
Działanie 17 -
Dostępne serwisy internetowe 

i aplikacje mobilne

Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych KPRM



Działania zrealizowane



Projekt „Dostępność cyfrowa stron jednostek samorządu terytorialnego 

- zasoby, szkolenia, walidatory” (zrealizowane)

• odebranie raportu z diagnozy potrzeb podmiotów publicznych w obszarze 
dostępności cyfrowej;

• zmiana jednego z zadań w projekcie z utworzenia szablonów stron www i bip na 
opracowanie internetowego poradnika dla JST dotyczącego dostępności cyfrowej, 
dzięki rekomendacjom otrzymanym z badania (taką potrzebę zasugerowały 
podmioty publiczne biorące udział w badaniu);

• odebranie oprogramowania do automatycznego wykrywania błędów 

dostępności cyfrowej stron www podmiotów publicznych.



Monitoring dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych (zrealizowane)

• 127 audytów szczegółowych stron www (wykonane we współpracy z 
ekspertami Konsorcjum Utilitia Sp. z o.o.– Fundacja Instytut Rozwoju 
Regionalnego);

• 835 audytów uproszczonych stron www (wykonane przez pracowników CRKC, 
za pomocą programu SortSite);

• 15 audytów szczegółowych aplikacji mobilnych  (wykonane przez pracowników 
CRKC).

Żadna z monitorowanych stron internetowych i aplikacji mobilnych nie była w pełni 
zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej (strony internetowe: 961częściowo 
zgodnych, 1 niezgodna; aplikacje mobilne: 13 częściowo zgodnych, 2 niezgodne).



Szkolenia, spotkania (zrealizowane)

• Comiesięczne, otwarte szkolenia poświęcone dostępności cyfrowej – do tej 
pory zostało przeprowadzonych 16 szkoleń, w których udział wzięło łącznie 4 384 

osób. 

• Dodatkowe, zamknięte szkolenia dla podmiotów publicznych – do tej pory 
zostało przeprowadzonych 7 szkoleń, w których wzięło udział 779 osób. 

• Comiesięczne spotkania on-line poświęconych dostępności cyfrowej (tzw. 

dostępne środy) – na spotkaniach odpowiadamy na wszelkie pytania związane z 
ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych. W każdym spotkaniu bierze udział średnio 100 osób.



Konferencje (zrealizowane)

12 kwietnia 2022 r. zorganizowaliśmy konferencję „10 lat dostępności cyfrowej 

w Polsce”.

Okazją do jej zorganizowania był jubileusz 10-lecia uchwalenia rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

W konferencji wzięło udział 459 osób.



Monitoring deklaracji dostępności (zrealizowane)

Monitorujemy oraz kontrolujemy deklaracje dostępności publikowane na stronach 
internetowych podmiotów publicznych. 

Wysłaliśmy ponad 450 pism do podmiotów publicznych informujących o braku 
deklaracji dostępności na stronach www oraz obowiązku jej opublikowania. 



Strona „Dostępność cyfrowa” w serwisie gov.pl (zrealizowane)

Prowadzimy stronę internetową poświęconą dostępności cyfrowej -
https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa, na której publikowane są między 
innymi: 

• poradniki i artykuły pomocne dla podmiotów publicznych, 

• wykaz stron internetowych i aplikacji mobilnych, 

• wykazy stron i aplikacji mobilnych, które zostały wyselekcjonowane do badań. 

• wyniki łączne monitoringu dostępności cyfrowej,



Wykaz stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych (zrealizowane)

Na stronie https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa prowadzimy:

• wykaz stron internetowych podmiotów publicznych – 98 191 pozycji (stan na 
13.05.2022),

• wykaz aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – 389 pozycji (stan na 
13.05.2022).



Działania zaplanowane 



Projekt „Dostępność cyfrowa stron jednostek samorządu terytorialnego 

- zasoby, szkolenia, walidatory” (zaplanowane)

• Opracowanie internetowego poradnika dla JST dotyczącego dostępności 

cyfrowej – czekamy na oferty po przeprowadzeniu zapytania ofertowego;

• Wytworzenie materiałów szkoleniowych do e-learningu – do zadania została 
przygotowana dokumentacja, postepowanie zostanie ogłoszone, a materiały 
szkoleniowe zostaną wykonane w ciągu 98 dni kalendarzowych od podpisania 
umowy;

• Przeprowadzenie szkoleń dla 3360 urzędników z zakresu dostępności cyfrowej 

– zadanie zostanie rozpoczęte po wytworzeniu materiałów szkoleniowych;

• Utworzenie oprogramowania do badania dostępności cyfrowej aplikacji 

mobilnych – trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do opracowania 
oprogramowania.



Monitoring dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych (zaplanowane)

• 100 audytów szczegółowych stron internetowych (wykonywane we 
współpracy z ekspertami Konsorcjum Utilitia Sp. z o.o.–Fundacja Instytut Rozwoju 
Regionalnego);

• 835 audytów uproszczonych stron internetowych (wykonane za pomocą 
programu utworzonego w ramach projektu) ;

• 45 audytów szczegółowych aplikacji mobilnych (wykonywane przez 
pracowników CRKC).



Nowelizacja ustawy o dostępności cyfrowej (zaplanowane)

Nowelizacja ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U 2019 poz. 848  z 
późn. zm.) niezbędna w celu doprecyzowania części przepisów, po ponad 2 latach 
obowiązywania.

20 kwietnia 2022 r. nowy projekt został omówiony na Komisji Prawniczej i trwają 
jego ostatnie zmiany redakcyjne.

Po zakończeniu rządowego procesu legislacyjnego, projekt zostanie skierowany do 
Sejmu.



Szkolenia, spotkania (zaplanowane)

• Do końca 2022 roku zostało zaplanowanych 5 szkoleń:

• Tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo;

• Redagowania dostępnych cyfrowo treści;

• Planowania i wdrażania dostępności cyfrowej;

• Tworzenia napisów rozszerzonych i audiodeskrypcji w materiałach 
multimedialnych;

• Prostego języka i tekstów w formacie łatwym do czytania (easy to read);

• Kontynuowanie comiesięcznych „Dostępnych śród”.



Monitoring deklaracji dostępności (zaplanowane)

• Kontynuowanie przeglądu deklaracji dostępności publikowanych na stronach 
www i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

• Powiadamianie podmiotów publicznych o obowiązku opublikowania deklaracji 
dostępności na stronach www oraz o ewentualnych błędach w już opublikowanych 
deklaracjach. 

• Opracowanie nowych Warunków technicznych publikacji deklaracji 
dostępności – dostosowanych do znowelizowanej ustawy.

• Przygotowanie generatora deklaracji dostępności i opublikowanie go w 
serwisie gov.pl.



Strona „Dostępność cyfrowa” w serwisie gov.pl (zaplanowane)

• Aktualizacja dotychczasowych i publikacja nowych poradników i artykułów 
pomocnych dla podmiotów publicznych;

• Aktualizacja wykazów stron internetowych i aplikacji mobilnych;

• Publikacja materiałów opracowanych w ramach projektu wsparcia JST;

• Prezentacja terminów bieżących szkoleń i prezentacji z tych szkoleń;

• Prezentacja wykazów stron internetowych i aplikacji mobilnych wybranych do 
monitoringu w 2023 r.



Dziękuję za uwagę


