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Informatyka klasy 8  
19 czerwca 2020 r.  

Przechodzimy dziś do omawiania zagadnień, do których zazwyczaj nie przywiązujemy większej wagi. 

Są to problemy tzw. dostępności cyfrowej. Czym jest owa dostępność?  

4 kwietnia 2019 r. została uchwalona przez Sejm ustawa o dostępności cyfrowej stron interneto-

wych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która wprowadza obowiązek zapewnienia 

dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych prowadzonych przez tzw. podmioty pu-

bliczne. Co oznacza ten nieco tajemniczo brzmiący termin? Otóż zgodnie z definicją zamieszczoną na 

stronie Ministerstwa Cyfryzacji (https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/podmioty-publiczne; dostęp: 

2020-05-30): 

„Podmiotem publicznym w rozumieniu ustawy o krajowym systemie bezpieczeństwa są: 

– Organy władzy publicznej w tym organy administracji samorządowej, jednostki samorządu te-

rytorialnego, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, 

– Jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje go-

spodarki budżetowej, 

– Uczelnie publiczne i Polska Akademia Nauk, 

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy 

Fundusz Zdrowia, Narodowy Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego, 

– Urząd Dozoru Technicznego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Polskie Centrum Akredy-

tacji, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.” 

Zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej podmioty publiczne min.: 

 mają obowiązek umieszczania na stronach www deklaracji dostępności; 

 podlegają procedurom w razie uchyleń od zapewnienia dostępności cyfrowej. 

 

Ustawa ta zastępuje, uzupełnia i uściśla już istniejące wcześniej w polskim prawie przepisy, a jedno-

cześnie wdraża przepisy unijne. 

Czym jest dostępność cyfrowa i dlaczego jest ona ważna w życiu codziennym, w społeczeństwie  

i w biznesie? Dopóki jesteśmy w stanie korzystać ze stron internetowych bez żadnych proble-

mów, nie zdajemy sobie sprawy, że coś jest z nimi nie tak. Ale ci z nas, którzy mają jakąkolwiek 

niepełnosprawność lub po prostu są starsi, podczas korzystania ze stron internetowych doświad-

czają wielu barier dostępności, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z nich. 

Udostępnienie internetu za pomocą odpowiednio zaprojektowanych i zakodowanych stron interne-

towych i narzędzi internetowych umożliwia korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym lub 

starszym. O tym, jak ważna jest ta dostępność opowiada krótki film, którego adres znajduje się poni-

żej (film jest w języku angielskim, ale nie trzeba się tym przejmować – obrazy wyraźnie pokazują 

istotę problemu) 

https://www.youtube.com/watch?v=3f31oufqFSM 

Praca domowa: 
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Pomyśl i przedstaw korzyści płynące z dostępu do sieci (do określonych stron www); nie chodzi tu 

wyłącznie o osoby z niepełnosprawnościami lub starsze. 

1) sporządź listę kilku (co najmniej trzech) namacalnych, materialnych korzyści z dostępu do sieci 

dla użytkownika sieci - korzyści, które są wystarczająco jasne lub wystarczająco wyraźne, aby były 

łatwo widoczne, odczuwalne lub zauważone, 

2) sporządź listę kilku (co najmniej trzech) niematerialnych, niefinansowych korzyści z dostępu do 

sieci dla użytkownika sieci - korzyści, które są trudne do zdefiniowania lub zmierzenia. 

 

Informacje uzupełniające (wg. słownika języka polskiego PWN): 

1. materialny  

1. «istniejący fizycznie» 

2. «odnoszący się do dóbr ekonomicznych» 

3. «dotyczący treści, a nie formy» 

 
2. niematerialny 

1. «niedotyczący materii – substancji tworzącej wszechświat, niebędący materią» 

2. «nieodnoszący się do dóbr ekonomicznych» 


