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Streszczenie 
 
 Artyku  omawia rol  specjalnych serwisów internetowych dla osób niepe no-
sprawnych oraz przedstawia kilka takich serwisów. W szczególno ci w artykule omó-
wiono znaczenie tych serwisów dla osób z ró nymi niepe nosprawno ciami (niewidomi, 
nies ysz cy, niepe nosprawni ruchowo). Autor wskazuje, e specjalne serwisy interne-
towe s  tworzone w celu wyrównania szans osób niepe nosprawnych w spo ecze stwie 
informacyjnym.  
S owa kluczowe: Internet, klasyfikacja serwisów internetowych, osoby niepe nosprawne. 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Powszechnie wiadomo, jak wielk  rol  we wspó czesnym wiecie odgrywa 
Internet. Jest on przede wszystkim niewyczerpanym ród em informacji oraz miej-
scem szybkiej i nieskr powanej komunikacji. Funkcji, które pe ni Internet, jest 
oczywi cie o wiele wi cej. Niezliczone portale i serwisy internetowe obejmuj  i w 
pewien sposób odzwierciedlaj  wszystkie sfery ycia oraz dzia alno ci cz owieka – 
zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. Dlatego Internet uznawany 
jest za jeden z najwa niejszych czynników dzia aj cych w sferze przemian spo ecz-
no-ekonomicznych, politycznych i kulturowych, które decyduj  o rozwoju spo e-
cze stwa informacyjnego. Na wielk  rol  Internetu w tych przemianach wskazuje 
wyra nie fakt, e jako synonimu terminu „spo ecze stwo informacyjne” u ywa si  
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niekiedy poj cia „spo ecze stwo usieciowione”. Istotnie, Internet i rozmaite sieci 
komputerowe s  powszechnie wykorzystywane zarówno przez osoby prywatne, jak 
i ró ne instytucje publiczne oraz niepubliczne. Coraz wi cej us ug oferowanych jest 
za po rednictwem Internetu (e-biznes, e-edukacja, e-administracja). Powoduje to 
wielkie zmiany w organizacji pracy i nauki oraz w kontaktach spo ecznych. Konse-
kwencj  tych wszystkich zmian jest rozwój spo ecze stwa informacyjnego, którego 
najbardziej istotn  cech  jest ci g e zwi kszanie si  mo liwo ci dost pu do infor-
macji. 
 Kwestia dost pu do informacji jest bardzo wa na dla wszystkich ludzi, ale dla 
osób niepe nosprawnych ma ona szczególne znaczenie z uwagi na trudno ci, jakie 
w zakresie pozyskiwania i wymiany informacji maj  osoby z niepe nosprawno ci . 
Przyczyny tych trudno ci zwi zane s  z rodzajem i stopniem niepe nosprawno ci 
poszczególnych osób i stanowi  podstawowy czynnik determinuj cy sposób oraz 
mo liwo ci eliminacji lub ograniczenia owych trudno ci. Z tego punktu widzenia 
niepe nosprawni to bardzo niejednorodna grupa spo eczna. 
 Technologie informacyjne, a zw aszcza Internet, znakomicie zwi kszaj  mo -
liwo ci dost pu do informacji osób z niepe nosprawno ci . Trzeba jednak zauwa-
y , i  nie wszystkie rodzaje technologii informacyjnych s  przydatne i u atwiaj  

niepe nosprawnym dost p do informacji. Na przyk ad dla osób z dysfunkcj  wzroku 
przeszkod  w pozyskiwaniu i przekazywaniu informacji s  rozwi zania multime-
dialne oraz wykorzystywanie trybu graficznego do publikowania informacji. Spra-
wia to, e strony internetowe i tre ci na nich zamieszczane s  cz sto niedost pne 
dla osób niewidomych i s abowidz cych. Natomiast dla osób z dysfunkcj  s uchu 
najwi ksze trudno ci pojawiaj  si  w sytuacji, gdy informacje udost pniane s  je-
dynie w formie d wi kowej. Potrzebne jest wi c wdra anie odpowiednich rozwi -
za  technicznych i organizacyjnych, maj cych na celu eliminacj  przedstawionych 
trudno ci. 
 
