwoju zawodowego, które umożliwiłyby osobom z 
niepełnosprawnościami konkurowanie na otwartym rynku. Skutkuje to tym, iż w środowisku 
osób niepełnosprawnych utrwalił się model szukania pracy w przestrzeni stworzonej 
specjalnie dla nich. Osoby z niepełnosprawnością mają szansę uczestniczenia w programach, 
zmierzających do aktywizacji zawodowej, jednak ostatecznie decydują się szukać takich ofert 
pracy, które dedykowane są jedynie osobom niepełnosprawnym.  
Tego typu rozwiązania kształtują także postawy pracodawców, którzy niechętnie zatrudniają 
osoby niepełnosprawne. Obawiają się oni tego, iż osoby takie nie poradzą sobie z 
obowiązkami zawodowymi tak dobrze, jak osoby sprawne. Dotychczasowy model polityki 
społecznej w tym zakresie narzucił bowiem przekonanie zarówno osobom 
niepełnosprawnym jak i pracodawcom, że nie będą w stanie poradzić sobie na otwartym 
rynku pracy, skoro niezbędne jest istnienie uregulowań i rozwiązań chroniących rynek pracy 
osób niepełnosprawnych. 

Dodatkowo, jak podkreślano zostało wielokrotnie na forach internetowych, brak jest 
poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych. Nawet gdyby osoby z 
niepełnosprawnościami chciały oszacować swoje szanse rynkowe – wiedzę, kompetencje, 
czy umiejętności, brakuje miejsc gdzie mogłoby to poddać się takiej obiektywnej i rzetelnej 
ocenie.  

 
Ważna jest zmiana polityki społecznej związanej z zatrudnianiem osób 

niepełnosprawnych, która nie będzie opierać się jedynie na regulacjach rynku pracy 
chronionej dla wszystkich osób niepełnosprawnych, ale tylko dla tych kategorii, dla 
których to jest niezbędne. 



Istotne jest również kształtowanie wizerunku niepełnosprawnego pracownika 
poprzez kampanie społeczne i nagłaśnianie przykładów losów zawodowych i karier osób 
niepełnosprawnych, które osiągnęły sukces zawodowy. 

Konieczne jest rozszerzenie poradnictwa zawodowego skierowanego do osób 
niepełnosprawnych. Umieszczanie na stronach instytucji powołanych do świadczenia usług 
dla ON linków do profili lub portali lub instytucji, które tymi kwestiami się zajmują.  

 
  Na profilach osób niepełnosprawnych znaleźć można dużo treści popularyzujących 
akcje, kampanie i projekty społeczne, działalność polityków i podmiotów publicznych oraz 
organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych. Świadczy to o tym, iż oprócz 
aktywności zorientowanych na kształtowanie nieformalnych relacji interpersonalnych w 
przestrzeni wirtualnej, powstaje sieć powiązań instytucjonalnych, pozwalających osobom 
niepełnosprawnym radzić sobie, przy jej pomocy, z konkretnymi problemami.  Istotne jest to 
że powstawanie tych sieci wynika z działań społecznych podejmowanych przez osoby 
niepełnosprawne, a nie jest konsekwencją wysiłków instytucjonalnych. Swoistego znaczenia 
nabiera rozumienie własnej podmiotowości i siły sprawczej, która znajduje ujście w 
inicjatywach podejmowanych przez społeczność osób niepełnosprawnych. Działania takie 
prowadzą do aktywizacji postaw, które wypierają strategie bierne lub roszczeniowe 
sprowadzające się zazwyczaj do pobierania świadczeń socjalnych. Te specyficzne sieci 
społeczne wymagają od ich reprezentantów aktywnego w nich udziału. Dodatkowe korzyści 
związane z obecnością w takich sieciach to uzyskiwanie wsparcia (emocjonalnego czy 
informacyjnego) wzajemne motywowanie i stymulowanie do dalszych wysiłków i w 
konsekwencji do budowania kapitału społecznego.  
 
  Ważne jest, aby instytucje pomagające osobom niepełnosprawnym włączyły się do 
wirtualnych sieci społecznych i stworzyły z indywidualnymi uczestnikami przestrzeni 
niezbędnej dla skutecznej komunikacji między nimi. Pozwoli to tymże instytucjom lepiej 
poznać rzeczywiste potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych, a w konsekwencji 
pomoże skutecznie na nie reagować.  
 
  Na forach internetowych bardzo często pojawiają się prośby o kontakt z osobami w 
podobnej sytuacji, prośby o utworzenie grupy wsparcia lub o informacje gdzie takowe 
działają. Często apele takie pozostają bez odpowiedzi, albo odpowiedzią jest, iż takie nie 
funkcjonują. Najczęściej dotyczy to internautów zwracających się z prośbą o kontakt w 
sprawie niezwykle rzadkich chorób, które dotykają internautów lub ich rodziny.  
 
  Ważne jest, aby na stronach instytucji rządowych, samorządowych lub organizacji 
pozarządowych umieszczane były bazy z adresami, realnymi bądź wirtualnymi, grup 
wsparcia działających na rzecz osób z konkretnymi niepełnosprawnościami lub 
konkretnymi schorzeniami.    
 
  W postach na forach internetowych pojawiają się często informacje o dobrych 
praktykach czy rozwiązaniach konkretnych kwestii, które świadczą nie tylko o wysiłkach 
podejmowanych przez instytucje, organizacje czy osoby indywidualne na rzecz osób 
niepełnosprawnych, ale stanowią również cenną wskazówkę co można osiągnąć i za pomocą 
jakich metod.   
 



  Dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie bazy z dobrymi praktykami, tak by 
odbiorcy jak i realizatorzy działań na rzecz osób niepełnosprawnych mogły korzystać z 
podpowiedzi dotyczących udogodnień czy rozwiązań wdrożonych gdzie indziej, które 
pozytywnie przeszły ewaluację i sprawdzają się w praktyce. 
 
  Analiza postów na forach internetowych i wywiadów z aktywnymi użytkownikami 
Internetu wyraźnie wykazała, iż pomimo istnienia szeregu udogodnień w korzystaniu z 
Internetu przez osoby niepełnosprawne i skutecznych sposobów przekazywania treści za 
jego pomocą, to jednak wiele stron nadal nie spełnia elementarnych warunków dostępności. 
Dotyczy to zwłaszcza osób ze schorzeniami wzroku. 
 
  Istotne jest zwrócenie uwagi twórcom stron internetowych na konieczność 
projektowania ich w taki sposób, aby były dostępne dla osób z różnymi typami 
niepełnosprawności.  
 
 
5. Dostępność i użyteczność w sieci (na podstawie raportu 4) 
 
 

Internetowa rewolucja, której wpływ widoczny jest w postaci np. nowoczesnych 
narzędzi, aplikacji i serwisów internetowych, ale również urządzeń mobilnych, znakomicie 
wpisujących się w paradygmat Internetu Rzeczy (Internet of Things) sprawia, że współcześnie 
jednym z podstawowych dylematów jest pytanie o poszanowanie równości w Internecie i 
dostępu do informacji.  

