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wg rozdzielnika
Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na petycję wielokrotną w sprawie systemowych narzędzi do realizacji
obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych uprzejmie informuję, że nie ma
technicznej możliwości zrealizowania zgłoszonych postulatów, tj. stworzenia lub zakupienia
uniwersalnych narzędzi informatycznych służących do automatycznego dostosowywania
treści zamieszczanych w Internecie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na obecnym etapie rozwoju technologii nie istnieje narzędzie, które spełniałoby ww.
oczekiwania i pozwalało na automatyczne dokonywanie transformacji stron internetowych do
formatów WCAG oraz tworzenie automatycznych tłumaczeń zamieszczanych w Internecie
treści językowych lub wizualnych/audiowizualnych na języki alternatywne (np. Polski Język
Migowy) czy napisów rozszerzonych na potrzeby osób głuchych. Dostępne technologie
niestety nie niwelują konieczności indywidualnego dostosowywania stron internetowych do
wymogów wskazanych w ww. ustawie.
Należy przy tym zwrócić uwagę, że zapewnienie finansowania na działalność
statutową instytucji kultury, w tym zapewnienie jej działalności zgodnie z obowiązującym
prawem, mieści się w zakresie kompetencji organizatora danej instytucji.
Dostępne m.in. dla samorządów terytorialnych mechanizmy dofinansowania działań
wspierających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami realizowane są obecnie przede
wszystkim przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, który – zgodnie
z art. 8 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami – odpowiada m.in. za zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami. Informacje dotyczące ogłaszanych konkursów znajdują się na stronie
www.dostepnoscplus.gov.pl.
Jednocześnie pragnę poinformować, że Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu prowadzi działania służące wsparciu działalności kulturalnej, w tym również na
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poziomie lokalnym i regionalnym. Zachęcam Państwa do skorzystania z oferty dotacyjnej
MKiDN dostępnej m.in. dla samorządowych instytucji kultury. Szczegółowe informacje
o dostępnych aktualnie instrumentach wsparcia znajdują się na stronie MKiDN
w zakładkach:
 Programy Ministra: www.gov.pl/web/kultura/programy-i-projekty,
 Fundusz Wsparcia Kultury: www.gov.pl/web/kultura/fundusz-wsparcia-kultury.
Uprzejmie informuję, że MKiDN – w ramach działań wspierających wdrażanie ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
w sektorze kultury – podejmuje także następujące działania:
 określenie priorytetów w zakresie zapewniania dostępności w ramach Programów
Ministra – na rok 2020 Minister wskazał dziewięć programów, w których jednym
z celów strategicznych było wsparcie zadań zapewniających dostępność do kultury dla
osób ze szczególnymi potrzebami (były to m.in. programy „Infrastruktura domów
kultury”, „Kultura Cyfrowa” oraz „Kultura Dostępna”);
 przygotowanie poradnika dla sektora kultury na temat wdrażania ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 przygotowanie – we współpracy z Państwowym Funduszem Rechabilitacji Osób
Niepełnosprawnych – do uruchomienia dodatkowego mechanizmu modelowograntowego wspierającego instytucje kultury w zapewnianiu dostępności usług
kulturalnych.
Zachęcam do śledzenia aktualności na stronach MKiDN oraz programu rządowego
Dostępność Plus i korzystania z dostępnych mechanizmów wsparcia działań służących
zapewnianiu dostępności usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami.
Zwracam również Państwa uwagę, że weszło w życie zarządzenie Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia
koordynatorów do spraw dostępności w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dane kontaktowe do koordynatorów dostępności w MKiDN zamieszczono pod adresem
https://www.gov.pl/web/kultura/dostepnosc-w-ministerstwie-kultury-i-dziedzictwa-narodowego..
Z poważaniem
Katarzyna Falkowska-Gołębiewska
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Rozdzielnik:
1.

Dyrektor Centrum Kultury w Piasecznie,

2. Dyrektor Domu Kultury Litewskiej w Puńsku,
3. Dyrektor Domu Kultury „Świt” w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,
4. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu,
5. Dyrektor Knyszyńskiego Ośrodka Kultury,
6. Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim,
7. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju,

8. Dyrektor Raciborskiego Centrum Kultury,
9. Koordynator dostępności w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
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