 
1. Rodzaje witryn internetowych 
 
 Zgodnie z definicj  podan  w (Jakusz-Gostomska 2014) witryna internetowa 
(serwis internetowy) jest to zbiór powi zanych tematycznie i umieszczonych na 
jednym serwerze stron internetowych. Ka da z tych stron zawiera pewne elementy: 
tekst, grafik , a czasem równie  funkcje zaawansowane, jak formularze zamówie  
lub panel przeszukiwania bazy danych.  
 Mnogo  serwisów internetowych, bogactwo i ró norodno  publikowanych 
informacji oraz zró nicowanie sposobów ich udost pniania sprawia, e podejmo-
wane s  próby klasyfikowania istniej cych witryn. Wci  te  rodz  si  nowe typy 
witryn i ci gle pojawiaj  si  nowe propozycje ich usystematyzowania. Propozycje 
te formu owane s  przede wszystkim dla u atwienia opisu i zrozumienia zmieniaj -
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cego si  dynamicznie zjawiska, jakim jest Internet. Trzeba jednak wyra nie zazna-
czy , i  nie istniej  ogólnie przyj te uregulowania dotycz ce klasyfikacji stron 
internetowych. S  natomiast liczne próby ich typologizacji, oparte na przyj tych 
kryteriach podzia u. Kryterium podzia u mo e by  np. cel, jakiemu ma s u y  wi-
tryna, jednorodno  lub zró nicowanie poruszanej tematyki, najwa niejsza ofero-
wana funkcja, przewidywany kr g u ytkowników, warto  marketingowa serwisu 
itd. Podzia y te s  cz sto nieostre, poniewa  istniej ce witryny maj  cechy, które 
umo liwiaj  zaliczenie ich do ró nych typów opartych na ró nych kryteriach klasy-
fikacji. 
 Jednym z cz ciej stosowanych kryteriów podzia u witryn internetowych jest 
kryterium ilo ciowe zwi zane z liczb  dziedzin tematycznych dost pnych w witry-
nie. Opieraj c si  na tym kryterium, wyró nia si  (Adamczyk 2008): 

– portale horyzontalne, 
– portale wertykalne. 

 Portal horyzontalny to rozbudowana witryna, która sk ada si  z wielu obsza-
rów tematycznych. Zwykle oprócz ró norodnych informacji w portalu horyzontal-
nym znajduj  si  równie  cza do innych stron internetowych, wyszukiwarka oraz 
najnowsze wiadomo ci z wielu dziedzin. Istotnym elementem portalu horyzontal-
nego jest poczta elektroniczna, która cz sto wykorzystywana jest do rozsy ania 
ofert reklamowych. Z punktu widzenia u ytkowników poczty jest to spora niedo-
godno , ale jest to cena za darmowe udost pnianie kont pocztowych. Reklamy 
prezentowane s  tak e wprost na poszczególnych stronach portalu. W portalach 
horyzontalnych, podobnie zreszt  jak w przypadku innych rodzajów witryn interne-
towych, coraz cz ciej spotyka si  elementy multimedialne. Stosuje si  je w celu 
uatrakcyjnienia wygl du stron, ale niejednokrotnie utrudnia to u ytkownikom do-
tarcie do poszukiwanych informacji. Dotyczy to zw aszcza osób niepe nospraw-
nych, starszych lub mniej zaawansowanych w korzystaniu z Internetu. Jako przy-
k ady portali horyzontalnych wymieni  mo na: ameryka ski Yahoo.com, francuski 
Lemonde.fr, czy polskie portale – www.onet.pl i www.wp.pl. 
 Portale wertykalne (inaczej wortale tematyczne) to rozbudowane witryny, 
które koncentruj  si  na jednej, wybranej tematyce, cho  niejednokrotnie tematyka 
ta prezentowana jest wieloaspektowo. Najwa niejsz  cech  wortali jest wyra na 
specjalizacja tematyczna, co sprawia, e te witryny postrzegane s  jako fachowe 
w okre lonej dziedzinie. Daje im to pewn  przewag  nad portalami obejmuj cymi 
ró norodne tre ci. Koncentracja na wybranej tematyce powoduje, e wortale sku-
piaj  stosunkowo ograniczon  grup  docelow  u ytkowników. Jest to wa ne dla 
ewentualnych reklamodawców, którzy chcieliby, eby ich reklamy dociera y do jak 
najwi kszej grupy potencjalnych klientów. Jako przyk ad portalu wertykalnego 
mo na wymieni  m.in. portal Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie 
www.gpw.pl, umo liwiaj cy podmiotom prawnym i osobom fizycznym obrót pa-
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pierami warto ciowymi oraz instrumentami finansowymi. Wortalem jest tak e wi-
tryna dla osób j kaj cych si  www.demostenes.eu. 
 Niniejszy artyku  koncentruje si  na jeszcze jednym rodzaju serwisów interne-
towych, do którego zaliczy  mo na specjalne serwisy internetowe dla osób niepe -
nosprawnych. W sieci mo na znale  bardzo du o witryn adresowanych do osób 
niepe nosprawnych. Witryny te s  prowadzone przez rozmaite instytucje publiczne, 
firmy komercyjne, organizacje pozarz dowe, a tak e przez osoby prywatne. S  
w ród nich rozbudowane witryny poruszaj ce zagadnienia dotycz ce niepe no-
sprawno ci, które zaliczy  mo na do kategorii wortali, jak równie  niewielkie, 
jednotematyczne serwisy internetowe, najcz ciej realizuj ce tylko jedn  us ug  na 
potrzeby osób z niepe nosprawno ci . Wortalami s  np. portal Pa stwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych – www.pfron.org.pl oraz witryna 
prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjació  Integracji – www.niepelnosprawni.pl. 
Natomiast przyk adem jednotematycznego serwisu specjalnego mo e by  serwis z 
pras  dla niewidomych, który znajduje si  pod adresem www.ekiosk.defacto.org.pl. 
Serwis ten zwany jest potocznie e-kioskiem i prowadzony jest przez Mazowieckie 
Stowarzyszenie Pracy dla Niepe nosprawnych „De Facto”. 
 Przyjmuj c jako kryterium podzia u mo liwo  dost pu do serwisów dla osób 
niepe nosprawnych, mo na wyró ni : 