 Dziś z całą odpowiedzialnością, na podstawie m.in. badań realizowanych w ramach 
projektu możemy stwierdzić, że Internet, który traktowany jest jako wielka szansa, w 
szczególności dla osób niepełnosprawnych, w sposób znikomy wykorzystywany jest 
konstruktywnie i merytorycznie przez instytucje państwowe jak i organizacje pozarządowe. 
Mimo wielu programów, podkreślających rolę Internetu w życiu osób niepełnosprawnych, 
apeli i akcji społecznych mających na celu uświadamianie społeczeństwu potrzeb tychże 
osób, a także praktycznych rozwiązań opartych o technologie internetowe, jakość działań 
podmiotów publicznych w Internecie jest na niskim poziomie.  

 Płynące z badań konkluzje, pokazują, że obecność i potrzeby osób niepełnosprawnych 
w Internecie wciąż są lekceważone, szanse na poprawę komunikacji rzadko wykorzystywane, 
a technologie stosowane w serwisach internetowych dyskryminujące. Niniejszy raport ma na 
celu, nie tylko pokazanie kluczowych wskaźników podkreślających wymiar problemu, ale 
przede wszystkim próbę ich rozwiązania, poprzez konkretne postulaty, zarówno na poziomie 
polityki informacyjnej, jak również rozwiązań stricte technologicznych, pozwalających 
eliminować problemy uniemożliwiające osobom niepełnosprawnym wykorzystanie 
możliwości jakie daje Internet oraz tych, które sprawiają, że szybkość rozwoju technologii 
internetowych jest odwrotnie proporcjonalna do możliwości, które oferuje się osobom 
niepełnosprawnym5.  
 

                                                           
5 W opracowaniu pominięto rekomendacje oraz  praktyki powszechnie znane i dostępne w ramach 

dokumentów formalnych takich jak WCAG 2.0, por. http://dostepnestrony.pl/artykul/753/  

http://dostepnestrony.pl/artykul/753/


Podczas badań przeanalizowano 106 serwisów internetowych, pośród których 
znalazły się strony instytucji rządowych, organizacji pozarządowych, gmin i powiatów. 
Badania oparto o tzw. analizę heurystyczną i ekspercką pozwalającą zweryfikować oraz 
ocenić przystosowanie owych serwisów do powszechnie stosowanych i rekomendowanych 
rozwiązań technologicznych, a także wykorzystano badanie zautomatyzowane. W analizach 
zwrócono szczególną uwagę na możliwości technologiczne w/w serwisów, które ocenione 
zostały w ramach m.in. heurystyk użyteczności Jacoba Nielsena, niezbędnych dla 
poprawnego odbioru treści internetowych m.in. przez osoby niepełnosprawne. Ocenie 
podlegały elementy związane z architekturą informacji (AI), użytecznością i ergonomią 
interfejsów (usability), doświadczeń użytkownika (User Experience) oraz dostępnością 
(accessibility). W celach weryfikacyjnych oraz ze względu na potrzebę uzyskania 
dodatkowych danych, posłużono się  narzędziem Utilitia.pl.  
 Ocena serwisów budowana była w oparciu o badania heurystyczne, przygotowane w 
ramach zaleceń organizacji międzynarodowych takich jak grupa doradcza WAI - Web 
Accessibility Initiative oraz dokumenty WCAG 2.0, W3C, Section 508, wymogów prawnych 
oraz zaleceniach Unii Europejskiej. Wyniki analizy dały podstawy do formułowania wniosków 
na temat gotowości badanych podmiotów do realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych6.  

Wyniki 

W trakcie badań stosowano oceny binarne/zero-jedynkowe w oparciu o matrycę złożoną z 
70 zmiennych, pozwalających ocenić przystosowanie serwisów internetowych do wymogów 
osób niepełnosprawnych, w tym do narzędzi przez nich stosowanych (np. czytniki ekranu). 
Łącznie przeanalizowano 7420 zmiennych/właściwości. Badania dotyczyły m.in wymagań 
technicznych, kryterium nawigacji, kryterium zawartości, kryteriów subiektywnych. Badane 
serwisy realizują w ujęciu całościowym nieco ponad połowę zalecanych właściwości (3839 / 
52%). Jest to bardzo słaby rezultat, który dobitnie obrazuje stan usług internetowych 
świadczonych przez badane podmioty. Najlepszy z badanych serwisów realizował standardy 
w 69%, najgorszy w 39%. Żaden z badanych serwisów nie realizował w pełni wymogów 
standardu WCAG 2.0 oraz wymagań rozporządzenia Rady Ministrów. Najniżej ocenione 
zostały kategorie z zakresu wymagań technicznych i heurystyk Nielsena. Strony w ramach 
tych kategorii borykają się z największymi trudnościami (wykres 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Na potrzeby tego raportu do osób wykluczonych cyfrowo, zaliczono zgodnie z nomenklaturą stosowaną m.in 

przez FIRR(Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego) osoby niepełnosprawne sensorycznie (ludzie niewidomi, 
niedowidzący, głusi, niedosłyszący oraz głucho-niewidomi), niepełnosprawne manualnie (osoby z 
najróżniejszymi ograniczeniami ruchowymi), osoby niepełnosprawne intelektualnie.  



 

Wykres 7. Ocena użyteczności stron internetowych z punktu widzenia osób niepełnosprawnych 

   

Najlepiej oceniane zostały: etykiety w nawigacji odpowiednie w stosunku do treści, oraz 
warunek aby nagłówki jasno przekazywały zawartość (warunki spełnione w 99% 
przypadków). Ze 100% wynikiem zostały natomiast zrealizowane wytyczne dotyczące 
kolejności pól formularzy, analizy kontrastu audio w materiałach multimedialnych oraz 
dźwięku. 

Najsłabiej oceniane zmienne, realizowane w zaledwie 2% badanych stron, to: dedykowana 
wersja mobilna serwisu, zalecenie dbałości o pomoc i dokumentację oraz Walidacja HTML-a. 
Zapewnienie elastyczności i efektywności jest realizowane w 7%. Natomiast prymitywne 
formatowanie oraz regulaminy i polityka prywatności serwisu są dostępne zaledwie w 8% 
badanych serwisów. 

5 najlepiej ocenionych serwisów 

1. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 
2. Fundacja TUS  
3. Gmina Drawsko 
5. Powiat Bieruńsko - Lędziński 
6. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 

5 najgorzej ocenionych serwisów 

1. Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki 
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2. Powiat Wejherowo 
3. Powiat Chrzanowski  
4. Serwis Urzędu Gminy Węgliniec 
5. Strona Powiatu Bialskiego 

 

Dobre praktyki i rekomendacje 

Wśród najważniejszych  wniosków i rekomendacji dotyczących dostępności badanych 
serwisów www należy wskazać: 

Wymagania techniczne 

a. Optymalny czas ładowania strony to od 0,1 do 1 sekundy. W takim przedziale 
czasowym przepływ myśli użytkownika nie zostaje przerwany. Stronom, które nie 
spełniają tego warunku zaleca się usunięcie zbyt dużych wagowo obrazków, 
usunięcie zbędnych zdjęć, animacji oraz uproszczenie budowy strony 

b. Spośród analizowanych stron zaledwie 2% serwisów posiadało dedykowaną wersję 
mobilną. Aż 98% nie oferuje takiego produktu. Zaleca się stworzenie wersji 
mobilnej serwisów zgodnie ze wskazówkami do projektowania stron na urządzenia 
mobilne (zachowanie odpowiednich wielkości obszarów klikalnych i zastosowanie 
minimalizmu w przekazie). 

c. Spośród badanych stron tylko 25% serwisów posiadało przygotowaną stronę błędu 
404 informującą o zaistniałym problemie. Aż 3/4 serwisów nie zapewniało 
satysfakcjonującego wsparcia w przypadku nieprawidłowo działających podstron 
czy linków. Utworzenie spójnej z serwisem strony błędu 404 sprawi, że 
przypadkowe pomyłki, czy to po stronie użytkownika, czy z to z winy 
niepoprawnego linkowania na stronie internetowej nie będą skutkować 
zniechęceniem i rozczarowaniem. Strona 404 powinna zawierać przyjazny zwrot 
przepraszający za zaistniałą sytuację oraz linki, które mogą pozwolić użytkownikowi 
szybko powrócić do istniejących podstron oraz instrukcję z dostępnymi 
możliwościami i linkami powrotu do serwisu. 

d. Spośród przebadanych stron zaledwie 10% serwisów wykorzystuje skróty 
klawiaturowe. Zaleca się wyróżnienie kluczowych czynności dla konkretnej strony. 
Następnie należy przypisać tym działaniom odrębne, zgodne z konwencjami skróty 
klawiaturowe. Dzięki wprowadzeniu takich funkcji obsługiwanie podstawowych 
czynności na danej witrynie internetowej dla osób niepełnosprawnych będzie o 
wiele łatwiejsze. 

e. Aby korzystanie ze strony internetowej było wygodne z perspektywy widoku okna 
przeglądarki zaleca się stosowanie favicon dla zakładek i kart stron. Przeważająca 
ilość przebadanych stron, bo aż 68% nie stosuje favicon. Jedynie 32% stosuje się do 
tego wymagania technicznego. 

Nawigacja 

a. Spośród analizowanych stron 92% serwisów posiada łatwo dostrzegalną główną 

nawigację strony. Zaleca się umiejscowienie głównej nawigacji w jednym, stałym 



miejscu na każdej stronie i podstronie serwisu. Ważne, aby była ona spójna wizualnie 

dla całego serwisu i wszystkich ewentualnych podstron. 

b. Spośród przebadanych stron 62% serwisów posiada niewielką liczbę (maksymalnie 9) 

elementów w górnej nawigacji. Rekomendacje sugerują, aby nawigacja nie zawierała 

większej ilości aniżeli 9 odnośników. W tworzeniu krótkich i intuicyjnych nawigacji 

pomagają próby zdefiniowania kluczowych roli jakie strona pełni dla użytkownika. 

c. 84% serwisów posiada łatwo rozpoznawalne linki, 16% z przeanalizowanych portali 

nie stosuje formatowania intuicyjnie przypisywanego dla odnośników. Konieczne jest 

wizualne odróżnienie linków od pozostałej treści. Można to uzyskać na przykład 

poprzez zmianę ich koloru, lub poprzez zastosowanie podkreślenia. Dodatkową 

podpowiedzią może być wygląd odnośnika przypominający przycisk. Można tego 

dokonać poprzez umieszczenie tekstu w obszarze formatowanym w 3D (z cieniem na 

brzegach) lub w wyróżniającej się innym kolorem ramce (z delikatnym gradientem lub 

poświatą). 

d. Przyjaznymi linkami posługuje się 57% serwisów. Aż 43% stron nie posiada linków 

przyjaznych pod względem znaczenia i formy. Zaleca się usprawnienie działania 

istniejących linków na stronach pod względem etykiet, ich znaczenia oraz formy, jak 

również szczegółowości opisu i intuicyjności w formatowaniu. 

Zawartość 

a. Niemal połowa, bo aż 46% serwisów nie stosuje się do wytycznych zalecających 

linkowanie klikalnego loga w intuicyjnym, konwencjonalnym miejscu. W celu 

usprawnienia dostępności niniejszych stron konieczne jest wstawienie spójnego ze 

stroną logo w standardowej lokalizacji (lewa górna część strony) z odniesieniem do 

strony głównej. 

b.  Spośród przebadanych stron jedynie 30% posiada możliwość powiększenia tekstu. W 

przypadku 70% serwisów użytkownik musi korzystać z funkcji natywnych 

przeglądarki. Zaleca się zamieszczenie w widocznym miejscu funkcji powiększenia 

tekstu z zastrzeżeniem, że powinien on dopasowywać się do ustawień urządzenia, na 

którym użytkownik korzysta ze strony. Powiększeniu powinny ulec wszystkie 

elementy na stronie. Należy uważać, by funkcja powiększania działała poprawnie (aby 

tekst nie wychodził na elementy graficzne czy nie urywał się). 

c. Mapę strony posiada jedynie 1/4 przebadanych serwisów. Aż 74% portali poddanych 

analizie nie oferuje możliwości przeglądnięcia wszystkich podstron w jednym widoku. 

Rekomenduje się stworzenie mapy strony na zasadzie “drzewka” z wyróżnionymi 

poziomami oznaczającymi podstrony i poszczególne elementy serwisu. 

d. 25% serwisów poddanych analizie posiada możliwość powiększenia tekstu strony. 

Spośród badanych stron aż 75% nie zapewnia takiej opcji. Zaleca się dodanie wersji 

do druku, szczególnie dla długich tekstów. Wersja ta powinna cechować się 

minimalistyczną formą, brakiem reklam i zbędnych odnośników. Inspiracje można 



czerpać zarówno z portali informacyjnych jak i mniejszych stron prywatnych 

internautów – blogerów. 

e. Analiza wykazuje, że 67% stron nie stosuje funkcji służących rozpoznawaniu lokalizacji 

sieci. Wprowadzenie funkcji geolokalizacji i automatycznego wykrywania języka 

zaleca się stronom, które podejmują ponadlokalne zagadnienia, oraz takie które 

można kierować do osób posługujących się różnymi językami. 

f. Spośród przebadanych portali 84% stosuje spójną identyfikację wizualną dla całej 

strony internetowej. Konieczne jest ujednolicenie formatowania oraz elementów 

graficznych i kolorystycznych na wszystkich podstronach. Należy także pamiętać o 

wyrównaniu tekstu oraz nagłówków, jak również użyciu czytelnej czcionki. 

g. Formularza kontaktowego nie zastosowało 76% przebadanych stron. Zalecane jest 

uzupełnienie tego braku. Formularz kontaktowy umieszczony na stronie, zwiększa 

zaufanie użytkownika do serwisu. Stanowi ponadto dodatkową opcję uzyskania 

informacji. Należy pamiętać, aby po każdym wysłaniu wiadomości informować 

użytkownika o poprawnie wykonanym działaniu. Nie należy również zapominać o 

niezwłocznym odpowiadaniu na wiadomości wysłane przez użytkowników. 

h. 5% przeanalizowanych witryn stosuje inwazyjne formy reklamy, które znacząco 

utrudniają odczytywanie treści strony. Portalom tym zaleca się stosowanie reklam 

spójnych z wizualnym przekazem strony, nie ingerujących w treść, nie rzucających się 

w oczy bardziej niż informacje na stronie. Reklamy, które nadużywają efektów 

specjalnych czy zajmują duży obszar witryny wpływają negatywnie na przekaz serwisu 

i często irytują użytkowników. 

i. Niewyjaśnione skrótowce i akronimy stosuje 44% spośród przeanalizowanych witryn. 