– witryny otwarte, z których mog  korzysta  wszyscy zainteresowani (za-
równo niepe nosprawni, jak i osoby w pe ni sprawne), 

– serwisy zamkni te, do których maj  dost p tylko osoby niepe nosprawne 
i to takie, które dope ni  wymaganych formalno ci.  

 Zwykle jest to dostarczenie do operatora orzeczenia o niepe nosprawno ci. 
Przyk adem takiego serwisu jest wspomniany e-kiosk. 
 
 
2. Wybrane serwisy internetowe dla osób niepe nosprawnych 
 
 Poszczególne rodzaje niepe nosprawno ci stwarzaj  odmienne problemy dla 
osób maj cych okre lon  niepe nosprawno . Rodzi to konieczno  stosowania 
ró norodnych rodków i metod w celu usuni cia lub ograniczenia owych trudno ci. 
 Dla osób g uchych lub niedos ysz cych najwi ksz  trudno  stanowi bariera 
w komunikacji z innymi lud mi. Bariera ta uniemo liwia, a co najmniej znacznie 
utrudnia osobom z dysfunkcj  s uchu komunikacj  oraz dost p do informacji. Usu-
ni cie lub cho by tylko ograniczenie tych barier stanowi warunek konieczny reha-
bilitacji spo ecznej oraz integracji wspomnianych osób. 
 Wielkie mo liwo ci likwidacji barier komunikacyjnych istniej cych pomi dzy 
osobami g uchymi a reszt  spo ecze stwa stwarza rozwój technologii informacyj-
nych. Chodzi tu zw aszcza o Internet. Przeznaczony jest on dla wszystkich u yt-
kowników, ale w a nie dla osób nies ysz cych okazuje si  szczególnie cenny. Przy 
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jego u yciu osoby te mog  swobodnie komunikowa  si , wymieniaj c informacje 
tekstowe i graficzne. Bardzo przydatne w tym zakresie dla nies ysz cych s  rozma-
ite programy interaktywne, a szczególnie tzw. komunikatory (np. Gadu-Gadu oraz 
Skype). Pozwalaj  one na prowadzenie zainteresowanym „pisemnej konwersacji”. 
Pe ni  zatem funkcj  podobn  jak telefon w kontaktach ludzi dobrze s ysz cych. 
 Bardzo interesuj cym i cennym przedsi wzi ciem w sferze likwidacji barier 
komunikacyjnych dla osób z dysfunkcj  s uchu jest System Komunikacji Niewer-
balnej (SKN). System ten jest oparty na wideotechnologii opracowanej w firmie 
Cisco. SKN to nowoczesne rozwi zanie technologiczno-organizacyjne, polegaj ce 
na udost pnieniu online us ugi t umacza j zyka migowego. Rozwi zanie to ofero-
wane jest przede wszystkim instytucjom u yteczno ci publicznej (urz dom oraz 
firmom zajmuj cym si  bezpo redni  obs ug  klienta), na które Ustawa o j zyku 
migowym i innych rodkach komunikowania si  nak ada obowi zek zapewnienia 
mo liwo ci komunikacji osobom nies ysz cym. SKN obs ugiwany jest przez spó k  
„Seventica”, w której pracuj  certyfikowani t umacze j zyka migowego. Je li do 
urz du czy innej instytucji przyjdzie osoba g ucha lub s abos ysz ca i ma trudno ci 
w komunikacji z pracownikiem owej instytucji, wówczas mo na skorzysta  z Sys-
temu Komunikacji Niewerbalnej. W tym celu pracownik urz du powinien po czy  
si  przy u yciu odpowiedniego wideoterminala z t umaczem j zyka migowego 
pracuj cym w centrum kontaktowym „Seventica”. Terminalem, o którym mowa, 
mo e by  specjalny wideofon wyposa ony w du y ekran i kamer , b d  te  laptop 
lub tablet z do czon  kamer  i mikrofonem. „Seventica” dysponuje aplikacj  na 
wspomniane urz dzenia przeno ne. Niezb dnym elementem SKN jest oczywi cie 

cze internetowe. 
 W chwili uzyskania po czenia z Centrum Kontaktowym mo e rozpocz  si  
trójstronna wideokonferencja, która pozwala na jednoczesn  komunikacj  trzech 
osób: osoby nies ysz cej, pracownika urz du i t umacza j zyka migowego. Osoba 
nies ysz ca przedstawia t umaczowi za po rednictwem kamery temat rozmowy. 
T umacz na bie co informuje urz dnika o tym, co osoba nies ysz ca chce przeka-
za , a nast pnie, w razie potrzeby, wyja nia wypowiedzi urz dnika, „migaj c” na 
ekranie. 
 Wdro enie Systemu Komunikacji Niewerbalnej przynosi wiele korzy ci za-
równo osobom z dysfunkcj  s uchu, jak i instytucjom dysponuj cym tym syste-
mem, tzn. wykupi y stosowny abonament. Korzy ci dla osób nies ysz cych to: 

– likwidacja barier w komunikacji z pracownikami danej instytucji, 
– mo liwo  korzystania online z pomocy certyfikowanych t umaczy j zyka 

migowego,  
– uzyskanie mo liwo ci prawid owej wymiany informacji, 
– brak konieczno ci wcze niejszego umawiania si  na spotkanie w obecno ci 

t umacza, 
– zwi kszenie poczucia samodzielno ci. 
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 Ogólnie mo na powiedzie , e wdro enie Systemu Komunikacji Niewerbalnej 
ma du e znaczenie dla rehabilitacji i integracji spo ecznej osób g uchych i s abos y-
sz cych. W Polsce ju  kilkadziesi t instytucji korzysta z Systemu Komunikacji 
Niewerbalnej, w tym m.in. Urz d Miasta Krakowa, S d Rejonowy w Bia ej Podla-
skiej oraz kasy biletowe na dworcach kolejowych w kilku miastach. 
 Trudno ci, jakie przez ca y okres ycia napotykaj  osoby niewidome i s abo-
widz ce, spowodowane s  przede wszystkim przez ograniczenia w dost pie do 
informacji wizualnej. Otaczaj ca rzeczywisto  podporz dkowana jest bowiem 
potrzebom i mo liwo ciom ludzi widz cych, dla których wzrok jest najwa niej-
szym kana em odbioru informacji. Brak wzroku albo jego uszkodzenie uniemo li-
wia lub powa nie ogranicza korzystanie z tego kana u informacyjnego, a tym sa-
mym stwarza bariery w dost pie do informacji. Dzi ki niezwyk emu rozwojowi 
technologii informacyjnych udaje si  w znacznym stopniu usuwa  owe bariery. 
Bardzo wa n  rol  w tym zakresie odgrywaj  rodki techniczne. Pojawi o si  wiele 
urz dze  oraz rozwi za  technologicznych, które pomagaj  niewidomym i s abo-
widz cym w usuwaniu wspomnianych barier. Najwa niejsze z nich to: syntezatory 
mowy, monitory brajlowskie, czytniki ekranowe, programy powi kszaj ce, skanery 
i programy rozpoznaj ce druk, powi kszalniki elektroniczne, a przede wszystkim 
Internet. 
 Ciekawym przedsi wzi ciem maj cym na celu u atwienie osobom z dysfunk-
cj  wzroku dost p do informacji jest Niewidzialna Galeria Sztuki (NGS), czyli 
serwis internetowy, który udost pnia osobom niewidomym i s abowidz cym opisy 
najbardziej znanych dzie  sztuki z dziedziny malarstwa, rze by i architektury. Ser-
wis prowadzony jest przez Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepe nospraw-
nych i znajduje si  pod adresem: www.ekiosk.defacto.org.pl/galeria/. Obecnie ser-
wis zawiera opisy 157 obiektów. 
 Po zalogowaniu si  w serwisie u ytkownik mo e przegl da  kolejno opisy 
poszczególnych dzie  albo mo e skorzysta  z formularza umo liwiaj cego wyszu-
kanie interesuj cego go dzie a. 
 W formularzu mo na zdefiniowa  nast puj ce kryteria wyszukiwania: 

– rodzaj dzie a, 
– epoka powstania, 
– autor, 
– tytu , 
– miejsce ekspozycji, 
– priorytet sortowania. 

 Instrukcja obs ugi zawiera szczegó owy opis funkcjonalno ci dost pnych dla 
u ytkownika serwisu. 