Oczywiście, aby interpretacja treści na witrynie była możliwie szybka i jednocześnie 

jak najbardziej komfortowa, zaleca się stosowanie skrótowców i akronimów. Należy 

jednak pamiętać, że każdy z nich musi zostać wytłumaczony. Nie można dopuścić do 

sytuacji, gdzie osoba w celu wyjaśnienia skrótu musi rezygnować z czytania tekstu i 

szukać wyjaśnienia w innym miejscu. 

j. Zaledwie 58% z przebadanych serwisów spełnia wymagania easy-read standard. 

Pozostałe portale nie stosują się do zasad pisania tekstów prostym i bezpośrednim 

językiem. Należy tworzyć tekst tak, aby cechowała go klarowność. Jasność i 

zrozumiałość materiału charakteryzuje się tym, że jedno zdanie zawiera jedną myśl. 

Logika i język wypowiedzi według easy-read standard powinny być uproszczone, bez 

używania fachowej terminologii. Odnośniki powinny mieć krótkie, proste nazwy i być 

poprawnie podlinkowane. Strona WWW powinna posiadać audio-deskrypcję, 

odpowiedni kontrast tekstu w porównaniu do tła i prostą, klarowną nawigację, 

dopasowaną dla osób czytających wzrokiem, jak i korzystających z programów 

czytających. Strona powinna być obsługiwana nie tylko za pomocą myszki, ale 

również z poziomu klawiatury. 

k. Spośród badanych serwisów 14% nie zapewnia łatwego dostępu do wiadomości 

kontaktowych. Aby wiadomości kontaktowe były łatwo dostępne należy umieścić je 



na stronie głównej zarówno w głównej nawigacji jak i stopce oraz w nawigacji 

narzędziowej na samej górze strony. 

l. Jedynie 8% stron zapewnia przejrzystość pod względem polityki prywatności 

i regulaminów serwisów. Aby strona była przyjazna dla swoich klientów zalecane jest 

udostępnienie dokumentów dla użytkowników, z uwzględnieniem wyboru pliku 

i możliwością pobrania. Pozwoli to na zwiększenie pewności i zaufania użytkownika 

do marki. 

m. 51% stron uwzględnionych w badaniu stosuje funkcję wyszukiwarki. Należy pamiętać 

o tym, że użytkownicy często popełniają błędy wpisując słowa kluczowe i uwzględnić 

to podczas tworzenia systemu wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania muszą dotyczyć 

całego serwisu, nie tylko wybranej jego części. 

n. Dla wygody odczytywania informacji i jak najmniejszego zmęczenia oczu zaleca się 

stosować tekst niewyjustowany, w którym odstępy między literami i wyrazami są 

zawsze stałe. Można również zastosować mechanizm normalizacji odległości między 

literami. Najważniejsze jest, by odstępy były jednakowe. Pozwoli to na szybkie 

i nieprzerwane czytanie tekstu, podczas którego użytkownika nie będzie rozpraszać 

rozstrzelona czcionka. 

Kryteria subiektywne 

a. Badane witryny w 4% nie są stworzone w sposób który może zostać pozytywnie 

oceniony pod względem estetycznym. Tworząc strony internetowe należy pamiętać 

o tym aby estetykę witryny utrzymać na jak najwyższym poziomie. Oprócz 

zwiększenia przyjazności i czytelności serwisu, strona taka potrafi zachęcić do 

powrotu, jak również sprawia wrażenie profesjonalnej.  

b. Do kryterium odpowiedniej hierarchii informacji, spośród przeanalizowanych witryn, 

stosuje się 87% portali. Zaleca się uporządkowanie treści zgodnie z “drzewiastą 

strukturą” - od najważniejszej informacji odchodzą pośrednie, od nich kolejne, mniej 

ważne. Nie można dopuścić do sytuacji, gdy wszystkie informacje są tak samo ważne i 

sobie równe. Dla ułatwienia przedstawiania poszczególnych treści, można posługiwać 

się również dziennikarską zasadą “odwróconej piramidy”. 

c. 24% spośród przeanalizowanych serwisów stosuje elementy, które mogą rozproszyć 

uwagę użytkowników. Zaleca się usunięcie dodatkowych elementów, które nie 

wprowadzają do serwisu zakładanej treści i nie są z nią związane. Mogą to być między 

innymi intro, ekran powitalny, muzyka w tle, animacje, flash i dodatki reklamowe. 

d. Spośród wszystkich badanych serwisów zaledwie 34% zapewnia intuicyjne 

i efektywne wyświetlanie zdjęć oraz elementów multimedialnych. Zaleca się 

wprowadzenie na stronie technik obsługiwania materiałów multimedialnych 

zgodnych ze stosowanymi konwencjami (galeria obsługiwana strzałkami nawigacji, 

oraz symboliczne funkcje powiększenia i zamknięcia elementu). Należy również 

zapobiegać błędom w linkowaniu do źródeł i unikać dużych rozmiarów zdjęć, a także 

niepopularnych formatów plików multimedialnych. 



 

 

Heurystyki Nielsena 

a. Wśród przeanalizowanych stron 42% serwisów zachowuje klarowność stanu systemu 

Zaleca się stosować formę klarownego oznaczania bieżącej lokalizacji użytkownika na 

stronie przez ścieżkę “okruszków”, czyli widocznych kroków przejścia przez kolejne 

podstrony z możliwością powrotu do dowolnej poprzedniej. Oznaczanie bieżącej 

lokalizacji w serwisie może być dokonane również poprzez wyróżnienie wizualne 

zakładki, w której znajduje się użytkownik. Dodatkowym komunikatem dbającym 

o klarowność stanu systemu jest adekwatna informacja w sytuacji wymagającej chwili 

cierpliwości od użytkownika, podczas wysyłania formularzy kontaktowych, etc. 

(“formularz został wysłany”). 

b. Spośród przeanalizowanych serwisów aż 40% nie utrzymuje zbieżności pomiędzy 

systemem a rzeczywistością. Przede wszystkim treść serwisu powinna zostać 

napisana językiem zrozumiałym dla jego odbiorcy. Należy unikać trudnych 

specjalistycznych słów np. z zakresu prawa, jak również informować o stanie systemu 

w sposób zrozumiały dla przeciętnego użytkownika komputera. Zaleca się 

ujednolicenie ikon i nazw zgodnie z przyjętymi konwencjami i stosowanymi na 

większościach stron internetowych zasadami. 

c. W przypadku 27% stron architektura informacji i nawigacja nie ogranicza 

użytkownika. W przypadku 73 % badanych źródeł ten warunek nie jest spełniony. 

Zaleca się zamieniać komunikaty o błędach na komunikaty zachęcające do 

poszukiwania i próbowania (przykładem może być przypadek strony 404 lub strony 

z brakami wyników wyszukiwania). Dodatkowo użytkownik powinien mieć możliwość 

powrotu do poprzednio odwiedzanych elementów lub podstron bez konieczności 

używania przycisku “wstecz” w przeglądarce. 

d. 45% stron jest zaprojektowanych zgodnie ze standardami zachowania spójności, 

podczas gdy 55% nie spełnia tego kryterium. Rekomenduje się identyczne i spójne 

formatowanie w obrębie całej strony i podstron, ujednolicenie linków, przycisków 

akcji i nagłówków, projektowanie zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami (na 

przykład logotyp powinien znajdować się zawsze u góry po lewej stronie i 

podlinkowany do strony głównej). Zaleca się również stosowanie konwencji z zakresu 

architektury informacji stosowanych powszechnie w różnych portalach 

internetowych. Przykładem takiej konwencji jest wykorzystanie małego zdjęcia 

użytkownika lub odnośnika w prawym górnym rogu służącego obsłudze konta. 

e. Spośród przebadanych stron zaledwie 10% serwisów stosuje zasady ułatwiające 

zapobieganie błędom, aż 90% nie spełnia tego kryterium. Strona nie powinna 

zawierać rozbudowanych instrukcji. Informacje, które wymagają wyjaśnienia, 

powinny być dostępne od razu, bez konieczności odsyłania użytkownika do innej 

podstrony, bądź zmuszania go do kilkukrotnego wypełniania pól formularzy. 



Elementy konieczne do wypełnienia powinny być oznaczone i opisane. 

Podpowiedziami mogą być ikony pytajnika czy gwiazdek oznaczających pola 

obowiązkowe w formularzach. Każda kwestia, która pojawia się podczas 

wyszukiwania, przeglądania, uzupełniania i może być dla użytkownika niejasna (np. 

skróty) musi być wyjaśniona od razu w miejscu występowania niejasności. Etykiety 

powinny być jednoznaczne i zrozumiałe w sposób intuicyjny. W szczególności należy 

zwrócić uwagę na nazewnictwo i zrozumiałość zwrotów pod względem językowym. 

f. Spośród przeanalizowanych stron aż 65% nie sprzyja użytkownikowi i zmusza do 

zapamiętywania działań. Aby strona nie zmuszała do zapamiętywania, należy między 

innymi, dodawać etykiety poza polami formularzy, poprzez co uzyskuje się możliwość 

kilkukrotnego ich przeczytania i powrotu do wyjaśnienia. Innym przykładem działania 

zgodnie z tym wskazaniem jest pokazanie całego procesu (np. rejestracji) w skrótowej 

formie. Dzięki takiemu zabiegowi użytkownik ma stale wgląd w całościowy przebieg 

procesu. 

g. Tylko 7% serwisów spośród stron poddanych analizie zapewnia elastyczność 

i efektywność działania. Zastosowanie rozwiązań, które pozwolą użytkownikowi na 

dostosowanie strony i korzystanie z niej “po swojemu”: zmiana wielkości fontów, 

szerokie możliwości wyszukiwania (poprzez menu, grafikę i wyszukiwarkę). 

h. Aż 88 % wśród serwisów poddanych badaniom nie dba o estetykę i umiar w budowie 

strony. Jedynie 12% z nich stosuje się do wskazań. Aby strona była klarowna i 

estetyczna zaleca się usunięcie niepotrzebnych elementów graficznych, animacji, 

zakładek i uporządkowanie wizualne treści zgodne z priorytetowymi potrzebami 

użytkowników. 

i. Jedynie 2% spośród przebadanych serwisów posiada działy pomocy i dostępną 

dokumentację. 98% nie zapewnia wsparcia tego typu. Aby zapewnić użytkownikom 

wsparcie z zakresu obsługi strony, należy utworzyć podstronę z działem pomocy, 

najczęściej zadawanych pytań i dokumentacją pomocną w poruszaniu się po stronie. 

Warto zwrócić uwagę, że użyteczna strona powinna działać intuicyjnie. Dział pomocy 

zatem powinien nie tylko tłumaczyć, jak postępować w przypadku błędów, ale 

również je usuwać. 

Kryteria dodatkowe 

a. Spośród przeanalizowanych stron 93% nie posiada większego problemu z walidacją 

poprawności nagłówków. Aby realizować na stronie tę wytyczną zaleca się 

przetestować nagłówki pod względem ułożenia, jednocześnie pilnując kolejności 

zagnieżdżenia (na przykład po nagłówku H1 nie może od razu występować nagłówek 

H3). 

b. Aż 52% przeanalizowanych stron nie stosuje poprawnie etykiet przy polach 

formularza, co może wywoływać frustrację użytkowników i częstsze aniżeli to 

konieczne kontakty z biurem pomocy technicznej lub biurem obsługi klienta. Zaleca 

się stosowanie etykiet z wyjaśnieniem przy każdym formularzu stosowanym na 



stronie. Należy również zadbać o odpowiedni kontrast etykiet wobec tła, na którym 

się znajdują. 

c. Spośród badanych serwisów 8% nie jest dostępnych bez włączonej obsługi JavaScript. 

Dla osób korzystających z Internetu w sposób uniemożliwiający odczytanie stron 

internetowych w takich technologiach, serwisy powinny oferować możliwość 

otwarcia wersji minimalistycznej w HTML. 

d. 71% witryn nie stosuje się do zaleceń dotyczących tytułów poszczególnych stron, 

które pozwolą na bycie pewnym orientacji w witrynie i identyfikację miejsca, w 

którym aktualnie znajduje się użytkownik. 

e. 92% serwisów posiada nawigację dostępną w tym samym miejscu, 8% badanych 

serwisów nie stosuje się do tych zaleceń. Stronę internetową należy projektować 

mając na uwadze to, aby lokalizacja kluczowych nawigacji na stronie, jak również 

podstronach, była spójna. Konieczne jest zastosowanie spójnej wizualnie, poprawnie 

zbudowanej oraz umiejscowionej w jednym wybranym miejscu nawigacji, która 

pomoże sprawnie poruszać się w obrębie serwisu. 

f. Tylko 8% serwisów spełnia wymóg dostępności linków. Zaleca się ujednolicenie 

linków w celu odróżnienia oraz zastosowanie przy tym odmiennych nazw do każdego 

odnośnika. Sprawia to, że użytkownik nie czuje się zagubiony oraz zmniejsza liczbę 

błędów na stronie. 

g. Bandanie wykazało brak dostępności CAPTCHA wśród 7% analizowanych portali. 

Konieczne jest, w przypadkach korzystania z CAPTCHA, podanie alternatywnego 

sposobu autoryzacji, na przykład za pomocą nagrania audio. 

h. W przypadku 64% serwisów poprawność linków jest zachowana. Aby linki były 

poprawne, powinny funkcjonować jako odnośniki do adekwatnych podstron. 