 Aby wyja ni  rol  i znaczenie omawianego serwisu dla osób z dysfunkcj  
wzroku, trzeba wyra nie stwierdzi , e celem serwisu nie jest dostarczenie niewi-
domym u ytkownikom wra e  estetycznych zwi zanych z ogl daniem dzie  sztuki, 
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bo to po prostu nie jest mo liwe, ale raczej przekazanie im pewnych informacji na 
temat tych dzie . Dzi ki temu oraz dzi ki rozwini tej wyobra ni, jak  cz sto maj  
ludzie z niepe nosprawno ci  wzroku, mog  oni poszerzy  swoj  wiedz  o wiecie. 
Wp ywa to korzystnie zarówno na pozycj  spo eczn  takich osób, jak i na ich po-
czucie w asnej warto ci. Inaczej mówi c, korzystanie z Niewidzialnej Galerii Sztu-
ki sprzyja rehabilitacji psychicznej osób niewidomych i s abowidz cych oraz ich 
integracji ze spo ecze stwem. 
 Nale y zaznaczy , e z NGS mog  korzysta  jedynie osoby z dysfunkcj  
wzroku, które udokumentowa y swoj  niepe nosprawno  przysy aj c do Stowarzy-
szenia „De Facto” orzeczenie o niepe nosprawno ci. Oznacza to, e NGS nale y do 
kategorii specjalnych serwisów zamkni tych. 
 Trudno ci, jakie napotykaj  w yciu osoby niesprawne ruchowo, dotycz  
przede wszystkim przemieszczania si  w przestrzeni oraz pokonywania ró norod-
nych barier architektonicznych. Bariery takie wyst puj  w wielu miejscach i mocno 
pogarszaj  warunki funkcjonowania osób z dysfunkcj  narz du ruchu. Likwidacja 
barier architektonicznych oraz dostosowanie rodowiska do potrzeb ludzi niepe no-
sprawnych jest procesem kosztownym i potrwa z pewno ci  jeszcze wiele lat. W tej 
sytuacji niezwykle cenne i u yteczne dla osób niesprawnych ruchowo okazuj  si  
osi gni cia technologii informacyjnych, takie jak komputery wyposa one w ró no-
rodny sprz t towarzysz cy oraz media telekomunikacyjne, zw aszcza Internet. W 
wielu przypadkach umo liwiaj  one osobom niepe nosprawnym realizacj  tego, co 
zamierzaj , bez konieczno ci dotarcia do okre lonego miejsca (np. biblioteki, urz -
du, sklepu lub banku). 
 Dla osób z du  niesprawno ci  narz du ruchu (np. z pora eniem czteroko -
czynowym) oraz innych osób niemog cych samodzielnie czyta  zwyk ego druku – 
przede wszystkim niewidomych – utworzono specjalny serwis internetowy udo-
st pniaj cy ksi ki elektroniczne. Serwis funkcjonuje w ramach Dzia u Zbiorów dla 
Niewidomych (DZdN) G ównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Spo ecznego. 
Obecnie w zasobach serwisu znajduje si  oko o 2000 tytu ów. Wypo yczanie ksi -
ek odbywa si  w autoryzowanym dost pie online, pod adresem: wypozycz. 

dzdn.pl. Warto doda , e DZdN zajmuje si  równie  skanowaniem ksi ek na za-
mówienie czytelników. 
 Aby zapisa  si  do DZdN i korzysta  z serwisu wypo ycze  online, nale y 
wype ni  Kart  Ewidencyjn  Czytelnika, przed o y  dowód osobisty, a przede 
wszystkim przedstawi  kopi  orzeczenia o niepe nosprawno ci. Omawiany serwis, 
podobnie jak NGS, nale y zaliczy  do kategorii specjalnych serwisów zamkni tych. 
Ma on du e znaczenie dla osób niepe nosprawnych, u atwiaj c im dost p do wiedzy 
oraz umo liwiaj c korzystanie z dóbr kultury, jakimi s  ksi ki. 
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Podsumowanie 
 
 Internet jest ogromnie wa nym i u ytecznym medium dla ludzi yj cych 
w spo ecze stwie informacyjnym. Szczególnie cenny jest on dla osób niepe no-
sprawnych, poniewa  zdecydowanie zmienia warunki funkcjonowania tych osób 
oraz wyra nie zwi ksza mo liwo ci uczestniczenia ich w wielu sferach ycia (u a-
twienia w zakresie edukacji i pracy oraz wzrost samodzielno ci i niezale no ci od 
innych). Wielk  rol  w tym zakresie odgrywaj  specjalne serwisy internetowe. 
S u  one wyrównywaniu szans osób niepe nosprawnych i s  istotnymi czynnikami 
skutecznej rehabilitacji spo ecznej oraz zawodowej tych osób, a tak e sprzyjaj  ich 
pe nej integracji ze spo ecze stwem. Wi e si  to z zagadnieniem dost pu do in-
formacji osób niepe nosprawnych oraz z rozwojem technologii informacyjnych, 
które stwarzaj  niezwyk  szans  na osi gni cie tego celu. Szansa ta by aby znacz-
nie wi ksza, gdyby wprowadzane rozwi zania technologiczne projektowane by y 
z uwzgl dnieniem zasad projektowania uniwersalnego. Tak si  jednak nie dzieje – 
albo dzieje si  zbyt rzadko – i dlatego niezb dne s  konkretne rozwi zania zmierza-
j ce do poprawy warunków funkcjonowania osób niepe nosprawnych w spo ecze -
stwie informacyjnym. Takimi rozwi zaniami s  w a nie specjalne serwisy interne-
towe dla osób z niepe nosprawno ci . U atwiaj  one niepe nosprawnym pozyski-
wanie i wymian  informacji, a tym samym zmniejszaj  zagro enie wykluczeniem 
cyfrowym takich osób. 
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THE SPECIAL INTERNET SERVICES AND CREATING THE CONDITIONS 
FOR FUNCTIONING OF PEOPLE WITH DISABILITIES 

 
 

Summary 
 
 This paper shows the role of special internet services for people with disabilities 
and presents a few such services. In particular, the paper presents the importance of 
those services for persons with different disabilities (blind, deaf and motion-impaired). 
The author of the paper indicates that the special internet services are created to create a 
level playing field for people with disabilities in the information society.  
Keywords: Internet, classification of Internet services, people with disabilities. 
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