Podstrony, do których przekazują poprawne linki, muszą być zawsze sprawne 

i aktualne. 

i. Dla 18% witryn nie stosujących się do tych zasad, zaleca się wyróżnienie elementów 

zarówno wizualne, jak i w kodzie witryny poprzez użycie odpowiednich tagów (na 

przykład H jako oznaczenie nagłówka), przy jednoczesnym pamiętaniu o dodatkowym 

wyróżnieniu, na przykład takim, jak pogrubienie. 

j. Spośród badanych serwisów 75% nie stosuje mrugających elementów. Na stronie 

internetowej nie mogą znajdować się elementy migające częściej niż 3 razy na 

sekundę. Należy ograniczyć liczbę tego typu elementów do minimum. 

k. 19% stron nie spełnia warunku obecność ścieżki dostępu (breadcrumbs). Aby 

nawigacja tego typu była sprawna i funkcjonalna, należy dołączyć opcję tzw. 

okruszków do każdej strony i podstrony witryny. Ponadto formatowanie odnośników 

w tej nawigacji powinno się różnić od nazwy aktualnie odwiedzanej strony (ujętej w 

owej nawigacji), mianowicie aktualna lokalizacja nie powinna być klikalna. Należy 

również pamiętać o tym, aby wygląd okruszków nawigacji był subtelny ale widoczny 

również dla osób z dysfunkcjami wzroku.  



l. Dla 79% stron nie spełniających zaleceń dotyczących topologii linków zaleca się 

kontrolę dostępu do podstron i zagwarantowanie użytkownikowi dostanie się do 

informacji na przynajmniej dwa sposoby. 

m. Poprawność deklaracji języka stosuje 47% przeanalizowanych stron. Ponad połowa 

(53%) nie realizuje tej wytycznej. Konieczne jest sprawdzenie poprawności deklaracji 

języka i ujednolicenie jej z tym, który jest używany w serwisie. Pozwoli to na 

bezproblemowy odczyt treści z witryny przez programy do jej odsłuchu. 

n. Jedynie 34% przeanalizowanych stron spełnia ten właściwie krytyczny dla 

dostępności warunek. Aż 66% witryn poddanych badaniom nie stosuje się do 

wskazań z zakresu zrozumiałości przekazu. Zaleca się przeredagowanie tekstów w 

serwisie, skrócenie zbyt długich zdań i wykorzystywanie języka odbiorcy. Pozwoli to 

na zwiększenie przyjazności witryny dla użytkownika. 

o. Spośród przebadanych stron internetowych 82% posiada deskryptory mediów. 16% 

portali boryka się z zauważalnymi problemami w tej kwestii. Zaleca się dodanie 

opisów multimediów, które będą mogły być prawidłowo odczytywane przez 

oprogramowanie dla niewidzących i niedowidzących. 

p. 92% przebadanych portali nieposiadających prymitywnego formatowania, zaleca się 

tworzenie układu treści w sposób pełny, który umożliwi użytkownikowi na przykład 

kopiowanie treści witryny z oryginalnym formatowaniem. Nie używa się w tym 

przypadku na przykład spacji i tabulatorów do tworzenia tabel. Prymitywne 

formatowanie powoduje bowiem błędne odczytywanie treści ze strony przez 

program odczytu ekranu i negatywny wpływ na działanie innych technologii 

wspierających lub przetwarzających treść w serwisie. 

q. Wśród przeanalizowanych witryn 23% nie umożliwia pominięcia powtarzalnych 

bloków. Witryna powinna więc zawierać tzw. sliplinki, przenoszące użytkownika do 

konkretnego elementu strony. Dzięki temu możliwe będzie sprawne nawigowanie w 

serwisie z poziomu klawiatury. 

r. Zaledwie 29% spośród przeanalizowanych stron stosuje walidację CSS-a. 

Rekomenduje się sprawdzenie i utrzymanie zgodności arkuszy CSS zgodnie ze 

światowymi standardami W3C, co pozwoli na zwiększenie poprawności działania 

serwisu, a w wyniku tego - zwiększenie satysfakcji użytkowników. 

s. 57% stron spełnia kryterium dotyczące dodawania warstwy tekstowej do plików PDF 

w celu umożliwienia odczytania treści przez programy odczytu ekranu. Ważną rzeczą 

jest fakt, że tego rodzaju plik musi posiadać zdefiniowany tytuł oraz, oprócz warstwy 

graficznej, również warstwę tekstową, pozwalającą osobom niepełnosprawnym na 

poprawną jego interpretacje. 

t. Ponad połowa, bo aż 54% spośród przebadanych witryn internetowych nie stosuje 

wystarczającego kontrastu. Należy pamiętać, że konieczne jest zachowanie umiaru i 

zasad przejrzystości wizualnej przy dobieraniu kolorystyki i kontrastu treści w 

stosunku do pozostałych elementów i tła na stronie. 



Jednym z podstawowych etapów, pozwalającym poprawnie przygotować się do 
uruchomienia/przebudowy/rozbudowy dostępnego serwisu WWW jest konieczność 
zapoznania się z dokumentami formalnymi, dotyczącymi zasad poprawnego projektowania 
użytecznych produktów internetowych. Wśród najistotniejszych dokumentów znajdują się 
m.in.: 

1. Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0)7 oraz: 
a. Understanding WCAG 2.0 
b. Techniques for WCAG 2.0 

2. 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 
teleinformatycznych8 

3. Europejska Agenda Cyfrowa9 
 

Jak czytamy w jednym z apelów10 Jarosława Dudy Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej: 

„do końca kwietnia 2015 roku wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne mają 
obowiązek dostosowania swoich serwisów internetowych do międzynarodowych standardów 
WCAG 2.0.”  

Oznacza to, że w ciągu najbliższych dwóch lat, wszystkie podmioty realizujące funkcje 
publiczne, będą zobowiązane do weryfikacji standardów dostępności w swoich serwisach 
internetowych. Jak wynika z rezultatów badań przedstawianych w tym raporcie, oraz innych 
dokumentach przygotowanych przez PRFON oraz organizacje pozarządowe, większość 
podmiotów publicznych czekają radykalne zmiany.  
 
Wśród najważniejszych kwestii wymienionych w dokumencie na temat wytycznych dla 
dostępności treści internetowych (WCAG 2.0) znajdują się między innymi 4 główne zasady 11: 
 
1. Zasada postrzegalności (informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być 
przedstawione użytkownikom w sposób dostępny dla ich zmysłów) 
2. Zasada operacyjności (komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być 
możliwe do użycia) 
3. Zasada zrozumiałości (informacje oraz obsługa interfejsu użytkownika muszą być 
zrozumiałe) 
4. Zasada solidności (treść musi być solidnie opublikowana, tak, by mogła być skutecznie 
interpretowana przez różnego rodzaju oprogramowania użytkownika, w tym technologie 
wspomagające) 
 

                                                           
7   http://www.w3.org/TR/WCAG20/: dostęp: 20.10.2013 
8  isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000526: dostęp: 20.10.2013 
9 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:PL:PDF: dośtęp: 

20.10.2013 
10   http://www.niepelnośprawni.gov.pl/apel-w-śprawie-wcag-20: dośtęp: 20.10.2013 
11 http://www.w3.org/TR/WCAG20/: dostęp: 20.10.2013 

http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/apel-w-sprawie-wcag-20
http://www.w3.org/TR/WCAG20/


Zasada postrzegalności dotyczy przede wszystkim możliwości poprawnego odbioru 
treści prezentowanych w serwisach internetowych za pomocą zmysłów. W praktyce oznacza 
to przede wszystkim oddzielenie formy od treści komunikatów, co pozwala na odbiór 
przekazu przy pomocy różnych zmysłów, bez względu na stosowane medium. Nowoczesne i 
dostępne serwisy WWW powinny przykładowo udostępniać tekstowy opis lub tłumaczenie 
na język migowy dla elementów takich jak zdjęcia, nagrania wideo i audio (zsynchronizowane 
napisy). Zasada dotyczy również wielkości tekstu oraz jego kontrastu (stosunek koloru tła to 
koloru tekstu) oraz możliwości manipulowania dźwiękiem. Wielkość czcionki powinna być 
możliwa do zmiany zarówno poprzez wbudowane funkcje przeglądarki, jak również poprzez 
elementy aktywne na stronie www.  
 

Zasada operacyjności dotyczy zaleceń funkcjonalnych, związanych z usability i User 
Experience danego serwisu internetowego. Według tej zasady wszystkie funkcje aplikacji lub 
serwisu internetowego powinny być dostępne przy pomocy klawiatury, a znaczniki języka 
HTML wyposażone w odpowiednie atrybuty, pozwalające m.in. na pominięcie nieistotnych 
bloków, łatwą identyfikację tytułów strony, stosowanie nagłówków i etykiet. Zasada mówi 
również o nie nakładaniu na użytkownika żadnych ograniczeń czasowych, unikaniu 
elementów migających, mogących wywołać atak chorób takich jak np. padaczka oraz o 
łatwości nawigacji i odnajdywaniu się w strukturze serwisu.  
 

Zasada zrozumiałości odnosi się do organizacji, jakości i struktury treści w serwisie 
internetowym. Komunikaty i informacje dostępne w serwisach www powinny być zrozumiałe 
dla każdego użytkownika, pozbawione wyrafinowanego słownictwa, a tam gdzie jest to 
koniecznie, odpowiednio wyjaśnione (np. akronimy). W ramach tej zasady, serwis powinien 
być autoresponsywny reagować na błędy popełniane przez użytkownika wraz z 
odpowiednim wytłumaczeniem błędnego postępowania, łącznie z antycypacją możliwości 
popełnienia błędu (np. stosowanie nieuprawnionych znaków w loginie i haśle).  

Zasada solidności dotyczy przede wszystkim budowy semantycznej kodu źródłowego. 
Oznacza pełną zgodność z dokumentacjami stosowanych technologii (HTML, CSS, JS) oraz 
innych pomocniczych zaleceń. Szczegółowy opis zasad i zagadnień z nimi związanych 
znajduje się w specyfikacji WCAG 2.0.   
 

Inwestycja w dostępne serwisy często (błędnie) utożsamiana jest z dodatkowymi 
nakładami finansowymi. Jest to spowodowane przede wszystkim niedojrzałością polskich 
instytucji podejmujących działania online. Świadomość (mimo, że z każdym rokiem lepsza) 
potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz realizacja założeń funkcjonalnych w procedurach 
przetargowych, często prowadzi do sytuacji, w której zamówiony produkt nie spełnia 
wymogów zgodnych z WCAG 2.0. oraz z dokumentami pokrewnymi. Wielokrotnie z 
powodów drogich audytów i konieczności zlecania na zewnątrz konsultingu w sprawach 
związanych z serwisami internetowymi, instytucje państwowe, urzędy, gminy, powiaty i 
organizacje pozarządowe rezygnują z dodatkowych (płatnych) usług specjalistycznych firm, 
których na rynku wciąż jest niewiele.  
 

Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia, spowoduje (proces już się rozpoczął) pojawienie 
się na rynku firm i usług związanych z audytami dostępności. Wśród ofert pojawią się 
zapewne mniej lub bardziej merytoryczne propozycje. Serwisy, które nie realizują 



standardów, czeka przebudowa. Warto przed zleceniem prac nad nowymi usługami, 
dokładnie przeglądnąć i zweryfikować wymogi ustawowe.  
 

Współcześnie dokumentacja WCAG 2.0 oraz innych dokumentów powiązanych, jest 
podstawą do budowania specyfikacji funkcjonalnej serwisu internetowego. Dokument 
WCAG powinien zostać załączony do dokumentów przetargowych jako obowiązkowy, a 
jego elementy na poziomie zgodnym z ustawą bardzo ściśle przestrzegane. Z technicznego 
punktu widzenia, nie istnieją przesłanki, które powodowałyby ograniczenia w 
funkcjonalnościach serwisów związanych z realizacją postulatów WCAG 2.0. W 
rzeczywistości istnieje ogromna baza materiałów edukacyjnych pozwalających zapoznać 
się z podstawowymi wymogami formalnymi, oraz procedurą ich implementacji12.  
 
Narzędzia 
 

Z technicznego punktu widzenia istotna jest identyfikacja błędów występujących w 
obrębie serwisu WWW. Rekomendacje związane z dostępnością są dość precyzyjne i ściśle 
określone w dokumentach WCAG 2.0. Niezależnie czy audyt prowadzi firma zewnętrzna 
czy realizowany jest on wewnętrznie, istnieje kilkadziesiąt aplikacji i programów 
komputerowych pozwalających zrozumieć potrzeby osób niepełnosprawnych, a także „na 
własną rękę” zweryfikować działanie swojego serwisu, łącznie z możliwością wcielenia się 
w rolę osoby z konkretną dysfunkcją ruchową lub sensoryczną. Przykłady praktycznych 
narzędzi zaprezentowano poniżej:  
 
 
 
a. Utilitia.pl 
 

To jedno z podstawowych narzędzi do zautomatyzowanego badania dostępności w 
sieci dofinansowane w ramach europejskiego programu Innowacyjna Gospodarka. Ogromne 
możliwości weryfikacyjne, pełna oferta walidatorów oraz bogata baza materiałów 
edukacyjnych pozwoli każdemu w szybki i efektywny sposób przyswoić sobie tematykę 
związaną z dostępnością i problematyką niepełnosprawności w sieci. W wersji bezpłatnej 
umożliwia podstawową weryfikację strony www (m.in. walidacja HTML, walidacja 
poprawności nagłówków, walidacja CSS, wyróżnienia). 

 
 

 

 

 

 

                                                           
12 Jako wzorcowy przykład takich materiałów za można przytoczyć blog http://informaton.pl/ (Jacek Zadrożny), 

prezentujący tematykę accessibility w autoetnograficzny sposób oraz obocjęzyczne, stale uaktualniane 
materiały, między innymi na stronach WebAIM: http://webaim.org/projects/.  

http://informaton.pl/
http://webaim.org/projects/


 

 

 

Rys. 1. Utilita.pl – dostęp 20.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. WAVE Web Accessibility Tool 

Narzędzie pozwala zweryfikować błędy i problemy z badanym serwisem www w 
czasie rzeczywistym oraz wychwycić zarówno problemy techniczne, związane z walidacją 
HTML oraz CSS jak również zweryfikować poprawność kontrastu elementów na stronie.  



Rys. 2. WAVE– dostęp 20.10.2013 

 

c. vischeck.com 

Narzędzie vischeck.com pozwala zasymulować problemy z rozpoznawaniem barw 
przez osoby z takimi chorobami wzroku jak: protanopia, deuteranopia, tritanopia. Dzięki 
wizualizacjom osoby projektujące serwisy internetowe są w stanie zweryfikować ich wygląd 
przed wdrożeniem uwzględniają odpowiednie wady wzroku.  

 



Rys. 3. Vischeck – dostęp 20.10.2013 

 

d. Colour Contrast Analyser 

Program pozwala zweryfikować kontrast elementów stosowanych na stronach www 
oraz w innych materiałach, takich jak np. papierowe materiały reklamowe, edukacyjne i 
informacyjne. Wyniki analiz programu są zgodne z WCAG 2.0. Program pozwala weryfikować 
tekst o różnych rozmiarach czcionki.  



Rys. 4. Colour Contrast Analyser – dostęp 20.10.2013 

 

e. Fangs 

Dodatek do przeglądarki Mozilla, pozwala zasymulować działanie czytników ekranów 
oraz pomóc w wyłapaniu błędów składni HTML. Program prezentuje tekst, który docelowo 
usłyszy osoba niewidoma.  

Rys. 5. Fangs – dostęp 20.10.2013 

 

 

 

 



Przeprowadzone badania i wyniki analizy wskazały, że mimo coraz częstszego zwracania 
uwagi na niepełnosprawność, grupa tych osób ciągle doświadcza wykluczenia. 
Doświadczenie owego wykluczenia polega na ograniczonym dostępie do informacji, który 
bierze swoje źródło z niedostosowania strony do warunków koniecznych dla korzystania z 
niej przez osoby z dysfunkcjami.  

Raport wskazuje, że większość serwisów jest nieprzystosowana do odbioru przez 
niepełnosprawnych. Przeanalizowane witryny w większości cechuje brak spójności wizualnej, 
w przeważającej większości nie oferują wersji mobilnych, kompetentnej informacji o polityce 
prywatności strony, nie zapewniają odpowiedniego zaplecza technicznego serwisu, a w 
konsekwencji nie dbają o pozytywny User Experience. Nawet strony o treści dedykowanej 
dla osób z dysfunkcjami nie są zaprojektowane tak, by osoby te mogły je bez problemu 
odczytać i z nich korzystać. 

Należy pamiętać, że trudności z odbiorem mogą doświadczać również użytkownicy 
pełnosprawni. Brak projektowania zgodnego z zasadami usability i accesibility powoduje, że 
owe strony internetowe są odbierane w negatywny sposób przez wszystkie grupy 
użytkowników.  

 

Mity 

Wśród projektantów serwisów internetowych na przestrzeni kilku lat powstało wiele 
niepoprawnych i wprowadzających w błąd mitów na temat dostępności. W szczególności 
widoczne są one wśród firm zajmujących się marketingiem i reklamą w sieci. 
Najpopularniejsze z  nich wymieniono poniżej13: 

1. Problematyka dostępności dotyczy niewielkiej liczby osób w szczególności, osób z 
wadami wzroku; 

2. Inwestycja w serwisy spełniające zasady dostępności jest pracochłonna i trudna do 
implementacji; 

3. Przestrzeganie reguł dostępności ogranicza kreatywność designerów/grafików; 
4. Serwisy www realizujące kryteria dostępności są nieatrakcyjne i nudne; 
5. Automatyczne testy są wystarczające; 
6. Alternatywna wersja tekstowa strony wystarczy; 
7. Osoby niepełnosprawne nie korzystają z Internetu; 
8. WCAG 2.0 jest opcjonalne, nie ma konieczności stosowania standardów; 
9. Dostępne serwisy nie są opłacalne; 
10. Tylko specjaliści zajmujący się zawodowo dostępnością są w stanie sporządzić 

wartościowy audyt; 
11. Realizacja założeń WCAG 2.0 to wszystko co możemy zrobić; 

 

 Obecnie większość organizacji i instytucji zajmujących się badaniem serwisów 

internetowych pod kątem dostępności skupia uwagę na ilościowych, automatycznych 

analizach w gruncie rzeczy dotyczących uwarunkowań technicznych (walidacja kodu 

                                                           
13 por. http://www.nomenśa.com/blog/2012/7-web-acceśśibility-mythś-2/: dośtęp:20.10.2013 

http://www.nomensa.com/blog/2012/7-web-accessibility-myths-2/


źródłowego).  Jest to rzecz zrozumiała, gdyż to będzie w przyszłości przedmiotem oceny 

instytucji sporządzających audyty serwisów internetowych. Nie zmienia to faktu, że jednym z 

głównych czynników, który decyduje o sukcesie usług internetowych jest filozofia, która 

skupia się w szczególności na użytkowniku (User Center Design). Podejście to gwarantuje, że 

przygotowane produkty będą funkcjonalne, użyteczne ale również przyjazne w działaniu. 

Dlatego tak ważne jest zrozumienie potrzeb użytkowników. Osoby 
niepełnosprawne wykorzystujące Internet to nie tylko osoby niewidome, wśród nich 
znajdziemy też osoby z wadami kończyn, problemami ze słuchem czy też zaburzeniami 
psychicznymi, dlatego tak istotne jest kompleksowe podejście do dostępności i realizacja 
postulatów wymaganych przez specyfikacje takie jak WCAG 2.0. Inwestycja w dostępność 
wcale nie musi być pracochłonna i trudna w implementacji. Trafnie wytyczone zadania, 
szczegółowy audyt strony www, bardzo szybko pozwolą przygotować nowe rozwiązania. 
Serwis zoptymalizowany pod kątem dostępności to usługa, która zyskuje również z 
marketingowego punktu widzenia. Mechanizmy wyszukiwarek internetowych (np. Google) 
szybciej i łatwiej radzą sobie z indeksacją treści, a także pozwalają na lepsze 
pozycjonowanie się w stosunku do witryn, które nie są dostępne. Użyteczne i dostępne 
serwisy mogą być atrakcyjne wizualnie dzięki wykorzystaniu semantycznych technologii i 
natywnych funkcji przeglądarki (np. wykorzystanie HTML5). Należy pamiętać, że pomimo 
faktu, że specyfikacja WCAG 2.0 jest dość obszerna to wciąż jest to wstęp do pracy nad 
prostymi, zorientowanymi na użytkownika serwisami. 

Podstawą współczesnych rozwiązań informatycznych jest dialog z użytkownikiem, 
zebranie wymagań, przygotowanie scenariuszy działań i testy. Istotnym etapem jest 
dostrzeżenie problemu związanego z dostępnością i poszanowaniem praw innych. 
Zrozumienie potrzeb użytkowników/obywateli pozwoli lepiej przygotować funkcjonalności 
strony internetowej. Dziś technologia w dużej mierze pozostaje wtórna w stosunku do celu, 
który chcemy osiągnąć. Dlatego kluczowym momentem jest proces projektowania serwisów 
internetowych. To wówczas należy zebrać wymagania i zdiagnozować problemy, które mogą 
się pojawić. Internet należy traktować jako szansę, nie tylko dla realizacji celów 
informacyjnych, ale również rzeczywistych, związanych z załatwianiem spraw ważnych dla 
grup pozostających w mniejszości. Definicja potrzeb osób niepełnosprawnych jest więc 
kluczowa dla budowania odpowiedniej polityki społecznej. Współczesnym wyzwaniem 
stojącym przed projektantami nowoczesnych serwisów internetowych jest przede wszystkim 
opracowanie API (Application Programming Protocol), czyli mechanizmów, które w 
przyszłości pozwolą współpracować z innymi systemami, elektroniką coraz częściej 
stosowanych przez osoby niepełnosprawne oraz innych urządzeniach wspomagających ich 
życie i prace. Jest to jednak przyszłościowy trend. Najbliższy krok milowy to realizacji 
rozporządzenia Rady Ministrów na temat wdrożenia założeń WCAG 2.0 do roku 2015. Jeśli 
zostanie on zrealizowany, będzie to niewątpliwie ogromny sukces.  

 
 

 


